
УЧОРА перед початком засідан-
ня депутати Київради хвилиною 
мовчання вшанували пам’ять Ге-
роїв Небесної Сотні. Мер Києва 
Віталій Кличко відзначив, що в ці 
дні Україна згадує трагічні події на 
Майдані та загиблих, які полягли 
чотири роки тому за європейське 
майбутнє, за незалежність і гідність 
нашого народу. Він зауважив, що 
завдяки рішенням, ухваленим у 
цій залі, місто допомагає родинам 
героїв і мешканців столиці, які 
постраждали та втратили здоров’я 
під час подій на Майдані. «На сьо-
годні ми забезпечили житлом усіх 
16 киян пільгових категорій, які 
перебували на квартирному об-
ліку. Крім житла, родини Геро-
їв Небесної Сотні вже отримали 
27 ділянок по 10 соток у селищі 
Биківня», – наголосив міський 
голова. – Також вони отримують 

щорічну матеріальну допомогу 
в розмірі 25 тис. грн, щомісячну 
допомогу малолітнім та неповно-
літнім дітям Героїв – 3 тис. грн, а 
члени сімей загиблих киян – Героїв 
Небесної Сотні – Картки киянина, 
фінансову допомогу на оплату 
ЖКП; сприяння в першочерговому 
влаштуванні дітей до садочків, 
безкоштовне харчування дітей 
Героїв Небесної Сотні – учнів 5-11 
класів у школах». 

Учора також депутати внесли 
зміни до Регламенту Київради. Від-
повідно до змін, передбачається, 
що проекти рішень про розподіл 
залишку коштів міського бюджету 
на початку року виконавчий орган 
Київради (КМДА) має подавати 
не пізніше 1 березня поточного 
періоду. А у разі перевиконання до-
хідної частини за перше півріччя, 
коригування мають подавати до 

1 серпня. Доповнення головного 
кошторису міста за результатами 
9 місяців виконавчий орган має 
формувати до 1 листопада. 

«Протягом останніх років маємо 
ситуацію, коли виконавчий орган 
вносить на розгляд Київради про-
позиції щодо розподілу вільних 
залишків коштів міського бюджету 
із значними затримками. Це при-
зводить до неналежного освоєння 
фінансів головними розпорядни-
ками. Приміром, документ щодо 
внесення змін до бюджету міста на 
2017 рік, яким розподілялася час-
тина вільних залишків на початок 
бюджетного періоду, був поданий на 
розгляд депутатів у квітні поточного 
року. А остаточно бюджетні за-
лишки у сумі 156 млн грн Київрада 
змогла розподілити лише шляхом 
прийняття відповідного рішення 
на пленарному засіданні Київради 
26 вересня», – пояснив автор відпо-
відного рішення, депутат Київради 
Віталій Павлик. 

Також, за його словами, спосте-
рігається низький рівень освоєння 
видатків на об’єктах капбудівни-
цтва та капремонту. Аби покращи-
ти цю ситуацію, у річному звіті про 
виконання Програми економічного 
і соціального розвитку міста Києва 
вказуватимуть інформацію про 
вжиті заходи впливу до таких роз-
порядників. 

Під час учорашнього пленарного 
засідання Київради депутати вне-
сли зміни до Порядку наймену-

вання об’єктів міського підпоряд-
кування, присвоєння юридичним 
особам та об’єктам міського під-
порядкування імен фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв 
і дат історичних подій у столиці. 
Відповідно до змін, присвоєння 
здійснюватиметься не раніше, 
ніж через 2 роки з дня смерті осо-
би, пам’ять якої увічнюється. Це 
стосуватиметься найменування 
вулиць, провулків, проспектів, 
площ, парків, скверів, бульварів, 
узвозів, проїздів, майданів та на-
бережних. 

Також передбачається, що від-
повідний структурний підрозділ 
виконавчого органу Київради 
(КМДА), відповідна РДА чи КП, 
яким підпорядковуються пере-
йменовані об’єкти, мають роз-
раховувати витрати, пов’язані з 
присвоєнням нових назв. 

До слова, у четвер депутати упо-
рядкували назви деяких зелених зон 
столиці. Зокрема уточнено назву 
«Парк відпочинку Оболонь в уро-
чищі Наталка». Відтепер він –«Парк 
Наталка». Також перейменовано 
сквер Андрія Іванова (між вул. 
Михайла Омеляновича-Павленка 
і Бутишевим провулком) на сквер 
Латвійський. А парк Дружби народів 
на парк «Муромець». Окрім того, 
зелену оазу між вул. Жилянська, 
Короленківська і Тарасівська на-
звали на честь Димитра Пешева, а 
сквер на вул. Січових Стрільців, 27 
отримав назву – «Канадський» �

У місті проведуть 
земельні торги 
з продажу ділянки 
на вул. Народного 
ополчення, 13 

20 березня об 11.00 у столиці відбудуть-
ся земельні торги (https://kyivcity.gov.ua/
content/zemelni-torgy-20032018.html) з 
продажу ділянки комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
за прозорою, відкритою процедурою. 
Про це повідомили у Департаменті 
земельних ресурсів. 

На торги виставлено земельну ділян-
ку площею 0,8886 га на вул. Народного 
ополчення, 13 у Солом’янському районі. 
Її цільове призначення – для будівни-
цтва, експлуатації та обслуговування 
складських споруд. 

Заяви на участь у торгах приймаються 
за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, 
бізнес-центр «Євро-Пасаж» із понеділка 
до п’ятниці з 10.00 до 17.00, обідня пере-
рва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін 
подачі заявок –14 березня 2018 року. 

Місце проведення торгів: м. Київ, вул. 
Б. Хмельницького, 17/52 бізнес-центр 
«Леонардо». 

Акредитація представників ЗМІ та 
прийом заяв представників громад-
ських об’єднань для можливості бути 
присутніми на торгах здійснюється 
Виконавцем земельних торгів (Товар-
на біржа «Перша Універсальна Біржа 
«Україна») і закінчується за три робочі 
дні до початку торгів. 

Отримати додаткову інформацію, 
ознайомитися з документами та мате-
ріалами на ділянку (лот) можна у Де-
партаменті земельних ресурсів (вул. 
Хрещатик, 32-а, каб. 415, тел.  279-41-31) 
або у Виконавця земельних торгів (То-
варна біржа «Перша Універсальна Біржа 
«Україна», тел. 362-64-53). 

Через похолодання 
поновлять роботу 
пунктів обігріву 

У Києві поновлять роботу пунктів 
обігріву. Відповідне доручення дав 
комунальним службам міста перший 
заступник голови КМДА Микола По-
ворозник. 

«Враховуючи очікуване найближ-
чими днями значне зниження нічної 
температури повітря, прошу поновити 
роботу пунктів для обігріву та забезпе-
чити їх належне функціонування», – про 
це йдеться у документі. 

Нагадаємо, у зимовий період в 
столиці працюють 20 пунктів обігріву 
(https://kyivcity.gov.ua/news/58158.html), 
організовані Департаментом соціальної 
політики, які готові прийняти всіх, хто 
потребує допомоги. У разі зниження 
температури кількість таких пунктів 
буде збільшено за рахунок пунктів 
Департаменту міського благоустрою. 

Окрім того, у Києві постійно діє 
міський оперативний штаб допомоги 
бездомним особам, і розроблено графік 
роботи соціального патруля, відповідно 
до якого проводяться чергування в міс-
цях найбільшого скупчення таких осіб.
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У столиці з’явилися Латвійський 
сквер і парк «Муромець»
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 �  Київрадою ухвалено зміни до порядку увічнення відомих осіб 
та історичних подій

Минулого четверга на сесії Київради депутати 
розглянули низку важливих для життєдіяльності 
міста питань. Зокрема мова йшла про внесення 
змін до Регламенту Київради та до Порядку 
найменування міських об’єктів іменами фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій у столиці. Також було прийнято 
рішення про створення ще одного комунального 
ДНЗ (ясла-садок) №179 у Святошинському районі. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Учора на сесії Київради депутати внесли зміни до Регламенту Київради та до Порядку найменування міських об’єктів іменами фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій у столиці
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Податок на нерухоме майно 18010100-
18010400 360 044,6 449 281,6 275 378,1 124,8 173 903,6

Плата за землю в т.ч. 5 232 300,0 5 023 591,0 5 123 725,2 96,0 -100 134,3

земельний податок 18010500  
18010700 2 380 600,0 2 268 678,1 2 245 402,4 95,3 23 275,7

орендна плата 18010600  
18010900 2 851 700,0 2 754 912,8 2 878 322,8 96,6 -123 410,0

Транспортний податок 18011000   
18011100 90 600,0 72 974,5 94 005,0 80,5 -21 030,5

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 18020000 58 000,0 22 205,5 23 897,5 38,3 -1 692,0

Туристичний збір 18030000 23 401,5 25 147,1 18 761,4 107,5 6 385,7

Збір за провадження деяких ви-
дів підприємницької діяльності, 
що справлявся до 1 січня 2015 
року 

18040000 0,0 -724,5 -2 164,8 1 440,3

Єдиний податок  18050000 3 783 624,4 4 133 852,3 3 120 118,4 109,3 1 013 733,9

Інші податки 19000000 0,0 24 158,8 5,1 0,0 24 153,7

Екологічний податок 19010000 0,0 0,0 0,0 0,0

Податки та збори, не віднесені до 
інших категорій 19090000 0,0 24 158,8 5,1 0,0 24 153,7

Неподаткові надходження 20000000 867 610,7 935 791,9 615 360,4 107,9 320 431,5

Доходи від  власності та підпри-
ємницької діяльності 21000000 26 990,5 28 250,7 48 242,6 104,7 -19 991,9

Частина чистого прибутку (до-
ходу) комунальних підприємств 
та їх об’єднань, що вилучається 
до бюджету

21010300 17 625,0 17 386,4 40 445,9 0,0 -23 059,4

Плата за розміщення тимча-
сово вільних  коштів місцевих 
бюджетів

21050000 0,0 0,0 0,0 0,0

Інші надходження 21080500 0,0 33,4 342,5 0,0 -309,1

Суми, стягнут з виннних осіб, за 
шкоду, заподіяну державі, під-
приємству, установі, організації

21080600 0,0 0,0 0,0 0,0

Штрафні санкції за порушення 
законодавства про патенту-
вання, за порушення норм 
регулювання обігу готівки та 
про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг

21080900 400,0 77,5 185,7 19,4 -108,2

Адміністративні штрафи та інші 
санкції 21081100 7 000,0 7 796,3 7 060,5 111,4 735,8

Адміністративні штрафи та 
штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробни-
цтва та обігу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів 

21081500 1 965,5 2 957,1 207,9 2 749,2

Адміністративні збори та плате-
жі, доходи від некомерційного та 
побічного продажу

22000000 537 807,5 604 802,1 532 888,6 112,5 71 913,5

Плата за надання адміністратив-
них послуг 22010000 413 420,5 484 694,5 350 025,9 117,2 134 668,6

Плата за ліцензії  на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються 
Радою Міністрів Автономної 
Республіки Крим, виконавчими 
органами місцевих рад і місцеви-
ми органами виконавчої влади

22010200 0,0 29,6 0,0 29,6

Адміністративний збір за про-
ведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 
формувань

22010300 10 000,0 15 128,1 151,3 15 128,1

Плата за ліцензії на виробництво 
спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів  

22010500 0,0 39,2 24,2 15,0

Плата за ліцензії на право екс-
порту, імпорту та оптової торгів-
лі спирту етилового, коньячного 
та плодового  

22010600 0,0 3,9 3,3 0,6

Плата за ліцензії на право екс-
порту, імпорту алкогольними на-
поями та тютюновими виробами  

22010700 0,0 97,3 85,0 12,3

Плата за державну реєстрацію 
(крім реєстраційного збору за 
проведення державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб 
- підприємців) 

22010900 4 600,0 4 864,2 5 192,4 105,7 -328,3

Плата за ліцензії на право опто-
вої торгівлі алкогольними напо-
ями та тютюновими виробами  

22011000 59 300,0 68 001,4 57 558,0 114,7 10 443,4

Плата за ліцензії на право 
роздрібної торгівлі алкоголь-
ними напоями та тютюновими 
виробами  

22011100 105 600,0 97 116,9 100 277,7 92,0 -3 160,8

Плата за ліцензії та сертифікати, 
що сплачується ліцензіатами за 
місцем здійснення діяльності 

22011800 9 500,0 10 730,4 7 237,2 113,0 3 493,3

Найменування показника
Код 

бюджетної 
класифі-

кації
План Факт на 

01.01.2018
Факт на 

01.01.2017
% вико-

нання  до 
року

Відхилення 
+/– 2017 до 
2016 року

Доходи (загальний фонд)

Податкові надходження 10000000 28 620 661,4 29 020 897,0 24 090 087,4 101,4 4 930 809,6

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшен-
ня ринкової вартості

11000000 17 361 682,2 17 653 789,7 14 017 479,6 101,7 3 636 310,1

Податок на доходи фізичних осіб 11010000 13 951 396,4 14 628 160,7 11 085 651,5 104,9 3 542 509,1

Податок на прибуток підпри-
ємств 11020000 3 410 285,8 3 025 629,0 2 889 996,0 88,7 135 633,0

Податок на прибуток підпри-
ємств та фінансових установ 
комунальної власності 

11020200                
11023200 42 083,0 60 591,4 41 832,0 144,0 18 759,4

Рентна плата та плата за ви-
користання інших природних 
ресурсів 

13000000 51 468,6 50 993,7 52 474,3 99,1 -1 480,6

Збір за спеціальне використан-
ня лісових ресурсів місцевого 
значення та користування 
земельними ділянками лісового 
фонду

13010000 0,0 1 387,5 1 293,2 94,2

Рентна плата за спеціальне ви-
користання води 13020000 46 058,3 42 856,1 46 834,0 93,0 -3 977,9

Рентна плата за користування 
надрами 13030000 5 226,6 6 525,3 4 268,6 124,8 2 256,7

Плата за використання інших 
природних ресурсів 13070000 183,7 224,8 78,4 122,4 146,3

Акцизний податок з реалізації 
суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 

14040000 1 659 540,1 1 565 601,2 1 366 404,8 94,3 199 196,4

Місцеві податки і збори, нарахо-
вані до 1 січня 2011 року 16010000 0,0 26,1 2,8 23,3

Місцеві податки і збори 18000000 9 547 970,5 9 726 327,5 8 653 720,8 101,9 1 072 606,7

Податок на майно 18010000 5 682 944,6 5 545 847,1 5 493 108,3 97,6 52 738,8
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Інформація про виконання бюджету міста Києва 
за 2017 рік

Äîõîäè
Äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà 2017 ð³ê íàä³é-

øëî 48 765,1 ìëí ãðí ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ 
ïëàòåæ³â, ùî ñòàíîâèòü 101,7 % äî çàïëàíî-
âàíèõ ïîêàçíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ – äî çàãàëüíîãî 
ôîíäó 43 005,8 ìëí ãðí (100,7 % äî ïëàíó), äî 
ñïåö³àëüíîãî ôîíäó – 5 759,3 ìëí ãðí (110,0 
% äî ïëàíó). Ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ íàäõîäæåíü 
òðàíñôåðòè ç äåðæàâíîãî áþäæåòó (ñóáâåíö³¿ òà 
äîòàö³¿) ñòàíîâèëè 13 761,1 ìëí ãðí, ¿õ ïèòîìà 
âàãà ó ñòðóêòóð³ íàäõîäæåíü – 28,2 %.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç 2016 ðîêîì íàäõîäæåííÿ çá³ëü-
øèëèñü íà 10 077,9 ìëí ãðí (126,0%).

Áàçîâèì äæåðåëîì íàïîâíåííÿ çàãàëüíîãî 
ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó 2017 ðîö³ çàëèøàâñÿ 
ïîäàòîê òà çá³ð íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ïèòîìà 
âàãà ÿêîãî ñêëàëà 48,8%. Íàäõîäæåííÿ öüîãî 
ïîäàòêó ñòàíîâèëè 14 628,2 ìëí ãðí (104,9% 
äî ïëàíó), ùî á³ëüøå çà ïîêàçíèê ìèíóëî ðîêó 
íà 3 542,5 ìëí ãðí.

Äðóãå ì³ñöå çà îáñÿãîì íàäõîäæåíü çàãàëüíî-
ãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íàëåæèòü ì³ñöåâèì 
ïîäàòêàì ³ çáîðàì (ïèòîìà âàãà ÿêèõ 32,5%), ÿêèõ 
íàä³éøëî 9 726,3 ìëí ãðí (101,9% äî ïëàíó) òà 
á³ëüøå çà ìèíóëîð³÷íèé ïîêàçíèê íà 320,4 ìëí 
ãðí. Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â 
³ çáîð³â ó 2017 ðîö³ º ïëàòà çà çåìëþ – 5 023,6 
ìëí ãðí (96,0% äî ïëàíó, ºäèíèé ïîäàòîê, ùî 
ñïëà÷óºòüñÿ ñóá’ºêòàìè ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî 
á³çíåñó – 4 133,9 ìëí ãðí (109,3% äî ïëàíó), 
íàäõîäæåííÿ ÿêîãî çá³ëüøèëèñü ó ïîð³âíÿíí³ ç  
ìèíóëèì ðîêîì íà  1 013,7 ìëí ãðí).

Äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó íàä³éøëî 
5 759,3 ìëí ãðí, ùî ñòàíîâèòü 110,0% äî çà-
ïëàíîâàíèõ ïîêàçíèê³â àáî + 1 200,5 ìëí ãðí 
äî ïîêàçíèêà ìèíóëîãî ðîêó. Çà îñíîâíèìè 
äæåðåëàìè íàäõîäæåíü: âëàñí³ íàäõîäæåííÿ 
áþäæåòíèõ óñòàíîâ ñòàíîâëÿòü 2 650,9 ìëí ãðí, 
íàäõîäæåííÿ â³ä ïåðåâèêîíàííÿ ìèòíèõ ïëàòåæ³â 
– 1 039,2 ìëí àáî (+ 441,9 ìëí ãðí), â³ä ïàéîâî¿ 
ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè – 793,4 ìëí 
ãðí (+230,3), êîøòè â³ä ïðîäàæó çåìë³ – 174,0 
ìëí ãðí (+137,2) òà íàäõîäæåííÿ äî ö³ëüîâèõ 
ôîíä³â – 291,5 ìëí ãðí.

Íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ðîçâèòêó, ÿê ñêëàäî-
âî¿ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà, ñòàíîâèëè 
997,4 ìëí ãðí (äî ïëàíó 140,9%) òà á³ëüøå çà 
ìèíóëîð³÷íèé ïîêàçíèê íà 255,4 ìëí ãðí.

Âèäàòêè 
Ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè âèäàòêîâî¿ ÷àñòèíè áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà çàòâåðäæåíî ó ñóì³ 51 803,8 ìëí 
ãðí, ó òîìó ÷èñë³ çàãàëüíîãî ôîíäó – 32 933,5 ìëí 
ãðí, ñïåö³àëüíîãî ôîíäó – 18 870,3 ìëí ãðí. Çà 
çâ³òíèé ïåð³îä êàñîâ³ âèäàòêè ñòàíîâèëè 49 520,8 
ìëí ãðí. àáî 95,6% ïëàíîâèõ ïðèçíà÷åíü, ó òîìó 
÷èñë³ çàãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó – 31 848,0 ìëí 
ãðí (96,7% ïëàíó), ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó 
– 17 672,9 ìëí ãðí (93,7% ïëàíó). Îáñÿã âèäàòê³â 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì 
ïîêàçíèêîì ìèíóëîãî ðîêó çá³ëüøèâñÿ íà 47,5 
% (+ 15 948,0 ìëí ãðí). 

Á³ëüø³ñòü âèäàòê³â áþäæåòó ñïðÿìîâóºòüñÿ 
íà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíó ñôåðó (îñâ³òà, îõîðîíà 
çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíèé çàõèñò ³ ñîö³àëüíå çàáåç-
ïå÷åííÿ, êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî, ô³çè÷íà êóëüòóðà 
³ ñïîðò). Ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ñóêóïíà ÷àñòêà öèõ 
âèäàòê³â ó ñòðóêòóð³ âèäàòê³â áþäæåòó ñêëàäàëà 
61,2%, ùî ñòàíîâèòü 30 617,8 ìëí ãðí òà á³ëüøå 
çà ïîêàçíèê ìèíóëîãî ðîêó íà 8 710,9 ìëí ãðí.

Ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ âèäàòêè íà îñâ³òó ñòàíî-
âèëè 11 538,6 ìëí ãðí (23,3%), îõîðîíó çäîðîâ’ÿ 
– 9 329,6 ìëí ãðí (18,8%), ñîö³àëüíèé çàõèñò – 
7 857,6 ìëí ãðí (15,9%), êóëüòóðó – 1 458,7 ìëí 
ãðí (2,9%), ô³çè÷íó êóëüòóðó – 433,3 ìëí ãðí 
(0,9%), òðàíñïîðò – 7 276,2 ìëí ãðí (14,7%).

Âèäàòêè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà âèïëà-
òó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì áþäæåòíèõ 
óñòàíîâ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè ñòàíîâèëè 
14 640,3 ìëí ãðí, ùî á³ëüøå çà âèäàòêè 2016 
ðîêó íà 4 755,8 ìëí ãðí. 

Â 2017 ðîö³ ÷àñòêà êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â áþ-
äæåòó ì³ñòà Êèºâà ó ñòðóêòóð³ âèäàòê³â ñêëàäàº 
31,2%, ùî ñòàíîâèòü 15 461,9 ìëí ãðí. 

Íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ðîçä³ë³ «Áþäæåò» 
îïðèëþäíþºòüñÿ àêòóàë³çîâàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
âèêîíàííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà. 

Áîðã
Ì³ñöåâèé çîâí³øí³é áîðã òåðèòîð³àëüíî¿ 

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà 1 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ñòà-
íîâèâ 2 838,98 ìëí â ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³, ó 
òîìó ÷èñë³ çà çîâí³øí³ìè çàïîçè÷åííÿìè 101,1 
ìëí äîë. ÑØÀ.

Âèäàòêè íà îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñöåâîãî áîðãó 
â 2017 ðîö³ ñêëàëè 15,1 ìëí ãðí.

Ïðåäñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêîíàííÿ 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà 2017 ð³ê áóäå ïðî-
âåäåíî 13 áåðåçíÿ 2018 ðîêó çà àäðåñîþ: 
âóë.Õðåùàòèê, 36 î 10.00.
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Плата за надання інших адміні-
стративних послуг 22012500 215 527,1 280 603,2 155 682,2 130,2 124 920,9

Адміністративний збір за 
державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 

22012600 7 737,2 7 072,9 9 428,4 91,4 -2 355,5

Плата за скорочення термінів 
надання послуг у сфері держав-
ної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і 
державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприєм-
ців та громадських формувань, 
а також плата за надання інших 
платних послуг

22012900 1 156,2 1 007,4 1 416,1 87,1 -408,7

Надходження від орендної 
плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в кому-
нальній власності

22080000 76 596,5 85 999,1 108 328,6 112,3 -22 329,5

Державне мито 22090000 47 790,5 34 108,5 74 533,3 71,4 -40 424,7

Інші неподаткові надходження 24000000 302 812,7 302 739,1 34 229,2 100,0 268 509,9

Надходження сум кредиторської 
та депонентської заборгованості 
підприємств, організацій та 
установ, щодо яких минув строк 
позовної давності

24030000 100,0 19,0 80,1 19,0 -61,1

Інші надходження 24060000 302 712,7 302 720,1 34 149,1 100,0 268 571,0

Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 200,0 1 811,8 4 032,8 151,0 -2 221,0

Кошти від реалізації безхазяй-
ного майна, знахідок, спадкового 
майна, майна, одержаного тери-
торіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а 
також валютні цінності і грошові 
кошти, власники яких невідомі 

31010200 1 200,0 1 716,5 3 995,2 143,0 -2 278,7

Надходження коштів від Дер-
жавного фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння  

31020000 0,0 95,3 37,7 57,6

Разом доходів 90010100 29 489 472,1 29 958 500,7 24 709 480,6 101,6 5 249 020,1

Субвенції та дотації 41000000 13 211 388,9 13 047 249,4 9 418 931,8 98,8 3 628 317,5

Дотації 41020000 5 810,8 5 810,8 100,0 5 810,8

Всього доходів загального фонду 90010200 42 700 861,0 43 005 750,1 34 128 412,5 100,7 8 877 337,6

Доходи (спеціальний фонд)

Податкові надходження 10000000 872 910,0 1 101 384,3 640 502,1 460 882,2

Податки, нараховані до 1 січня 
2015 року 

12020000, 
12030000, 
18041500, 
19050200, 
19050300

0,0 338,8 50,7 288,1

Екологічний податок 19010000 42 300,0 61 876,8 43 193,0 146,3 18 683,8

Кошти, отримані місцевими бю-
джетами з державного бюджету 19020200 830 610,0 1 039 168,7 597 258,4 125,1 441 910,3

Неподаткові надходження 20000000 3 154 042,1 3 480 693,3 3 403 923,4 110,4 76 769,9

Дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки, паї) господарських 
товариств, у статутних капіталах 
яких є майно Автономної 
Республіки Крим, комунальна 
власність

21010800 25 000,0 32 120,4 49 621,5 128,5 -17 501,1

Надходження коштів від 
відщкодування втрат с/г і л/г 
виробництва

21110000 0,0 757,3 166,1 591,2

Грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням законо-
давства про охорону навколиш-
нього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої 
діяльності

24061600, 
24062100 1 600,0 3 492,6 4 455,9 218,3 -963,4

Відсотки за користування 
довгостроковим кредитом, що 
надається з місцевих бюджетів 
молодим сімям та одиноким 
молодим громадянам на бу-
дівництво (реконструкцію) та 
придбання житла

24110600,                                                    
24110900 0,0 36,7 45,4 -8,7

Надходження від пайової участі 
у розвитку інфраструктури на-
селенного пункту

24170000 452 776,9 793 397,0 563 128,4 175,2 230 268,6

Власні надходження  бюджетних 
установ 25000000 2 674 665,2 2 650 889,4 2 871 618,8 99,1 -220 729,4

Доходи від операцій з капіталом 30000000 230 000,0 171 923,7 129 276,2 74,7 42 647,4

Надходження від відчуження 
майна, що перебуває у комуналь-
ній власності

31030000 80 000,0 -2 106,0 92 425,7 -94 531,6

Кошти від продажу землі 33000000 150 000,0 174 029,6 36 850,6 116,0 137 179,1

Цільові фонди, утворені Верхо-
вною Радою Автономної Респу-
бліки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

50110000 266 000,0 291 546,6 299 937,5 109,6 -8 390,8

Разом доходів 90010000 4 522 952,1 5 045 547,9 4 558 751,9 111,6 486 796,0

Субвенції 41030000 713 744,0 713 744,0 713 744,0

Всього доходів спеціального  
фонду 90010200 5 236 696,1 5 759 291,9 4 558 751,9 110,0 1 200 540,0

Всього доходів 90010300 47 937 557,1 48 765 105,9 38 687 164,4 101,7 10 077 941,5

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видатки за кодом Типової 
програмної класифікації  (за-
гальний фонд)

Державне управління 0100 1 256 924,8 1 220 474,1 939 386,4 97,1 281 087,7

Освіта 1000 10 072 330,1 9 637 512,3 6 589 815,1 95,7 3 047 697,2

Охорона здоров’я 2000 7 239 921,4 7 108 613,0 5 396 432,0 98,2 1 712 181,0

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 3000 7 714 300,7 7 576 158,1 4 529 069,8 98,2 3 047 088,3

Культура і мистецтво 4000 1 212 570,3 1 192 727,6 807 662,7 98,4 385 064,9

Фізична культура і спорт 5000 366 311,7 348 178,4 250 434,0 95,0 97 744,4

Житлово-комунальне госпо-
дарство 6000 1 205 818,5 1 065 932,1 1 624 377,9 88,4 -558 445,8

Будівництво 6300 473,2 124,5 26,3 124,5

Транспорт, дорожнє господар-
ство, зв’язок, телекомунікації та 
інформатика

6600 2 305 578,5 2 297 239,7 1 306 122,1 99,6 991 117,6

Засоби масової інформації 7200 57 544,7 57 340,8 36 699,5 99,6 20 641,3

Сільське і лісове господарство, 
рибне господарство та мислив-
ство

7300 16 698,6 15 760,9 12 782,3 94,4 2 978,6

Інші послуги, пов’язані з еконо-
мічною діяльністю 7400 845 439,3 794 767,5 644 011,3 94,0 150 756,2

Запобігання  та ліквідація над-
звичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

7800 20 895,5 20 862,1 9 003,4 99,8 11 858,7

Інші видатки, не віднесені до 
основних груп 8000 380 168,6 299 057,0 146 579,9 78,7 152 477,1

Обслуговування внутрішнього 
боргу 9010 37 600,0 15 059,7 281 438,6 40,1 -266 378,9

Разом видатків (загальний фонд) 32 732 575,9 31 649 807,8 22 573 815,0 96,7 9 075 992,8

Субвенції 8370 199 441,0 196 690,1 81 503,6 98,6 115 186,5

Інші  додаткові  дотації 8700 1 467,7 1 467,7 100,0 1 467,7

Всього видатків                                                                                                        32 933 484,6 31 847 965,6 22 655 318,6 96,7 9 192 647,0

   2.2  Видатки  (спеціальний  
фонд)*

Державне управління 0100 390 382,5 371 849,8 253 030,0 95,3 118 819,8

Освіта 1000 2 134 492,9 1 901 107,5 1 462 633,9 89,1 438 473,6

Охорона здоров’я 2000 2 300 133,4 2 220 964,1 2 243 525,9 96,6 -22 561,8

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 3000 298 985,8 281 406,2 119 044,1 94,1 162 362,1

Культура і мистецтво 4000 290 683,3 265 990,9 457 950,6 91,4 -191 959,7

Фізична культура і спорт 5000 92 870,0 85 180,4 50 363,1 91,7 34 817,3

Житлово-комунальне госпо-
дарство 6000 2 356 901,8 2 192 918,9 973 234,4 93,0 1 219 684,5

Будівництво 6300 4 630 035,0 4 363 993,3 3 641 852,7 94,3 722 140,6

Транспорт, дорожнє господар-
ство, зв’язок, телекомунікації та 
інформатика

6600 5 320 621,0 4 978 952,6 1 246 598,3 93,6 3 732 354,3

Засоби масової інформації 7200 3 206,4 3 205,0 100,0 3 204,9

Сільське і лісове господарство, 
рибне господарство та мислив-
ство

7300 12 300,2 11 267,0 15 886,8 91,6 -4 619,8

Інші послуги, пов’язані з еконо-
мічною діяльністю 7400 575 126,8 567 411,1 66 466,6 98,7 500 944,5

Запобігання  та ліквідація над-
звичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

7800 1 500,0 1 484,0 975,7 98,9 508,3

Інші видатки, не віднесені до 
основних груп 8600 17 108,7 10 326,9 32 825,3 60,4 -22 498,4

Цільові фонди 9100 378 687,8 351 273,4 312 963,7 92,8 38 309,7

Охорона та раціональне вико-
ристання природних ресурсів 9110 82 169,4 67 410,4 28 939,9 82,0 38 470,5

Цільові фонди, утворені Верхо-
вною Радою Автономної Респу-
бліки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 

9180 296 518,4 283 863,0 284 023,8 95,7 -160,8

Субвенції 8370, 8800 68 744,9 67 778,5 42 959,3 98,6 24 819,2

Кредитування місцевих бю-
джетів 8104 -1 500,0 -2 256,7 -2 776,1 x 519,4

Всього видатків (спеціальний 
фонд) 18 870 280,5 17 672 852,9 10 917 534,3 93,7 6 755 318,6

Фінансування в т.ч. 13 520 857,9 11 913 561,0 6 358 782,4 5 554 778,6

Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

13 079 962,6 12 399 161,0 7 702 677,8 4 696 483,2

Повернення позики банкам -948 663,0 948 663,0

Всього видатків (загальний і 
спеціальний фонди) 51 803 765,1 49 520 818,5 33 572 852,9 95,6 15 947 965,6
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ДОКУМЕНТХрещатик
23 лютого 2018 р.
№22 (5073)

Про реалізацію рішення 
Київської міської ради 

від 22.12.2016 № 787/1791 
«Про затвердження Положення 

про громадський бюджет міста Києва» 
у 2018 році

Рішення Київської міської ради № 5/4069 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України – 

місто-герой Київ», з метою залучення жителів міста Києва до участі у бюджетному процесі, враховуючи звернення 
громадської бюджетної комісії від 23.01.2018 № 08/1034 та лист Департаменту інформаційно-комунікаційних 
технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.01.2018 
№ 075-213, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про звернення 
Київської міської ради 

до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства охорони 
здоров’я України щодо 

вдосконалення Національного 
переліку основних  
лікарських засобів

Рішення Київської міської ради № 20/4084 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до статей 22, 49 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основ 

законодавства України про охорону здоров’я Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 08.02.2018 № 20/4084
Звернення Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України, 

Міністерства охорони здоров’я України 
щодо вдосконалення Національного 
переліку основних лікарських засобів

Про перейменування 
станції та лінії 

Київського метрополітену
Рішення Київської міської ради № 3/4067 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року №432/9920 
«Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та 
об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат і історичних подій», 
розпорядження Київського міського голови від 19 серпня 2014 року №175 «Про затвердження Порядку проведення 
у місті Києві громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи 
протокол засідання Комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 
«УКРТОРГСЕРВІС» у передачі в оренду земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,36 га на вул. Отто Шмідта, 26-б для 

будівництва, експлуатації та обслуговування медичного центру
Рішення Київської міської ради № 951/3958 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статей 9, 19, 79, 791, 122 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, 
затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 
№ 76, пункту 3 та пункту 4 Методичних рекомендацій щодо визначення прибудинкових територій багатоквартирних 
будинків, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України від 29.12.2011 № 389, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11 травня 2011 
року № 711 «Про здійснення заходів щодо перерахунків тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій», листа Державного комітету України із земельних ресурсів від 26.05.2010 № 10046/17/4-10, а 
також, зважаючи на стійкий громадський супротив щодо забудови вищевказаної ділянки та необхідність збереження 
прибудинкової території і покращення благоустрою міста, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

â³ò÷èçíÿíå çàêîíîäàâñòâî. Çîêðåìà, ñòàòòåþ 
49 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè çàäåêëàðîâàíî ïðàâî 
êîæíî¿ ëþäèíè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷-
íó äîïîìîãó òà ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ. Òàêîæ 
Ïðåàìáóëà Îñíîâ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî 
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ â³ä 19.11.1992 ¹ 2801-12 
ïåðåäáà÷àº, ùî êîæíà ëþäèíà ìàº ïðèðîä-
íå íåâ³ä’ºìíå ³ íåïîðóøíå ïðàâî íà îõîðîíó 
çäîðîâ’ÿ, à ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæàâà â³äïîâ³äàëüí³ 
ïåðåä ñó÷àñíèì ³ ìàéáóòí³ìè ïîêîë³ííÿìè çà 
ð³âåíü çäîðîâ’ÿ ³ çáåðåæåííÿ ãåíîôîíäó íàðîäó 
Óêðà¿íè ³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè ïð³îðèòåòí³ñòü 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ä³ÿëüíîñò³ äåðæàâè. Ðîçä³ë 
2 Ñòðàòåã³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó «Óêðà¿íà-2020», 
ñõâàëåíî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12 
ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 5/2015, ïåðåäáà÷àº, ùî 
îñîáëèâó óâàãó ïîòð³áíî ïðèä³ëèòè áåçïåö³ 
æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ùî íåìîæëèâî áåç 
åôåêòèâíî¿ ìåäèöèíè, çàõèùåíîñò³ ñîö³àëüíî 
âðàçëèâèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, ââàæàºìî, ùî Íàö³îíàëüíèé ïåðåë³ê 

îñíîâíèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, çàòâåðäæåíèé 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 
áåðåçíÿ 2009 ðîêó ¹ 333 (â ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 16 áåðåçíÿ 2017 
ðîêó ¹ 180), º íåäîñêîíàëèì, íåñïðàâåäëèâèì 
òà ïîðóøóº â³ò÷èçíÿíå çàêîíîäàâñòâî ó ñôåð³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, à, çîêðåìà, íåïîðóøí³ ïðàâà 
ïàö³ºíò³â íà íàëåæíó îõîðîíó ñâîãî æèòòÿ òà 
çäîðîâ’ÿ.

Òîìó çàðàäè ïîïåðåäæåííÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëü-
êîñò³ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü òà âèíèêíåííÿ 
ìîæëèâèõ ìàñîâèõ ëåòàëüíèõ âèïàäê³â, çàáåçïå-
÷åííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, 
ñïðèÿííÿ çì³öíåííþ ãåíîôîíäó Óêðà¿íè ìè, 
äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàêëèêàºìî 
ïåðåãëÿíóòè òà âäîñêîíàëèòè Íàö³îíàëüíèé 
ïåðåë³ê ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, äîïîâíèòè éîãî òèìè 
ë³êàìè, ÿê³ º êðèòè÷íî íåîáõ³äíèìè äëÿ êèÿí òà 
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2016 ¹ 787/1791 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêèé 
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà», äîïîâíèâøè ï³äïóíêòîì 
4.3 òàêîãî çì³ñòó:

«4.3. Ôîðìóâàííÿ Ãðîìàäñüêî¿ áþäæåòíî¿ 
êîì³ñ³¿ ó 2018 ðîö³ ðîçïî÷àòè ç 15 êâ³òíÿ 2018 ðîêó.

Çóïèíèòè ä³þ ïóíêòó 9 äîäàòêà 12 äî ð³-
øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2017 
¹ 1043/4050 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2018 
ð³ê» äî 15 êâ³òíÿ 2018 ðîêó».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó 
ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ:

2.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
äëÿ ïðîâåäåííÿ íàëåæíî¿ òåõí³÷íî¿ ïåðåâ³ðêè 
åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè «Ãðîìàäñüêèé ïðîåêò».

2.2. Ï³äãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ãðóäíÿ 2017 ðîêó 
¹ 1043/4050 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2018 
ð³ê», âèêëàâøè ïóíêò 9 äîäàòêà 12 ó íîâ³é ðåäàêö³¿ 
ç âðàõóâàííÿì öüîãî ð³øåííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ 
Íàö³îíàëüíîãî ïåðåë³êó îñíîâíèõ ë³êàðñüêèõ 
çàñîá³â çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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 îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðèéíÿòî ïî-
ñòàíîâó â³ä 16 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 180 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í òà âèçíàííÿ òàêèìè, ùî âòðàòèëè 
÷èíí³ñòü, äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè», â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ Íàö³îíàëüíèé ïåðå-
ë³ê îñíîâíèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, çàòâåðäæåíèé 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 
áåðåçíÿ 2009 ðîêó ¹ 333, âèêëàäåíî â íîâ³é 
ðåäàêö³¿. Ðàçîì ç öèì, çàçíà÷åíîþ ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè âèçíàíî òàêîþ, ùå 
âòðàòèëà ÷èíí³ñòü, ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 5 âåðåñíÿ 1996 ðîêó ¹ 1071 «Ïðî ïî-
ðÿäîê çàêóï³âë³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â çàêëàäàìè òà 
óñòàíîâàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ô³íàíñóþòüñÿ ç 
áþäæåòó», çã³äíî ç ÿêîþ áóëî çàòâåðäæåíî ïåðåë³ê 
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â â³ò÷èçíÿíîãî òà ³íîçåìíîãî 
âèðîáíèöòâà, ÿê³ ìîæóòü çàêóïîâóâàòè çàêëàäè 
é óñòàíîâè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ïîâí³ñòþ àáî 
÷àñòêîâî ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â. Â³í íàë³÷óâàâ áëèçüêî 800 íàéìåíó-
âàíü ìåäèêàìåíò³â, ÿêèìè íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ 
àáî áåçîïëàòíî çàáåçïå÷óâàëèñü ïàö³ºíòè, ùî 
ïåðåáóâàëè íà àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³.

Ñüîãîäí³ ñêëàëàñü âêðàé âàæêà òà êðè÷óùà 
ñèòóàö³ÿ, îñê³ëüêè â îíîâëåíîìó Íàö³îíàëüíîìó 

ïåðåë³êó ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàêóï³âëÿ ìåäèêàìåíò³â, â³ä-
ñóòí³ ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ æèòòºâî íåîáõ³äíèõ ë³ê³â. 
Ó çîíó âèñîêîãî ðèçèêó ïîòðàïëÿþòü íàéá³ëüø 
íåçàõèùåí³ (ä³òè, ïåíñ³îíåðè, îñîáè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ, ïîñòðàæäàë³ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè òà ³í.), õðîí³÷íî- òà âàæêîõâîð³ 
ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, êèÿíè çîêðåìà. Áåç íà-
ëåæíîãî çàõèñòó ç áîêó äåðæàâè çàëèøàþòüñÿ 
ïàö³ºíòè, õâîð³ íà îðôàíí³ (ð³äê³ñí³), åíäî-
êðèíí³, ïñèõ³÷í³, îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. Â 
ñèëó ñâîº¿ ñîö³àëüíî¿ íåçàõèùåíîñò³ âîíè íå â 
çìîç³ ñàìîñò³éíî ïðèäáàòè òàê³ äîðîãîâàðò³ñí³ ³, 
ðàçîì ç òèì, íàäçâè÷àéíî íåîáõ³äí³ ïðåïàðàòè. 
Àëüòåðíàòèâí³ ë³êè, ùî çàïðîïîíîâàí³ Óðÿäîì, 
íà æàëü, º íååôåêòèâíèìè òà íå ñïðèÿþòü ï³ä-
òðèìàííþ íàëåæíîãî òà ïîâíîö³ííîãî ð³âíÿ 
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. Íàâïàêè, ¿õ âèêîðèñòàííÿ 
ìîæå ñïðîâîêóâàòè óñêëàäíåííþ âæå ³ñíóþ÷èõ 
òà âèíèêíåííÿ äîäàòêîâèõ ñóïóòí³õ õâîðîá.

Ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà-
êëèêàºìî çâåðíóòè óâàãó íà âäîñêîíàëåííÿ 
ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÿê îäí³º¿ ç íàéá³ëüø 
ïð³îðèòåòíèõ ãàëóçåé âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè 
äåðæàâè òà ì³ñòà Êèºâà. Öå ÷³òêî ï³äêðåñëþº 

1. Ïåðåéìåíóâàòè ñòàíö³þ Êè¿âñüêîãî ìå-
òðîïîë³òåíó «Ïåòð³âêà» íà ñòàíö³þ «Ïî÷àéíà».

2. Ïåðåéìåíóâàòè ë³í³þ Êè¿âñüêîãî ìåòðî-
ïîë³òåíó «Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³éñüêà» íà 
ë³í³þ «Îáîëîíñüêî-Òåðåìê³âñüêà».

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1-2 öüîãî ð³øåííÿ.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, 
òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàí-
ñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓÊÐÒÎÐÃÑÅÐÂ²Ñ» ó ïåðåäà÷³ â 
îðåíäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,36 ãà íà âóë. Îòòî Øì³äòà, 26-á ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ìåäè÷íîãî öåíòðó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓÊÐÒÎÐÃÑÅÐÂ²Ñ» ïðî ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â÷èíèòè 
çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çä³éñíåííÿ ïåðåâ³ðêè 

äîòðèìàííÿ âèìîã çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, 
ïåðåäáà÷åí³ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 25 âåðåñíÿ 2003 ðîêó ¹ 16/890 «Ïðî ïî-
ðÿäîê çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ çà 
âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ çåìåëü ó ì. Êèºâ³» 
(³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿì).

4. Îïðèëþäíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-
êó öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

5. 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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 22 (1834), п’ятниця, 23 лютого 2018 р.
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№22 (5073)

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між житловими будинками №№ 49,  49-а, 
49-б, 49-в, 51, 51-а на вулиці Данила Щербаківського у 

Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 735/3742 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 – 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, з метою 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення тимчасової контрольної комісії Київської  
міської ради щодо вивчення ситуації, що склалася на 

території заводу «Радикал»
Рішення Київської міської ради № 737/3744 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26 та статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 
№ 579/579, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про видачу ліцензії 
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТЕЛЬКОМ»

Розпорядження № 196 від 9 лютого 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен-

зування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про видачу ліцензії 
МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «В П К»

Розпорядження № 177 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен-

зування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з   утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які надаються  суб’єктами господарювання по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із 

споживачами, в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим)
Розпорядження № 163 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,74 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ æèòëîâèìè 
áóäèíêàìè ¹¹ 49, 49-à, 49-á, 49-â, 51, 51-à íà 
âóëèö³ Äàíèëà Ùåðáàê³âñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä»:

2.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ çâåðíóòèñü â óñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì 
äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó 
íà ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó îòðè-
ìàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáêó äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåì-
ëåóñòðîþ îðãàí³çóâàòè ¿¿ ðîçðîáêó, ïîãîäæåííÿ, 
îòðèìàííÿ âèñíîâêó äåðæàâíî¿ çåìëåâïîðÿäíî¿ 
åêñïåðòèçè òà ïåðåäà÷ó äî Äåïàðòàìåíòó çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî íàäàííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüîãî 
ð³øåííÿ, â êîðèñòóâàííÿ.

2.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â êîðèñòóâàííÿ 
âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó 
â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ 
íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹714/2783, äîäàâøè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãî-
óñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³íàí-
ñóâàííÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ ïóíêòàìè 2 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

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿, 
ùî ñêëàëàñÿ íà òåðèòîð³¿ çàâîäó «Ðàäèêàë» (äàë³ – 
òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ).

2. Îáðàòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì÷àñîâî¿ 
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿: 

ãîëîâà òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿:
– Íîâ³êîâ Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
÷ëåíè òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿:
– ßëîâèé Êîñòÿíòèí Âîëîäèìèðîâè÷, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ñàíäàëîâà Ãàííà Îëåêñàíäð³âíà, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ëåâ³í Âîëîäèìèð ²ëë³÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ìàëÿðåâè÷ Îëåñü Â³êòîðîâè÷, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ïåòðîâåöü Îëåã Ôåäîðîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Áàíàñ Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ñâèðèäåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ãóìàíåíêî Âàëåð³é Ëåîí³äîâè÷, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ïîæèâàíîâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Ì³ðîøíè÷åíêî ²ãîð Ìèõàéëîâè÷, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Áóä³ëîâ Ìèõàéëî Ìèõàéëîâè÷, äåïóòàò 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
– Êàðòàâèé ²âàí Ëåîí³äîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè.
3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè òèì÷àñîâî¿ êîíòðî-

ëüíî¿ êîì³ñ³¿ º:
– âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ íà òåðèòîð³¿ 

ÂÀÒ «Ðàäèêàë»;

– çä³éñíåííÿ àíàë³çó îáñÿã³â ôàêòè÷íî âè-
êîíàíèõ çàõîä³â ç ë³êâ³äàö³¿ äæåðåë çàáðóäíåííÿ 
íà òåðèòîð³¿ ÂÀÒ «Ðàäèêàë»;

– âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó íåâ³äêëàäíèõ ïðèðîäî-
îõîðîííèõ çàõîä³â íà 2018-2019 ðð., äæåðåëà 
¿õ ô³íàíñóâàííÿ, åòàïè âèêîíàííÿ;

– âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî øëÿõ³â âèð³øåííÿ 
åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ÂÀÒ «Ðàäèêàë».

4. Äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà êîì³ñ³þ çà-
âäàíü òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ ìàº ïðàâî 
ó 10-äåííèé òåðì³í îòðèìóâàòè â³ä âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ìàòåð³àëè 
òà äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäå-
íèõ íà êîì³ñ³þ çàâäàíü, à òàêîæ çàñëóõîâóâàòè 
íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.

5. Âèçíà÷èòè ñòðîê ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿ 
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ – ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äàòè ïðè-
éíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

6. Ïîïåðåäí³é çâ³ò òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ 
êîì³ñ³¿ ïðî âèêîíàíó ðîáîòó òà ïðîïîçèö³¿ çàñëó-
õàòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè íå ï³çí³øå òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ.

7. Ïðàâîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ³íôîð-
ìàö³éíå òà îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè 
òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïîêëàñòè íà 
ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

8. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1.  Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÒÅËÜÊÎÌ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
05583489, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03110, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ñîëîì’ÿíñüêà, 3-á) ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñ-
òàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà 
íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2.  ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÒÅËÜÊÎÌ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 
çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

 Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ²íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèäàòè ÌÀËÎÌÓ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «Â Ï Ê» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 30576937, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04071, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Â. Âàë, áóäèíîê 30-à) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäè-
ö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì.

2.  ÌÀËÎÌÓ ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «Â Ï Ê» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 
Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî 
ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ²íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Ïîçèö³þ ¹ 2 ðîçä³ëó «Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí»  Òàðèô³â  òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðè-
ìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ 
ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëàòè 
îñòàíí³ìè (íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì)  âñòàíîâëåíèõ 

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  äåðæàâíî¿  àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 17 òðàâíÿ  2011 ðîêó ¹ 738, âèêëþ÷èòè.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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 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 çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà 
ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ 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 ï³äïðèºìñòâî "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 áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò 

ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî ïåðåë³êó ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ÿê ïàì’ÿòêà àðõ³òåê-
òóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îõîðîííèé ¹ 119-Êâ (íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà Êóëüòóðè Óêðà¿íè 
â³ä 29.12.2016 ¹ 1273).

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã 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 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:
– ðîçì³ð çíèæêè (êðîê àóêö³îíó íà çìåíøåííÿ ö³íè) – 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà 

ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 430 656,0 (÷îòèðèñòà òðèäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü) 
ãðèâíÿ 60 êîï³éîê, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ;

– ðîçì³ð íàäáàâêè (êðîê àóêö³îíó íà çá³ëüøåííÿ ö³íè) – 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè Îá’ºêòà 
ïðèâàòèçàö³¿ , ùî ñêëàäàº 861 312,0 (â³ñ³ìñîò ø³ñòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à òðèñòà äâàíàäöÿòü) 
ãðèâåíü, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ 
çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹26004012002549 â ÏÀÒ "Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 
300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 40725814, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË". 

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 861 312,0 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî-
÷àòêîâî¿ ö³íè Îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹26004012002549 â ÏÀÒ 
"Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 40725814, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà 
"ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË". 

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ 

áóäå ïðîâåäåíî 23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ì. Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê, 10, òåë. (044) 202-61-85.

Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË" òåë. (044) 599-02-86.
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 åëåê-
òðîíí³é 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 çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè òà ôîòî-
êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà ñàéò 
Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË": https://uakapital.com.ua/.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ – 19 áåðåçíÿ 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. Æèëÿí-
ñüêà, 58, îô³ñ 19), Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË") 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¿ 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, ïî-
çáàâëÿºòüñÿ ïðàâà íà ïîäàëüøó ó÷àñòü â öüîìó àóêö³îí³.

8. Îçíàéîìèòèñü ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 01004, ì. Êè¿â, 
âóë. Áàñåéíà, 1/2, 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 (https://uakapital.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 òåë. (044) 599-02-86.

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 çà ìåòîäîì
çíèæåííÿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 138,3 êâ. ì íà âóë. Áëþõåðà Âàñèëÿ, 12, ë³ò. "À"

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 138,3 êâ. ì. 
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Áëþõåðà Âàñèëÿ, 12, ë³ò. "À".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 11 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 142).
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 1 998 120 (îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿòñîò 

äåâ’ÿíîñòî â³ñ³ì òèñÿ÷ ñòî äâàäöÿòü) ãðèâåíü.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá’ºêòà ç óðàõóâàí-

íÿì ÏÄÂ – 199 812 (ñòî äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò äâàíàäöÿòü) ãðèâåíü.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷-

íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá’ºêòà ïðè-

âàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà 
îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó:
– ðîçì³ð çíèæêè (êðîê àóêö³îíó íà çìåíøåííÿ ö³íè) – 5% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè 

Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 99 906 (äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò 
ø³ñòü) ãðèâåíü;

– ðîçì³ð íàäáàâêè (êðîê àóêö³îíó íà çá³ëüøåííÿ ö³íè) – 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè 
Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, ùî ñêëàäàº 199 812 (ñòî äåâ’ÿíîñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò 
äâàíàäöÿòü) ãðèâåíü.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåº-

ñòðàö³þ çàÿâè ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê íà ðàõóíîê ¹ 26004012002549 â ÏÀÒ 
"Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 40725814, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà 
á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË". 

5. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 199 812,00 ãðí, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àò-
êîâî¿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26004012002549 â ÏÀÒ 
"Óêðñîöáàíê", êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 40725814, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà 
á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË". 

6. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
7. Àóêö³îí â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè Îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ 

áóäå ïðîâåäåíî 23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷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 "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË" 
òåë. (044) 599-02-86.

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 ð. çà ¹ 1147/27592.

Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè òà 
ôîòîêîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî º äîäàòêàìè äî çàÿâ, ïîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âè-

ãëÿä³ íà ñàéò Òîâàðíî¿ á³ðæ³ "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË": https://uakapital.com.ua/.
Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ – 19 áåðåçíÿ 2018 ðîêó 

äî 17.00 ãîä.
Ïðîòÿãîì äâîõ êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè ðåºñòðàö³¿ çàÿâè ó÷àñíèêè àóêö³-

îíó çîáîâ’ÿçàí³ íàä³ñëàòè íà àäðåñó îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó (01033, ì. Êè¿â, 
âóë. Æèëÿíñüêà, 58, îô³ñ 19) Òîâàðíà á³ðæà "ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË") 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 ïðî-
âîäèòüñÿ 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¿ 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. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Áëþõåðà Âàñèëÿ, 12, 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 
https://uakapital.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) 599-02-86.

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 ïðè-
ì³ùåíü 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 îáñëó-

ãîâóâàííÿ 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 ñàí³òàðíî-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 ðåº-
ñòðàö³þ 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 16 

áåðåçíÿ 2018 ðîêó. 
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó 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¿ 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 – 12 áåðåçíÿ 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. Ãàé-
äàðà, 50, ÁÖ "ªâðîïàñàæ", Òîâàðíà á³ðæà "Ïåðøà óí³âåðñàëüíà á³ðæà "Óêðà¿íà") 
îðèã³íàëè çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ òà íàëåæíèì ÷èíîì çà-
ñâ³ä÷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 ïðî-
âîäèòüñÿ 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¿ 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 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.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Â õîä³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî êîíòðîëþ çà ðîçì³ùåííÿì çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè 
Óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîñò³éíî ô³êñóþòüñÿ âèïàäêè ðîçì³ùåííÿ ñïåö³àëüíèõ 
òèì÷àñîâèõ ñòàö³îíàðíèõ êîíñòðóêö³é – çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè (ðåêëàìîíîñ³¿â, 
ðîçòàøîâàíèõ íà â³äêðèò³é ì³ñöåâîñò³), ùî âñòàíîâëþþòüñÿ íà àâòîòðàíñïîðòíèõ çà-
ñîáàõ ç íàñòóïíèìè äåðæàâíèìè íîìåðíèìè çíàêàìè:

¹ 
ç/ï

Äåðæàâíèé 
íîìåð

¹ 
ç/ï

Äåðæàâíèé 
íîìåð

¹ 
ç/ï

Äåðæàâíèé 
íîìåð

¹ 
ç/ï

Äåðæàâíèé 
íîìåð

1 ÀÀ2817ÂÕ 18 15490ÀÌ 35 ÂÌ5832ÕÒ 52 ÀÌ4749ÕÐ

2 ÀÀ18590Ð 19 ÀÀ7368Ð² 36 ÀÌ4366ÕÐ 53 ÀÌ4746ÕÐ

3 15464ÀÌ 20 ÀÀ5906Ñ1 37 15487ÀÌ 54 ÀÌ4742ÕÐ

4 ÂÌ5828ÕÒ 21 ÀÀ6167ÌÐ 38 ÂÌ5833ÕÒ 55 ÀÌ4370ÕÐ

5 À²2650ÀÊ 22 À²5810ÕÎ 39 617-22ÊÅ 56 ÀÌ3286ÕÐ

6 À²2650ÑÕ 23 ÀÀ1879ÍÍ 40 ÀÌ3590ÕÒ 57 ÀÌ3285ÕÐ

7 À²9978ÌÂ 24 ÀÀ0830ÕÕ 41 ÀÅ7494ÕÌ 58 ÀÌ 3287 ÕÐ

8 ÂÌ5834ÕÒ 25 À²1792ÀÀ 42 ÀÅ 7489 ÕÌ 59 ÀÀ5418ÅÍ

9 ÂÌ5213ÕÒ 26 5235ÊÐ 43 Ì0183Ê² 60 À²8510ÕÎ

10 ÑÂ3242ÀÅ 27 À²2730ÅÎ 44 ÀÀ3798ÑÂ 61 À² 4205 ÅÍ

11 15491ÀÌ 28 ÀÌ4368ÕÐ 45 ÀÌ 4743 ÕÐ 62 ÀÀ9948ÕÎ

12 ÀÀ7620ÕÐ 29 Í4662ÆÆ 46 ÂÌ 5829 ÕÒ 63 898-74 ÊÂ

13 À²2651ÑÕ 30 ÂÌ5830ÕÒ 47 ÂÌ 5830 ÕÒ 64 7685êõ÷

14 ÂÌ5212ÕÒ 31 ÂÊ1411ÕÕ 48 ÂÌ5212 XI 65 3138 ×Í

15 ÀÀ1890ÍÍ 32 7686êõ÷ 49 ÂÒ5415ÀÑ 66 16803 ÀÌ

16 6965ÊÕ 33 ÂÌ5211ÕÒ 50 ÂÌ5835ÕÒ 67 15488 ÀÌ

17 ÀÀ7327ÕÕ 34 ÀÌ3289ÕÐ 51 ÂÌ2387ÕÐ

Âëàñíèêè çàçíà÷åíèõ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çàïðîøóþòüñÿ äî Óïðàâë³ííÿ ç ïè-
òàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) çà àäðåñîþ: Áîðè÷³â óçâ³ç, 8, ì. Êè¿â, äëÿ âðó÷åííÿ âèìîã ïðî óñóíåííÿ 
ïîðóøåíü ïðè ðîçì³ùåíí³ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ç äîäàíèìè äî íèõ àêòàìè, â ÿêèõ çà-
ô³êñîâàí³ âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí (044) 481-47-18.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 

ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß.

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
(ì. Êè¿â, âóë. Éîðäàíñüêà, 11-à, òåë. 418-60-41 ): 

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 20 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 
32-á, ïëîùåþ 290,7 êâ.ì, âàðò³ñòþ 6 092 800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî 
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 
çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2017 – 31,73 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 
2665,60 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 194 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â.âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 10-á, 
ïëîùåþ 134,1 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 795 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêè 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2017 – 72,79 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 5459,25 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³:

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 225 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 9-á, 
ïëîùåþ 118,2 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 463 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2017 – 64,16 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 2887,20 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 225 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 9-á, 
ïëîùåþ 143,6 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 993 100,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2017 – 77,95 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 2962,10 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 214 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.Îáîëîíñüêèé, 9-à, 
ïëîùåþ 137,1 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2 857 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2017 – 74,42 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 3274,48 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 20 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 32-á, 
ïëîùåþ 26,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 541 600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá 'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïî-
ãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2017 – 14,10 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 676,90 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ Ã³ìíàç³¿ "Îáîëîíü" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Ïðèð³÷íà, 27-á 
ïëîùåþ 42,5 êâ.ì. âàðò³ñòþ 811 100,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ïî-
ãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2017 – 21,12 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 739,20 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³;

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Êàëíèøåâñüêîãî, 
3-à, ïëîùåþ 93,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1 515 000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà – 15%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.11.2017 – 39,45 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çã³äíî ç çàïðîïîíîâàíèì ãðàô³êîì îðåíäè 2445,90 ãðí, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 220-222 òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 21, çàãàëüíà ïëîùà – 21,89 êâ.ì, 2-é ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 436100,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà 
çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, îðåíäíà ñòàâêà – 1% òà 4%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 284,09 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¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà", ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü 
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 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.

×åðãîâ³ çàãàëüí³ çáîðè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó

Çáîðè â³äáóäóòüñÿ 21 áåðåçíÿ 2018 ðîêó â ãîòåë³ "Óêðà¿íà" î 15.00.

Ïîðÿäîê äåííèé
1. Çâ³ò Ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó 

Òêà÷åíêî Â.Î. çà 2017 ð³ê.
2. Ïëàí ðîáîòè íà 2018 ð³ê (Ïðîãðàìà ðîçâèòêó, êàëåíäàð çìàãàíü, ³íôîðìàö³ÿ 

ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ñòàðøèõ òðåíåð³â ïî âñ³ì âèäàì âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó).
3. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ â âåëîñèïåäíîìó ñïîðò³ â 

ì. Êèºâ³ òà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ï³äïèñàííÿ Äîãîâîðó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç 
Óïðàâë³ííÿì ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.

4. Ð³çíå.
Íà çàãàëüí³ çáîðè çàïðîøóþòüñÿ ÷ëåíè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âåëî-

ñèïåäíîãî ñïîðòó ïðè íàÿâíîñò³ êàðòêè ó÷àñíèêà ÔÂÑÓ òà ÷ëåíè Ôåäåðàö³¿ 
âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó ì³ñòà Êèºâà ïðè íàÿâíîñò³ ÷ëåíñüêèõ êâèòê³â ÔÂÑÌÊ.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Äÿ÷åíêî 6, êâ. 59, âèäàíå çà ðîçïîðÿäæåííÿì ¹22643 10 ñ³÷íÿ 1999 
ðîêó íà ³ì’ÿ Ìàð÷åíêî Ìèêîëè Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

19.03.2018 î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèåâà çà 
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðï. 1, çàë 36, ñóääÿ Ôåäîð÷óê À.Á. â³äáó-
äåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ "Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó "Áèê³âíÿ" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ 
îñîáè: Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÊÎ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó 
ì. Êèºâà" ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ â³ä 14.04.2016 ¹ 330/330 
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñåëèùà Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà".

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Ðîçïî÷èíàº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ñòâîðåíå íà âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ðèíîê åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿" Ïðèâàòíå àêö³î-

íåðíå òîâàðèñòâî "ÄÒÅÊ ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²", ÿêå º ïðàâîíàñòóïíèêîì ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ", ïîâ'ÿçàíèõ 
³ç ïðîâàäæåííÿì ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì òà ³ç ïðîâàäæåííÿì ä³ÿëüíîñò³ ç ïåðåäà÷³ 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ì³ñöåâèìè (ëîêàëüíèìè) åëåêòðîìåðåæàìè.

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.04.2017 ¹ 538 "Ïðî ðèíêîâå ôîðìóâàííÿ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî 
â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè", Ïîðÿäêîì ðîçðàõóíêó ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà 
åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, òàðèô³â íà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (ïåðåäà÷ó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ì³ñöåâèìè (ëîêàëüíèìè) åëåêòðîìåðåæà-
ìè), òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 13.04.2017 ¹ 512, 
ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.12.2017 ¹ 1513 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà 2018 ð³ê" òà ëèñòà ÍÊÐÅÊÏ 
â³ä 25.04.2017 ¹ 4309/17.2.1/7-17 ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì 
íàñåëåííÿ, ÏðÀÒ "ÄÒÅÊ ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²" ç áåðåçíÿ 2018 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, 
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç áåðåçíÿ 2018 ðîêó

² êëàñ 
íàïðóãè 
(27,5 êÂ 
³ âèùå)

Êð³ì 
òîãî, 
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

II êëàñ 
íàïðóãè                                                                                                                                          
(äî 27,5 
êÂ)

Êð³ì   
òîãî,                                                                                                                                           
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá 
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂò ãîä 161,859 32,372 194,231 179,478 35,896 215,374

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./êÂò 
ãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³ – â 
äâîêðàòíîìó ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó" â³ä 
23.06.2005 ¹2706 òà Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999, 
ãðí/êÂò (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó, 
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä 
20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà   
ÄÏ  "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä  01.12.2017 ¹01/14392): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;          

• Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25

1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 10 ãîä. äî 18 ãîä. 
ç 22 ãîä. äî 23 ãîä.                                                                                                                                             
 
ç 8 ãîä. äî 10 ãîä. 
ç 17 ãîä. äî 21 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó, 
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä 
20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà 
ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä 01.12.2017 ¹01/14392:                                                                                                                                   
• Í³÷íèé ïåð³îä;                                                                                                         

• Äåííèé ïåð³îä:

0,35 

1,35

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:                                                                                                                                             

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä. 

ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.

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¿ – íåæèòëîâîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3789,4 êâ.ì, ðîç-

òàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîâóë. Ãåîðã³¿âñüêèé, 9, ë³ò. «À, À2».

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèòëîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ  ïëîùåþ 3789,4 êâ.ì. 
Àäðåñà: 01030, ì. Êè¿â, ïðîâóë. Ãåîðã³¿âñüêèé, 9, ë³ò. «À, À2».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ì³ñüêèé íàóêîâèé ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿: 
Íåæèòëîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3789,4 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà  ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ –  93 219 240 (äåâ’ÿíîñòî òðè ì³ëüéîíè äâ³ñò³ äåâ’ÿòíàäöÿòü 

òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10%  ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 9 321 924 (äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â 

òðèñòà äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü ÷îòèðè) ãðèâí³.
Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ  2427,91 êâ.ì (îáë³êîâèé êîä 

91:175:0003).
Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî ó 

âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì  Óêðà¿íè ïîðÿäêó.
ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ :
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-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 9 321 924 (äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â 
òðèñòà äâàäöÿòü îäíà òèñÿ÷à äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü ÷îòèðè) ãðèâí³, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ.

4. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, çà ðåºñòðàö³þ çàÿâè  ñïëà÷óºòü-
ñÿ 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 – 9 321 924 ãðèâí³, 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 16 áåðåçíÿ  2018 ðîêó. 
Ïðîäàâåöü – Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷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, çàòâåð-
äæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè  â³ä  09.09.2015  ¹ 1325, çàðåºñòðîâàíîãî  â  
Ì³í³ñòåðñòâ³  þñòèö³¿   Óêðà¿íè 25.09.2015 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 – 12 áåðåçíÿ 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 ïðè-
âàòèçàö³¿, òà çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³, êîíêóðñ³ ùîäî îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ãðóï À, Ä òà Æ, 
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ¹ 772 â³ä 17.04.1998, çàðåºñòðîâàíîãî â 
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 26.06.1998 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, 01030, ïðîâóë. Ãåîðã³¿âñüêèé, 9, ë³ò. «À, À2».
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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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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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 60098

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

НЕЗВАЖАЮЧИ на політичні ігри 
навколо імен видатних людей, які 
жили в сусідній державі, 80-річчя 
Володимира Висоцького – поета, 
барда й актора з київським корін-
ням – Україна й столиця відзначи-
ли цілою низкою заходів. Один із 
них – виставу «Нейтральна смуга» 
поціновувачі таланту майстра 
зможуть побачити в неділю у від-
ділі мистецт Публічної бібліотеки 
імені Лесі Українки (вул. Велика 
Житомирська, 4). 

Це – не класичний концерт 
пам’яті й не звичайна постановка. 
Це – музична вистава спектакль 
про життя в усіх її проявах, пере-
несених у сьогоднішню реаль-
ність, з абсолютно новим про-
читанням пісень Висоцького. 
«Нейтральна смуга» – про війну, 
про один епізод із життя зовсім 
юних бійців АТО. Але, як не дивно, 
тут практично не було жодної 
воєнної пісні, не було сказано 
жодного слова про війну. 

«А для чого говорити? – пере-
питує головний режисер вистави, 
заслужений артист України Ігор 
Славінський. – Хіба на війні го-
ворять про війну? Ні, там просто 
живуть: закохуються, ненавидять, 

латають одяг, готують їсти, чи-
тають книги, жартують. І раптом 
– ба-бах!!! Кров, бруд, шматки 
людей, розірвані мрії й сподіван-
ня, накази! Війна – це зовсім не 
феєрверк, а просто важка робота, 
коли чорна від поту й куряви 
повзе полем піхота. Це – саме 
життя.Страшне, але життя. А осо-
бливість кожної війни (а війна на 
сході нашої країни – не виняток, 
а підтвердження правила) в тому, 
що більшість її учасників – зовсім 
юні, майже діти». 

Важко уявити, що відома ко-
медійна пісня-інтермедія «Діалог 
біля телевізора» може звучати як 
пісня-драма, як вічний жіночий 
плач-тужіння за загиблим. І таких 
знахідок ще чимало розсипано 
по полотні вистави, вплетено 
в маскувальну сітку, скріплену 
нервом Висоцького й реаліями 
сьогодення. 

Може, через те, що Володимир 
Семенович завжди був «зайвим» 
для влади своїм загостреним ро-
зумінням справедливості й гро-
мадянською позицією. Мабуть, 
і сьогодні було б так само, якби 
поетові дали дожити! Хтозна, чи 
був би він нейтральним. 

«Вистава не стільки про війну, 
скільки про моральний вибір 
кожного з нас, – каже Ігор Сла-
вінський. – Адже герой пісні 
Висоцького не збирався пору-
шувати ні кордон, ні закон, він 
просто хотів нарвати квітів для 
коханої. А чому не можна, якщо 
смуга ця – нейтральна, а зна-
чить – нічия?» 

У роботі задіяні молоді актори, 
які не просто грають, вони живуть 
на «нейтральній смузі». Тому й ви-
става, поставлена відомим режисе-
ром з музичним і хореографічним 
оформленням Катерини Тижнової 
змушує сміятися й плакати, су-
мувати й переживати за тих, хто 
сьогодні на війні. 

До слова, для заслуженого ар-
тиста України Ігоря Славінського 
це не перша зустріч з творчістю 
великого поета. Багато років він 
є головним режисером і ведучим 
вистав, присвячених Володимиру 
Висоцькому в Київському театрі 
поезії та пісні ім. В. Висоцького. А 
30 років тому в Театрі на Подолі 
він презентував свою першу ро-
боту «Но я приду по ваши души» 
саме за віршами легендарного 
поета  

Нещодавно федерація 
WABBA Ukraine провела у 
столиці відкрите тренування 
з бодібілдингу та фітнесу. 
Захід було присвячено 
підготовці до Відкритого 
Чемпіонату континенту, що 
стартує 20 травня у Львові. 

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

УКРАЇНСЬКА Федерація бодібіл-
дингу, фітнесу та бодіфітнесу, що 
розташована в столиці на вул. Чер-
воноткацькій, 10 на минулому тиж-
ні провела відкрите тренування 
з метою об’єднання, знайомства, 
обміну досвідом між спортсменами та тренерами. Крім того, захід було 
присвячено Відкритому Чемпіонату Європи, що відбудеться у Львові 20 
травня 2018 року. Усі учасники, які виступатимуть на змаганнях, під час 
збору отримали всю необхідну для них інформацію для кваліфікованої 
підготовки. 

На тренуванні був присутній головний тренер збірної України, під 
керівництвом якого головна команда країни стала кращою в світі у 
2017-му – Віталій Подольський. Також захід відвідав віце-президент фе-
дерації WABBA Ukraine Сергій Корнієнко. 

«Ми робимо все можливе, задля об’єднання найсильніших спортсменів 
під національним прапором. Я переконаний, що Чемпіонат Європи-2018 
ми проведемо на високому рівні, а Україна вже вкотре стане центром 
Європи у нашому спорті!» – зазначив Віталій Подольський. 

Також консультували спортсменів та всіх бажаючих такі відомі осо-
бистості як: В’ячеслав Волосов – чемпіон Європи та призер чемпіонатів 
світу з бодібілдингу, його кредо: «Я найкращий тренер у світі і мої дівчата 
люблять мене...»; Наталія Касперська – голова Київської міської федерації 
WABBA Ukraine, чемпіонка світу, головний тренер жіночої збірної України та 
керівник Center Spers (центр EMS-тренувань); Олександр Паеранд – голова 
Київської обласної федерації WABBA Ukraine, призер чемпіонатів України 
та Європи з бодібілдингу; Анатолій Павсюк – тренер найвищої категорії, 
чемпіон України та фітнес модель. 

«Бажаю нашим спортсменам досягти результатів, як у минулому році 
на змаганнях у Будапешті. Тоді наша збірна вперше в історії здобула пер-
ше загальнокомандне місце на найпрестижнішому турнірі світу в сфері 
бодібілдингу, фітнесу та модельного фітнесу UNIVERSE. Ми здобули 8 
золотих, 2 срібні та 1 бронзову нагороди. Наші атлети стали найкращими 
серед близько трьохсот представників, більш ніж 30 країн світу», – розповів 
віце-президент федерації WABBA Ukraine Сергій Корнієнко. 

У майбутньому федерація планує проведення професійних семінарів 
з бодібілдингу та фітнесу. Також WABBA Ukraine готова співпрацювати з 
функціонерами, які хочуть проводити змагання під її егідою  

Бодібілдери готуються 
до Чемпіонату Європи 

 � Престижна континентальна першість 
відбудеться навесні в Україні

Вистава «Нейтральна 
смуга» за творами 
Володимира Висоцького, 
поставлена в одному з 
наймолодших театрів 
Києва – «Театральній 
майстерні Миколи 
Рушковського» – стала 
знаковою подією в 
театральному житті столиці. 

Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для «Хрещатика» 
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