
15 ЛЮТОГО в Україні відзначають День 
вшанування учасників бойових дій на те-
риторії інших держав. Пам'ятну дату було 
встановлено 14 років тому. У цей день у різ-
них куточках країни відбуваються урочисті 
церемонії: покладання квітів до пам’ятних 
знаків, проведення мітингів-реквіємів, зустрічі 
з воїнами-інтернаціоналістами. У храмах і 
монастирях звершують панахиди за загибли-
ми та померлими учасниками бойових дій 
на території інших держав. У столиці також 
відбулася низка пам’ятних заходів. Зокрема 
Київський міський голова Віталій Кличко 
взяв участь у церемонії покладання квітів до 
пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам. Мер 
столиці зазначив, що через війну в Афганістані 
пройшли 160 тисяч українців, зокрема 12,5 
тисячі киян. Загинуло понад 3 тисячі наших 
співгромадян, у тому числі 126 мешканців 

міста. Віталій Володимирович нагадав про 
великий внесок афганців під час подій Ре-
волюції Гідності. 

«Під час Революції Гідності ви не стоя-
ли осторонь, а пішли боротися з режимом 
Януковича, захищати мирний протест на 
Майдані. І ми всі добре пам’ятаємо вне-
сок «афганської сотні» у цю справу, – додав 
голова КМДА. – А вже під час війни на сході 
ви одними з перших пішли як добровольці 
захищати нашу державу та передавали свій 
досвід молодим хлопцям». 

Також мер столиці звернув увагу на те, що 
400 афганців-киян захищали територіальну 
цілісність нашої держави на сході України, 
двоє з них загинули. 

А напередодні в мерії відбулася зустріч 
керівництва міста з воїнами-інтернаціона-
лістами і їхніми сім’ями з нагоди дня вша-
нування учасників бойових дій на території 
інших держав і 28-ї річниці виведення військ 
з Афганістану. 

«Сьогодні ми зібралися тут, щоб подяку-
вати живим та вшанувати пам’ять тих, хто 
поліг на афганській землі, в інших країнах 
світу, виконуючи військовий миротворчий 
обов’язок, – звернувся до присутніх Віталій 
Кличко. – Ніхто навіть уявити не міг, що на-
стане час, коли через 25 років після Афгану у 

мирну Україну прийде російський агресор. І 
ви, афганці, та вже ваші діти підете зі зброєю 
в руках захищати свою землю». 

Він зазначив, що сьогодні столична влада 
робить усе можливе, щоб бійці, які поверну-
лися до міста із зони АТО, могли інтегруватися 
після війни в цивільне життя. Так, всі вони 
користуються безкоштовним проїздом у 
транспорті, отримують пільги на житлово-
комунальні послуги, компенсацію витрат на 
стаціонарне лікування, забезпечуються кур-
сами психологічної реабілітації, отримують 
компенсацію на протезування. 

«На наступні три роки ми плануємо виді-
лити 50 млн грн для будівництва житлових 
будинків для учасників АТО по провулку 
Моторному, – повідомив мер Києва. – Також 
столична влада вперше за багато років в 
рамках програми «Турбота» передбачила 
компенсацію у сумі 1,23 млн грн на виділення 
матеріальної допомоги на сплату житлово-
комунальних послуг для 100 сімей загиблих 
киян-афганців». 

Міський голова та всі присутні на зустрічі 
вшанували хвилиною мовчання пам'ять спів-
вітчизників, які полягли у боях на території 
Афганістану, а також всіх, хто віддав своє 
життя, захищаючи територіальну цілісність 
і незалежність України �

У столиці проведуть 
нормативну грошову 
оцінку земель 

Учора на пленарному засіданні Київради 
депутати прийняли рішення про про-
ведення нормативної грошової оцінки 
столичних земель. Необхідність такого 
кроку у Київраді пояснюють коефіцієнтом 
інфляції, який за останніх два роки зріс 
фактично удвічі. 

Проведення нормативної грошової 
оцінки територій врегулює фінансове 
навантаження на суб’єктів земельних 
відносин. Адже це прямо впливає на 
визначення розміру земельного податку, 
розрахунку орендної плати за ділянки, 
справляння державного мита при укла-
денні цивільно-правових угод, визначення 
розміру втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва тощо. 
Крім того, оцінка землі є обов’язковою 
складовою всіх інвестиційних процесів. 

Департамент земельних ресурсів ви-
конавчого органу Київради (КМДА) по-
винен буде провести закупівлю товарів 
і послуг для проведення нормативної 
грошової оцінки земель. А департамент 
фінансів має забезпечити фінансування 
даної процедури зі столичної скарбниці. 
За попередніми розрахунками, для про-
ведення переоцінки потрібно 3,4 млн грн. 

На лівобережжі міста 
побільшає на 12 скверів 

На лівому березі столиці з’явиться 12 но-
веньких скверів. Відповідне рішення учора 
підтримали депутати на сесії Київради. 
Три оази облаштують на Лівобережному 
масиві та Микільській Слобідці: на вул. 
Плеханова, між вул. Раїси Окіпної та 
Броварським проспектом і по вул. Ми-
трополита Андрея Шептицького. 

«Всі ці території об’єднувала одна 
історія – вони не перебували на балансі 
жодної організації, а тому ніким не при-
биралися та не доглядалися. Дерева по-
заростали омелою, чагарниками, восени 
тут завжди купа опалого листя, яке гниє 
та погіршує санітарний стан території, 
а взимку ніхто не очищує тротуари і 
пішохідні доріжки від снігу. Люди по-
стійно скаржилися, а всі установи від 
прибирання постійно відхрещувалися. 
Але нарешті все зміниться, адже статус 
скверу дозволить докорінно змінити 
ситуацію на краще», – зазначив депутат 
Київради Олег Петровець. 

Ще 7 зелених зон облаштують на Ру-
санівці: на вул. Ентузіастів та Русанівській 
набережній. 

«Всі ми знаємо, як столиця активно 
бореться із незаконними забудовами. 
Уже 4 роки поспіль міська влада нама-
гається викорінити це явище. Створення 
скверу – одна із можливостей вберегти 
Київ від нелегальних об’єктів. Адже статус 
зеленої зони – гарантія того, що на цій 
ділянці неможливе будь-яке будівни-
цтво», – наголосив депутат Київради 
Олесь Маляревич. 

Ще два сквери облаштують у Дар-
ницькому районі на вул. Бориспільській 
та Новодарницькій. 

За ділянками доглядатиме та утриму-
ватиме їх КО «Київзеленбуд».
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Квіти, пам'ять і шана 
 �  Київ урочисто відзначив День вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав 

Учора у столиці провели 
панахиду за загиблими 
під час бойових дій в 
Афганістані. Після закінчення 
Божественної літургії в 
храмі відбулося освячення 
стрітенських свічок, після 
чого духовенство та віруючі 
вийшли до пам'ятника воїнам-
афганцям. У богослужінні 
взяли участь члени української 
спілки ветеранів Афганістану, 
рідні та близькі загиблих. 
Мер Києва Віталій Кличко 
разом з представниками 
уряду України взяв участь 
у церемонії покладання 
квітів до пам’ятника воїнам-
інтернаціоналістам. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Про звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України 
щодо затвердження порядку про безоплатну передачу земельних ділянок 

співвласникам багатоквартирних будинків  
Рішення Київської міської ради № 546/3553 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,6 га 

(коди ділянок: 75:058:0017, 75:058:0014), 
розташованій вздовж будинків 81 та 85 

на бульв. Академіка Вернадського 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 727/3734 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 28.11.2017 № 546/3553

Звернення
до Кабінету Міністрів України щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку 

безоплатної передачі земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди 
та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, 

у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку».

Про створення парку відпочинку 
на земельній ділянці площею 16,44 га 

на вул. Прирічній в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 930/1794 від 3 вересня 2015 року

Відповідно до Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про природно-заповідний фонд України», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього 
середовища», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 
від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою 
підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального використання земельних ресурсів, збереження 
зелених насаджень, а також враховуючи чисельні звернення громадськості, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâè Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ áàãàòîêâàðòèðí³ áóäèíêè, à òàêîæ íàëåæí³ äî íèõ áóä³âë³, ñïîðóäè òà 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ âëàñíèê³â êâàðòèð 
òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó áóäèíêó, ó âëàñí³ñòü àáî ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ ñï³ââëàñíèêàì 
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó» çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,6 ãà (êîäè ä³ëÿíîê: 75:058:0017, 
75:058:0014), ðîçòàøîâàí³é âçäîâæ áóäèíê³â 
81 òà 85 íà áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2.  Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè  êîìïëåê-
ñíîãî ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà  Êèºâà äî 
2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çà-
òâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïîäîâæåíèõ íà 
ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (òàáëèöÿ 2 
«Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), âêëþ÷èâøè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî 
ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

 3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,6 ãà (êîäè ä³ëÿíîê: 75:058:0017, 

75:058:0014), ðîçòàøîâàíîþ âçäîâæ áóäèíê³â 
81 òà 85 íà áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,6 ãà (êîäè ä³ëÿíîê: 
75:058:0017, 75:058:0014), ðîçòàøîâàíî¿ âçäîâæ 
áóäèíê³â 81 òà 85 íà áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàä-
ñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

6. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè.

Íà âèìîãó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçãëÿíóëè 
ïèñüìîâó ïðîïîçèö³þ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïîäàíó â ïîðÿäêó ì³ñöåâî¿ ³í³ö³àòèâè, 
â³ä 14.04.2017 ¹08/ÊÎ-4084 ùîäî çâ³ëüíåííÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â, æèòëîâèõ 
êîîïåðàòèâ³â òà îá’ºäíàíü (àñîö³àö³é, òîâàðèñòâ) ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â â³ä 
ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó â ì. Êèºâ³ ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ çàêîííîãî âðåãóëþâàííÿ ñèòóàö³¿ 
íàâêîëî áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ áàãàòîêâàðòèðí³ áóäèíêè, 
à òàêîæ íàëåæí³ äî íèõ áóä³âë³, ñïîðóäè òà ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñï³ëüí³é 
ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ âëàñíèê³â êâàðòèð òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó áóäèíêó, ó âëàñí³ñòü àáî ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ ñï³ââëàñíèêàì áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó.

Ðîçóì³þ÷è ïîòðåáó òà ñòóðáîâàí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ùîäî ñêëàäíîù³â 
ïðè îôîðìëåíí³ ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ºäèíî¿ çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíî¿ 
òà çàêð³ïëåíî¿ ïðîöåäóðè ùîäî ïîðÿäêó ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ñï³ââëàñíèêàì ñï³ëüíîãî 
ìàéíà áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çà ñï³ââëàñíèêàìè ñï³ëüíîãî ìàéíà 
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ïðàâ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ ïåðåðåºñòðàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê â³ä 
îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó íà ñï³ââëàñíèê³â, ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ ìåæ 
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó, ÿê³ ïðèçâåëè äî íàïðóæåíèõ âçàºìîâ³äíîñèí 
ì³æ ìåøêàíöÿìè áóäèíê³â, âëàñíèêàìè êîìåðö³éíèõ îá’ºêò³â òà ãîëîâàìè ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ, à â ïî-
äàëüøîìó ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ñîö³àëüíîãî âèáóõó.

Òàê, Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè áóâ ïðèéíÿòèé Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó» â³ä 14.05.2015 ¹ 417-VIII, ÿêèé íàáðàâ ÷èííîñò³ 
01.07.2015.

Çàçíà÷åíèì Çàêîíîì áóëè âíåñåí³ çì³íè, çîêðåìà, äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 42 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè, ÿêó âèêëàäåíî  ó òàê³é ðåäàêö³¿: «Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ áàãàòîêâàðòèðí³ 

áóäèíêè, à òàêîæ íàëåæí³ äî íèõ áóä³âë³, ñïîðóäè òà ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ, ùî ïåðåáóâàþòü ó 
ñï³ëüí³é ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ âëàñíèê³â êâàðòèð òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó áóäèíêó, ïåðåäàþòüñÿ 
áåçîïëàòíî ó âëàñí³ñòü àáî â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ ñï³ââëàñíèêàì áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó 
â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè».

Êð³ì òîãî, ïóíêòîì 6 Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ 
çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó» Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çîáîâ’ÿçàíî 
ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ 
àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ³ç öèì Çàêîíîì.

Îäíàê íàðàç³ âèùåâêàçàíà ïîñòàíîâà âñå ùå íå ïðèéíÿòà.  
Ïðèéíÿòòÿ âèùåâêàçàíî¿ ïîñòàíîâè ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ, àäæå áåç ¿¿ ïðèéíÿòòÿ ñï³ââëàñíèêàì 

áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â íåìîæëèâî ðåàë³çóâàòè ïðàâî, âèçíà÷åíå â ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 42 
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Íà ï³äñòàâ³ âèùåâèêëàäåíîãî, ç ìåòîþ çíèæåííÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè â ñóñï³ëüñòâ³, ñïðèÿííÿ 
ðåàë³çàö³¿ ñï³ââëàñíèêàìè áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â ñâî¿õ ïðàâ çâåðòàºìîñü ç ïðîõàííÿì ÿêî-
ìîãà øâèäøå ðîçãëÿíóòè òà ïðèéíÿòè ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
Ïîðÿäêó áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ áàãàòîêâàðòèðí³ áóäèíêè, 
à òàêîæ íàëåæí³ äî íèõ áóä³âë³, ñïîðóäè òà ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ, ùî ïåðåáóâàþòü ó ñï³ëüí³é 
ñóì³ñí³é âëàñíîñò³ âëàñíèê³â êâàðòèð òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ó áóäèíêó, ó âëàñí³ñòü àáî ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ ñï³ââëàñíèêàì áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ñòâîðèòè ïàðê â³äïî÷èíêó íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,44 ãà íà âóë. Ïðè-
ð³÷í³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 175/1040 «Ïðî 
ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â³ä 28.03.2008 ¹ 78-6-00528, óêëàäåíîãî ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíèé àëüÿíñ» òàê³ çì³íè:

– äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòîì 2 òàêîãî çì³ñòó: 
«2. Âíåñòè çì³íè äî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà 
Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ 
çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó, à ñàìå: âêëþ÷èòè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,44 
ãà íà âóë. Ïðèð³÷í³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äî çîíè çåëåíèõ íàñàäæåíü çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ».

Ïóíêòè 2, 3, 4, 5, 6 â³äïîâ³äíî ââàæàòè ïóíê-
òàìè 3, 4, 5, 6, 7.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 806/3381 
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), à ñàìå: âêëþ÷èòè 
ïàðê â³äïî÷èíêó íà âóë. Ïðèð³÷í³é â Îáîëîíñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,44 ãà 
äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 

òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹ 2).

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âñüê³ ïàðêè» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Çä³éñíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,44 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:78:215:084) íà 
âóë. Ïðèð³÷í³é â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4.2. Çä³éñíèòè âñ³ íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî ðîçðîáëåííÿ êîíöåïö³¿ 
ïàðêó â³äïî÷èíêó íà âóë. Ïðèð³÷í³é çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 16,44 ãà â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà òà îôîðìëåííÿ áëàãîóñòðîþ âêàçàíî¿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

5. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ïóíêòîì 4 öüîãî ð³øåííÿ.

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

7. 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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 19 (1831), п’ятниця, 16 лютого 2018 р.
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному 

управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 33/1881

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

адміністрації) від 26 лютого 2015 року 
№ 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги 

з медичного обслуговування, які надаються 
лікувально-профілактичними комунальними 

закладами охорони здоров’я»
Розпорядження № 91 від 31 січня 2018 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших організ виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿, ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó 
¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ ïî-
ñëóã ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàþòüñÿ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìóíàëüíèìè 
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143, 
íîâèìè ïóíêòàìè 62-64 òàêîãî çì³ñòó:

«62. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Øê³ðíî-
âåíåðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð ¹ 2 Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.

63. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Òåðèòîð³-

àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Äåðìàòîâåíåðîëîã³ÿ» 
ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàþòüñÿ.

64. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé 
ì³ñüêèé öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ òà ïåðèíàòàëüíî¿ 
ìåäèöèíè, ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 62-64 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 65-67.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

²íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 92

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

28 лютого 2018 р. за № 28/1876

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська-Житлосервіс»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1057,02 1268,42

2 Інші споживачі (крім населення) 1101,87 1322,24

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 92

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 29/1877

Тарифи
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 998,88 1198,65

2 Інші споживачі (крім населення) 1043,73 1252,47

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 92

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 30/1878

Тарифи
на транспортування теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 28,31 33,97

2 Інші споживачі (крім населення) 28,31 33,97

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 28/1876

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

теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з 
централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська-Житлосервіс»
Розпорядження № 92 від 31 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:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 37/1885

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

адміністрації) від 24 вересня 2014 року 
№ 1056 «Про встановлення тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування, які надаються 
лікувально-профілактичними державними 

закладами охорони здоров’я»
Розпорядження № 90 від 31 січня 2018 року

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

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 36/1884

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає Державний заклад 
«Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства 

охорони здоров’я України»
Розпорядження № 89 від 31 січня 2018 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 1548 «Про 
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі 
стоматологічної допомоги:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 æîâòíÿ 2017 ðîêó ¹ 1339 
«Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, 
âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, 
ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðà-
ë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âàðòîñò³ 
âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, 
îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â 
îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 ëèñòîïàäà 
2017 ðîêó çà ¹ 221/1813.

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

8. 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. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 
ðîêó ¹ 1056 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà 
ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè 
äåðæàâíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 37/1090, 
íîâèìè ïóíêòàìè 19– 20 òàêîãî çì³ñòó:

«19. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà 
íàóêîâà óñòàíîâà «Öåíòð ³ííîâàö³éíèõ ìåäè÷íèõ 
òåõíîëîã³é ÍÀÍ Óêðà¿íè», ùî äîäàþòüñÿ.

20. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà 
óñòàíîâà «²íñòèòóò òðàâìàòîëîã³¿ òà îðòîïåä³¿ 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», 
ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 19-21 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 21-23.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

²íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ 
ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíèé 
çàêëàä «Öåíòðàëüíà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³-
í³êà Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè», 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 
ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-
ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
16 ãðóäíÿ 2015 ðîêó, çà ¹ 201/1312 (ó ðåäàêö³¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1188, 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

²íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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ДОКУМЕНТХрещатик
16 лютого 2018 р.
№19 (5070)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 93

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 43/1891

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 
району м. Києва»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 954,24 1145,09

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 93

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 44/1892

Тарифи
на транспортування теплової енергії комунальному підприємству 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 
району м. Києва»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 22,61 27,13

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 93

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 45/1893

Тарифи
на постачання теплової енергії комунальному підприємству «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району 

м. Києва»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 18,43 22,12

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 93

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 46/1894

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води, що надає комунальне підприємство «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» 

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

1

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

населення 1 Гкал 1227,64

2

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

населення
1 кв. м опалюваної площі на місяць про-
тягом періоду надання послуги з централі-
зованого опалення

29,69

3

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

населення 1 куб. м 70,09

4
Централізоване постачання гарячої води за умови відсутнос-
ті рушникосушильників:

населення 1 куб. м 59,67

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 93

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 42/1890

Тарифи
на теплову енергію комунальному підприємству «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 995,28 1194,34

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 42/1890

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

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

постачання гарячої води комунальному підприємству 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Святошинського району м. Києва»
Розпорядження № 93 від 31 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:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 92

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 31/1879

Тарифи
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Ковальська-Житлосервіс»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 29,83 35,80

2 Інші споживачі (крім населення) 29,83 35,80

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 92

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 32/1880

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ковальська-Житлосервіс» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1

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

населення 1 Гкал 1341,10

2

Централізоване опалення у разі відсутності 
квартирного (на приміщення) та/або будинкового 
засобів обліку теплової енергії, яка використовуєть-
ся на опалення:

населення
1 кв. м опалюваної площі на місяць протягом пері-
оду надання послуги з централізованого опалення 
протягом періоду надання послуги з централізова-
ного опалення

24,64

3

Централізоване постачання гарячої води за умови 
підключення рушникосушильників до системи 
гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 87,53

4
Централізоване постачання гарячої води за відсут-
ності рушникосушильників:

населення 1 куб. м 78,50

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à 

êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çî-
âàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ÿê âè-
êîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 23/1871

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

енергії, постачання теплової енергії та послугу з 
централізованого опалення Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БІОФАРМА ПЛАЗМА»
Розпорядження № 105 від 31 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 â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Á²ÎÔÀÐÌÀ ÏËÀÇÌÀ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Á²ÎÔÀÐÌÀ ÏËÀÇÌÀ», ùî äîäàþòüñÿ.
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16 лютого 2018 р.

№19 (5070)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 106

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 39/1887

Тарифи
на теплову енергію Приватному акціонерному товариству «ОРФЕЙ»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1662,80 1995,36

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 106

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 40/1888

Тарифи
на виробництво теплової енергії Приватному акціонерному товариству

«ОРФЕЙ»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1590,41 1908,49

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 106

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 41/1889

Тарифи
на постачання теплової енергії Приватному акціонерному товариству

«ОРФЕЙ»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 72,39 86,87

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 39/1887

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

Приватному акціонерному товариству «ОРФЕЙ»
Розпорядження № 106 від 31 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)
31 січня 2018 року № 105

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
12 лютого 2018 р. за № 27/1875

Тарифи
на послугу з централізованого опалення, що надає Товариство 

з обмеженою відповідальністю «БІОФАРМА ПЛАЗМА» 
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 1352,54

2 Централізоване опалення за відсутності квартирного (на при-
міщення) 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

31,32

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÎÐÔÅÉ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÎÐÔÅÉ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÎÐÔÅÉ», ùî äîäàþòüñÿ.

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

â³ä  20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 31 «Ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèôó íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÎÐÔÅÉ»», 

çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çà ¹7/1118;

â³ä 09 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1005 «Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî òàðèôó íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÎÐÔÅÉ»», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 23 
æîâòíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 150/1261.

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

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Á²ÎÔÀÐÌÀ ÏËÀÇÌÀ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îîìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Á²ÎÔÀÐÌÀ ÏËÀÇÌÀ», ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³-
çîâàíîãî îïàëåííÿ, ùî íàäàº Òîâàðèñòâî ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Á²ÎÔÀÐÌÀ ÏËÀÇÌÀ» 

ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.
6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 105

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 23/1871

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю

«БІОФАРМА ПЛАЗМА»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1054,66 1265,59

2 Бюджетні установи 1487,65 1785,18

3 Інші споживачі (крім населення) 1426,13 1711,36

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
31 січня 2018 року № 105

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 24/1872

Тарифи
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БІОФАРМА ПЛАЗМА»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1033,01 1239,61

2 Бюджетні установи 1466,00 1759,20

3 Інші споживачі (крім населення) 1404,48 1685,38

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

 Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 105

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 25/1873

Тарифи
на транспортування теплової енергії 

Товариству з обмеженою відповідальністю 
«БІОФАРМА ПЛАЗМА»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 19,68 23,62

2 Бюджетні установи 19,68 23,62

3 Інші споживачі (крім населення) 19,68 23,62

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31 січня 2018 року № 105

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

12 лютого 2018 р. за № 26/1874

Тарифи
на постачання теплової енергії Товариству 

з обмеженою відповідальністю
«БІОФАРМА ПЛАЗМА»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1,97 2,36

2 Бюджетні установи 1,97 2,36

3 Інші споживачі (крім населення) 1,97 2,36

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ



6 СУСПІЛЬСТВОХрещатик
16 лютого 2018 р.
№19 (5070)

²íôîðìàö³ÿ
ùîäî ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â 

ì. Êèºâ³ çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó
Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.01.2018 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ 

ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ 98,0 ìëí ãðí, ùî íà 0,4% àáî íà 0,4 ìëí ãðí á³ëüøå 
ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 69,1% àáî 67,7 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî 
àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; ìàéæå 17,0% àáî 16,7 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà 
â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, ðåøòà 13,9% 
(ìàéæå 13,6 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íåãàòèâíî âïëèâàº 
íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.01.2018 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëà-
ëà 53,9 ìëí ãðí àáî 55,0% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºì-
ñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 19,9 ìëí ãðí (ÄÏ ÊÍÄ² 
ã³äðîïðèëàä³â – 8,3 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» – 4,5 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðå-
â³ñíèê» – 3,6 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ 
ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 0,8 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ 
óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó – 10,9 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – 5,9 ìëí ãðí; 
ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,6 ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíèé êîì³òåò 
òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ – 5,3 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ 
ô³ëüì³â «Óêðòåëåô³ëüì» – 5,3 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè 
òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè – 3,8 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – 2,1 ìëí ãðí; 
ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 1,0 ìëí 
ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 
– 2,9 ìëí ãðí (ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ä³àë³ð» – 2,7 
ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 2,9 
ìëí ãðí (Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ 
òåõíîëîã³é» – 1,3 ìëí ãðí; Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿â-
ñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» – 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 ìëí ãðí 
òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí 
(ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»– 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè – 1,5 ìëí ãðí (ÄÏ «Ðåã³îíàëüí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³» 
– ìàéæå 1,5 ìëí ãðí òîùî); Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî 
ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó – 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà 
àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí).

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

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî 
ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ 
²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 15,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà-
¿íà» – 6,1 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êðàïëèíêà» – 3,4 ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ 
«Ìàðñ» – 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» – 3,0 ìëí ãðí; ÒÎÂ 
«Óêðãàçí³³ïðîåêò» – 2,1 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 1,8 
ìëí ãðí òîùî.

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

çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå çìåíøåííÿ îá-
ñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âè-
íèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî 
³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ 
âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

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

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

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

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ïðîâåäåíî 8 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, íà ÿêèõ 
çàñëóõàíî 39 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè, ç³ ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó òà ïëàòåæ³â äî Ïåíñ³éíîãî 
ôîíäó Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ 20 áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, 
âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà 
ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ 
çà ñ³÷åíü – ãðóäåíü 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 90 ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ 
áîðæíèê³â äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå 
äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 68 ïðèïèñ³â, ñêëàäåíî 65 ïðî-
òîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñòàòò³ 41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ 
íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà. Ìàòåð³àëè 20 ïåðåâ³ðîê íàïðàâ-
ëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè ñòàòò³ 175 Êðèì³íàëüíîãî 
Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Âíåñåíî 50 ïðîïîçèö³é ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ âèííèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ òà â ãðóäí³ âèíåñåíî 5 
ïîñòàíîâ ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî àáçàöó 2 
÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 265 ÊÇïÏÓ íà ñóìó 3072,0 òèñ. ãðí.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè 
ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.01.2018 çíà-
÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 7,0 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà ëèñòîïàä 2017 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè 
çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

ÏÅÐÅË²Ê
10 íàéá³ëüøèõ ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 01.01.2018

¹ 
ï/ï Íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ

Ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
(ìëí ãðí)

01.01.2018

1 ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ  «ÃÐÓÏ ÄÔ ²ÍÒÅÐÍÅØÍË ÞÊÐÅÉÍ» 15,4

2 ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ Ã²ÄÐÎÏÐÈËÀÄ²Â» ÄÊ 
«Óêðîáîðîíïðîì» 8,3

3 ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÁÀÍÊ ÏÅÒÐÎÊÎÌÌÅÐÖ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ» 6,1

4 ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ «ÊÈ¯ÂÄ²ÏÎ-
ÒÐÀÍÑ» Ì³íðåã³îí 5,9

5 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÑÒÓÄ²ß ÒÅËÅÂ²Ç²ÉÍÈÕ Ô²ËÜÌ²Â «ÓÊÐÒÅËÅÔ²ËÜÌ» Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³î-
ìîâëåííÿ Óêðà¿íè 5,3

6 ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÓÊÐÌÅÒÐÎÒÓÍÅËÜÏÐÎÅÊÒ» Ì³íðåã³îí 4,6

7 ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ «ÊÂÀÍÒ» ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì»   4,5

8 ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÁÓÐÅÂ²ÑÍÈÊ» ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì»  3,6

9 ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ ÀÂ²ÀÊÎÌÏÀÍ²ß «ÌÀÐÑ ÐÊ» 3,4

10 ÏÐÈÂÀÒÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ  «ÊÐÀÏËÈÍÊÀ» 3,4
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Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – Ãîëîâíà àñòðîíîì³÷íà îáñåðâàòîð³ÿ HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè 
â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

¹ 
ï/ï  

Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ   

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, þðèäè÷íà  
àäðåñà, òåëåôîí)  

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàí-
íÿ òà ì³ñöå-

çíàõîäæåííÿ 
îá'ºêòà 
îðåíäè

Ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ.ì.

Âàðò³ñòü 
ìàéíà çà 

íåçàëåæíîþ 
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî  
ìîæëèâèé 

ñòðîê îðåíäè

Ìåòà  âèêîðèñ-
òàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Íàö³îíàëüíà 
àêàäåì³ÿ 

íàóê Óêðà¿íè

Ãîëîâíà àñòðîíî-
ì³÷íà îáñåðâàòîð³ÿ 
HAH Óêðà¿íè 03143 

ÌÑÏ, 
ì. Êè¿â, 

âóë. Àêàäåì³êà Çà-
áîëîòíîãî, 27 

Òåë.: (044) 526-23-58

×àñòèíà 
ïðèì³ùåíü 
áóä³âë³ êîð-
ïóñó òî÷íî¿ 
ìåõàí³êè ³ 

îïòèêè, âóë. 
Àêàäåì³êà 

Çàáîëîòíî-
ãî, 31

05417360.1. 
ÈÑÄÏÌÌ0 

52

Ê³ìíàòà ïëî-
ùåþ 34,2 

Ê³ìíàòà ïëî-
ùåþ 66,1

176 990 

336 120

Äî 30.12.2020 Âèðîáíèöòâî 

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá'ºêò³â ãîñïîäà-
ðþâííÿ, ùî çä³é-
ñíþþòü ïðîåêòí³, 

ïðîåêòíî-
âèøóêóâàëüí³, 
ïðîåêòíî-êîí-
ñòðóêòîðñüê³ 

ðîáîòè

Çàÿâè ïðî îðåíäó êîæíîãî ³ç çàçíà÷åíèõ îá'ºêò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà 
àäðåñîþ: 03680 ÌÑÏ, ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 27. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë: (044) 526-23-58. 

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè. 

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííþ 
âàêàíòíî¿ ïîñàäè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êîíòðîëþ òà çàïîá³ãàííÿ 

³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ (²V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), 
òa Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ 
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ 
çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà 
ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó 
(ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó 
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà 
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ 
òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ 
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, â³äî-
ìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ 
ñ³ì'¿ çà 2017 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî 
äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî 
êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ 
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 01044 (íà 
êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15-à:

1) âóë. Êóð÷àòîâà, 14-à, çàãàëüíà ïëîùà – 30,30 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ, çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåí-
äè, – ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïîãîäèííî), âàðò³ñòü îá'ºêòà 
îðåíäè – 522 090,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 15%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1 196,80 ãðí, òåðì³í 
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà 
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, 
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà 
òåë.: 546-20-51, 546-20-71.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 
ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 19, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,30 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3941,67 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè ñòàíîâèòü 11825,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.11.2017 ñòàíîâèòü 946000,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè 
ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

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

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

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

Для участі у міському конкурсі громадських 
проектів подано 131 заявку
ЗАКІНЧИВСЯ прийом заявок 
від інститутів громадянського 
суспільства для участі у міському 
конкурсі громадських проектів 
«Громадська перспектива: про-
зора влада та активна громада», 
який тривав понад місяць – із 
26 грудня 2017 року до 9 лютого 
2018 року. 

Як повідомили в Департаменті 
суспільних комунікацій КМДА, 
для участі в заході подано 131 

конкурсну пропозицію на за-
гальну суму понад 22,6 млн грн, 
хоча всього передбачено 2,4 млн 
грн. У зв’язку із недотриманням 
процедури 5-ти ГО рекомендо-
вано надати свої проекти на-
ступного року. 

Ті з них, що допущені до на-
ступного етапу конкурсу, згрупо-
вані за напрямами і будуть роз-
міщені на веб-сайті Департаменту 
суспільних комунікацій у рубриці: 

«Конкурс проектів для інститутів 
громадянського суспільства». 

Наразі працівники Департа-
менту комплектують електрон-
ні версії наданих документів у 
єдиному форматі для зручності 
під час користування. Конкурсна 
комісія своєчасно поінформує 
всіх учасників про місце, дату, 
час та щодо того, в який саме 
спосіб пройде наступний етап 
конкурсного відбору 

ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ найкра-
щих традицій, звичаїв та обрядів 
українського народу, а також зміс-
товного дозвілля киян у столиці 
планують організувати масове свят-
кування Масляної. 

Так, у Голосіївському районі 17 
лютого з 13.00 у парку культури та 
відпочинку ім. М. Рильського роз-
почнуться народні масові гуляння 
«Голосіївська Масляна». У програмі: 
ігри, конкурси, забави, виступи твор-
чих колективів та майстрів мистецтв, 
святкові вітання, фізкультурно-оздо-
ровчі естафети та спортивні майстер-
класи, зустріч «Весни», спалення 
опудала «Марени» і, звісно, гарячі 
млинці. 

У Дарницькому районі святкуван-
ня стартують 18 лютого о 12.00 у пар-
ку культури та відпочинку «Парти-
занська слава» (вул. Славгородська). 
Тут відбудеться концерт і дискотека 
просто неба. Найспритніші дорослі 
та смілива малеча зможуть весело 
провести час біля «Стовпа розваг» 
і отримати подарунки. Працюва-
тиме дитяча зона. Також о 12.00 
розпочнеться виступ колективів 
художньої самодіяльності Палацу 
культури «Дарниця». 

У Деснянському районі святко-
во-розважальний захід «Проводи 
зими. Масниця-2018» відбудеться 
17 лютого з 12.00 до 15.00 біля при-
міщення Деснянської РДА (просп. 
Маяковського, 29). У програмі: май-
стер-класи з декоративно-ужитко-
вого мистецтва, показові виступи 
театру історичного та сценічного 
бою «Камелот», «Дитячий лицар-
ський турнір», конкурси «Стовп 
розваг» та «Бій на колоді», тематична 
фотозона. На головній сцені – роз-
важальна та конкурсна програми 
для дітей, святковий концерт за 
участю аматорських мистецьких 
колективів. 

У Дніпровському районі на майда-
ні біля Центру культури та мистецтв 
(вул. Алма-Атинська, 109) 17 люто-
го з 12.00 виступатимуть майстри 
мистецтв і художні колективи, від-
буватимуться масово-розважальні 
програми та святкова торгівля. 

В Оболонському районі 18 лю-
того об 11.00 усіх охочих запрошує 
до Пуща-Водиці конгрес-готель 
«Пуща» (вул. Миколи Юнкерова, 

20). Тут передбачено безкоштовні 
шоу та майстер-класи для дітей і 
дорослих, розіграші призів, солодкі 
подарунки кожному маленькому 
гостю, батути для малечі, ярмарок 
на свіжому повітрі та багато інших 
сюрпризів. 

У Подільському  районі  на 
Контрактовій площі у сквері біля 
пам’ятника П. Сагайдачному 17 
лютого відбудуться майстер-класи 
з випічки млинців, виступи твор-
чих колективів та конкурси. Також 
на всіх охочих чекатиме льодова 
ковзанка, колесо огляду та дитячі 
атракціони. У районних бібліотеках 
для відвідувачів проведуть виставки 
літератури і пізнавальні години про 
традиції святкування Масляної. 

У Печерському районі в дитячих 
бібліотеках (№ 8, ім. М. Трублаїні, 
«Веселка», ім. А. Макаренка) з 12 до 
18 лютого триватимуть виставки – 
тематичні полиці «Масляну гуляємо 
– весну зустрічаємо!». 

Масштабні народні гуляння на 
честь проводів зими та зустрічі весни 
проводитимуть у Святошинському 
районі. Так, 17 лютого з 12.00 у парку 
«Інтернаціональний» розпочнуть 
традиційні забави: перетягування 
канату, бої на мішках, хороводи і 
танці навколо святкового багаття, 
розіграші цінних призів від партне-
рів. О 14.00 заплановано спалення 
опудала Зими. Для дітей працювати-
муть зона активностей та селфі-зона. 
Також організатори запланували 
спекти 10 тисяч млинців, якими, 
завдяки меценатам, безкоштовно 
пригощатимуть усіх присутніх. 

У Солом’янському районі 17 люто-
го о 12.00 у парку «Орлятко» (бульв. 
Вацлава Гавела, 9-б) відбудеться 
районне свято Масляної. Для дітей 
і дорослих підготовлено чимало 
розваг, інтерактивні конкурси, кон-
цертну програму та частування. 

Також масштабне святкування 
Масляної відбудеться на Співочому 
полі. На гостей чекатимуть яскраві 
фотозони та арт-об’єкти, тематич-
ні конкурси та квести, традиційні 
гастро-забави, скульптури із сіна 
тощо. Окрім того, 17 лютого з 11.00 
до 16.00 відбудеться турнір лицар-
ських боїв, 18 лютого з 11.00 до 
16.00 – зірковий концерт і виступи 
фольклорних колективів 

ЯК ПОВІДОМИЛИ в Департаменті земельних 
ресурсів КМДА, на торги, що відбудуться 20 лютого, 
виставляється ділянка, розташована на вул. На-
родного ополчення, 13 у Солом’янському районі 
столиці. Її площа: 0,8886 га. Цільове призначення: 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 
складських будівель. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 
8 000 000 000:72:292:0021. Стартова ціна продажу: 
13 101 275,00 грн. 

Гарантійний внесок: 655 063,75 грн. Реєстра-
ційний внесок: 881,00 грн. 

Отримати додаткову інформацію та ознайо-
митись з документами та матеріалами на ділянку 
(лот) можна у Департаменті земельних ресурсів 

(м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, кімната 415, тел. 
(044) 279-41-31) або у виконавця земельних тор-
гів (Товарна біржа «Перша Універсальна Біржа 
«Україна», тел. (044)362-64-53). 

Заяви на участь в земельних торгах приймаються 
за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ 
«Європасаж», в понеділок – п’ятницю з 10.00 до 
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. 

Акредитація засобів масової інформації та 
 прийом заяв представників громадських об’єднань 
для можливості бути присутніми на земельних 
торгах здійснюється Виконавцем земельних 
торгів (Товарна біржа «Перша Універсальна Біржа 
«Україна») і закінчується за три робочі дні до 
початку торгів 

У столиці відбудуться земельні торги Киян запрошують на Масляну
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