
«ЦЬОГОРІЧ наше чудове місто прикра-
сять понад 13 мільйонів квітів, вирощених 
в оранжерейно-парникових господарствах 
столиці. Поступово збільшуємо кількість 
багаторічних рослин у Києві, а також ство-
рюємо нові злакові клумби. У 2017 році такі 
клумби були створені в Голосіївському, Дні-
провському, Дарницькому, Оболонському 
районах. Поступовий перехід від вирощування 
однорічників на багаторічники дозволить 
зекономити бюджетні кошти і додати нові 
форми у міський дизайн», – розповів пер-
ший заступник генерального директора КО 
«Київзеленбуд» Дмитро Заруба. 

Наразі на балансі районних комунальних 
підприємств по утриманню зелених насаджень 
міста перебуває 10 теплиць загальною пло-
щею 1,6 га. Для того, щоб з весни і до пізньої 
осені клумби тішили своєю красою, квіти в 
теплицях садять в кілька етапів, а потім за 
необхідності підсаджують нові. Також в те-
плицях вирощуються рослини для створення 
виставок на Співочому полі. 

«Вирощувати таку красу, як тюльпани, не-
легко. Вони вимагають особливого догляду, це 
дуже клопітка праця, – розповідає працівник 
теплиці Юлія. – Спочатку необхідно пра-
вильно підготувати приміщення, цей процес 

відбувається в декілька етапів. По-перше, 
видаляються торішні культури, проводиться 
дезінфекція теплиці, потім знімається верхній 
шар ґрунту і замінюється на більш родючий. 
Після чого встановлюється оптимальний 
режим вологості й температури». 

До слова, собівартість зелених насаджень, 
які вирощує місто, значно нижча, ніж рин-
кова вартість квітів, тому розвиток власного 
квіткового господарства – це не лише нові 
робочі місця, а й значна економія коштів  �

«Проблем 
із теплопостачанням 
в столиці не буде» 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, 
відповідаючи на запитання журналістів. 
Він зазначив, що столична влада належно 
підготувалася до опалювального сезону. І 
були враховані всі ризики. 

Київський міський голова підкреслив, 
що тепло в повному обсязі отримують всі 
соціальні об’єкти. Навчальний процес в 
столиці не припинено. Працюють дитсадки, 
школи та вищі навчальні заклади. 

«Проблеми з теплопостачанням у місті 
сьогодні немає. В нас достатні запаси 
мазуту. Зараз ми його використовуємо 
в пропорції з газом 70/30, – відзначив 
Віталій Володимирович. – Поки що ми не 
отримували рішень від НАК «Нафтогаз» 
про стовідсотковий перехід на газ. Але я 
хочу запевнити киян, що в нас достатньо 
запасів мазуту. Його вистачить, як мінімум, 
на 2 тижні. І, якщо не буде великих моро-
зів, цього буде достатньо, щоб подавати 
тепло в повному обсязі до всіх об’єктів і 
житлових будинків міста». 

Влада міста закликає 
всіх балансоутримувачів 
розчистити дахи 
будівель 

«Минулого тижня випало близько 40 
сантиметрів снігу. Ми зараз завершу-
ємо роботу на дорогах і тротуарах та 
приступаємо до розчищення будівель. 
Прогноз метеорологів свідчить про те, 
що температура коливатиметься. Тож є 
велика загроза падіння криги й снігу з 
дахів. Це небезпека для громадян, для 
авто, що припарковані під будинками. 
Тому у місті сформовано 35 бригад, заді-
яно 30 автовишок. Загалом працює понад 
100 працівників житлово-комунальних 
служб», – повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

За його словами,  до цієї роботи залуче-
ні підрозділи «Київзеленбуду», Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, 
«Київська аварійно-рятувальна служба». 

«Наше завдання – якомога швидше 
розчистити похилі покрівлі. І не лише ко-
мунальні служби, а й усі балансоутримувачі 
мають виконати цю роботу. Є адміністра-
тивна відповідальність, якщо такі місця 
не будуть розчищені та неогороджені. 
Департамент міського благоустрою на-
разі відпрацьовує це питання з усіма 
власниками та орендарями», – сказав 
Петро Пантелеєв. – За період останнього 
снігопаду складено 450 протоколів на 
порушників, сума штрафів може сягати 
понад 700 тис. грн». 

Він закликав киян бути максимально 
обережними, не заходити за обмежувальні 
стрічки та протягом цього тижня, поки 
існує небезпека, не відпускати дітей на 
прогулянки без нагляду. 

«Якщо ви помітили небезпечну неого-
роджену територію, негайно звертайтеся на 
міські гарячі лінії – 1551 (зі стаціонарного), 
(044) 205-73-37», – зазначив заступник 
голови КМДА.

íîâèíè

¹ 26 (5077)  â³âòîðîê  6 áåðåçíÿ 2018 ð.

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Квіти для коханих

Потужності оранжерейно-парникового 
господарства КП УЗН Печерського 
району — це дві оранжереї, побудовані за 
голландськими технологіями. Упродовж року 
в них вирощується близько 800 тисяч рослин. 
На сьогодні Печерські зеленбудівців, окрім 
тюльпанів, вирощують 50 тисяч рослин: бегонія, 
цинерарія, пеларгонія, тагетес, традесканція, 
гацанія, хлорофітум, альтернантера.

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»

В оранжереї на Печерську зацвіло понад 70 тисяч тюльпанів. 
Найближчим часом ці квіти прикрашатимуть різні куточки 
столиці. Крім тюльпанів, в теплицях росте 50 тисяч рослин 
й інших видів – бегонії, цинерарії, пеларгонії, чорнобривці, 
традесканції, гацанії, хлорофітуми. 

Вікторія ГРЕБІНЬ | спеціально для «Хрещатика» 

Нині в оранжерейному господарстві КО «Київзеленбуд» на Печерську зацвіло понад 70 тисяч тюльпанів

 � Напередодні Міжнародного жіночого дня комунальне 
об’єднання «Київзеленбуд» подарувало місту справжню весну
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 25 (1837), вівторок, 6 березня 2018 р.

Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю 
«УКРТОРГСЕРВІС» у передачі в оренду земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,14 га на вул. Отто Шмідта, 26-б 
для будівництва, обслуговування об’єкта транспортної 

інфраструктури (під’їзду)
Рішення Київської міської ради № 952/3959 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статей 9, 19, 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 гос-
подарства 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 прибудинкових територій», а також, зважаючи на стійкий громадський супротив щодо забудови вищевказаної 
ділянки та необхідність збереження вільних під’їздів до будинку, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÓÊÐÒÎÐÃÑÅÐÂ²Ñ» ó ïåðåäà÷³ â 
îðåíäó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,14 ãà íà âóë. Îòòî Øì³äòà, 26-á äëÿ áóä³â-
íèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ îá’ºêòà òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè (ï³ä’¿çäó).

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками №№ 16, 16-а, 16-б, 16-в, 
16-г, 16-д, 18, 18-а, 18-б на вулиці Академіка Туполєва 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 734/3741 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:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,66 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ æèòëîâèìè 
áóäèíêàìè ¹¹ 16, 16-à, 16-á, 16-â, 16-ã, 16-ä, 
18, 18-à, 18-á íà âóëèö³ Àêàäåì³êà Òóïîëºâà ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì 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 ð³-
øåííÿ çâåðíóòèñü â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì äî Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáêó 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 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÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 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

íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ. 

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,15 га між будинками №№ 2 та 4 

на вул. Олексіївській у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 733/3740 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 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè ¹¹ 2 òà 4 íà 
âóë. Îëåêñ³¿âñüê³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Закревського, 5 у Деснянському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 541/3548 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, 
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,49 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Çàêðåâ-
ñüêîãî, 5 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð: 8000000000:62:004:0048), 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ. 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
(³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âêëþ÷èâøè äî 
ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Îô³ö³éíî 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 òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 28.11.2017 № 541/3548

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí, âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, 5
îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,49 ãà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
– ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
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№26 (5077)

Про створення міської системи стовпової (опорної) 
геолокації шляхом нумерації 

опор зовнішнього освітлення та електромереж у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 16/4080 від 8 лютого 2018 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про погодження надання клінічній лікарні «ФЕОФАНІЯ» 
Державного управління справами надр у користування 
з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-
промислової розробки родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення (підземних вод), за 

допомогою двох артезіанських свердловин, розташованих 
на території лікарні за адресою: вул. Академіка 

Заболотного, 21 у Голосіївському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 14/4078 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 3 статті 9-1, статті 20 Кодексу України про надра, статті 93 Водного кодексу України, статті 
113 Земельного кодексу України, пунктів 8 та 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615, пункту 3 Правового режиму 
зон санітарної охорони водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 
№ 2024, та враховуючи лист Державної служби геології та надр України від 08 червня 2017 року № 13073/03/12-
17, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування комунального 
закладу «Театрально-видовищний заклад культури 

«Театр «Київ Модерн-балет»
Рішення Київської міської ради № 11/4075 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», 
Закону України «Про театри і театральну справу», наказу Міністерства культури України від 08 листопада 2017 року 
№ 1176 «Про надання статусу академічного творчому колективу комунального закладу «Театрально-видовищний 
заклад культури «Театр «Київ Модерн-балет» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про перейменування Київського інституту музики 
ім. Р.М. Глієра

Рішення Київської міської ради № 12/4076 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про культуру», Закону України «Про вищу освіту» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Києва» 

Коржу В. Т.
Рішення Київської міської ради № 8/4072 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року № 141/862 «Про встановлення звання 
«Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2017 № 716/3723

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ðàéîí, âóë. Êîñìîíàâòà Âîëêîâà, 22
îð³ºíòîâíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,4 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Космонавта Волкова, 22 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 716/3723 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», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини 
першої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою 
зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердже-
них 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:

1. Âèçíàòè çà íåîáõ³äíå ðîçðîáêó ì³ñüêî¿ 
ñèñòåìè ñòîâïîâî¿ (îïîðíî¿) ãåîëîêàö³¿ øëÿ-
õîì íóìåðàö³¿ îïîð çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ òà 
åëåêòðîìåðåæ ó ì. Êèºâ³.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ 
ïóáë³êàö³¿ öüîãî ð³øåííÿ ðîçðîáèòè òà çà-
òâåðäèòè  ªäèíó ñèñòåìó íóìåðàö³¿ îïîð 
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ òà åëåêòðîìåðåæ ó 
ì. Êèºâ³, ùî ïåðåäáà÷àº:

2.1. Ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ âñ³õ îïîð çî-
âí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ òà åëåêòðîìåðåæ ó ì. Êèºâ³.

2.2. Âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ïðèñâîºííÿ íîìåðà 
êîæí³é îïîð³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ òà åëåê-
òðîìåðåæ ó ì. Êèºâ³ òà ñòàíäàðò íàíåñåííÿ 
ìàðêóâàííÿ (êîë³ð, ðîçì³ð, ìàòåð³àë, øðèôò, 
âèñîòà òîùî).

2.3. Äî êîæíîãî íîìåðà îïîðè çîâí³øíüîãî 
îñâ³òëåííÿ òà åëåêòðîìåðåæ ó ì. Êèºâ³ íàäàòè 
òåðèòîð³àëüíó ïðèâ’ÿçêó.

2.4. Óçàãàëüíèòè âñ³ îïîðè çîâí³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ òà åëåêòðîìåðåæ ó ì. Êèºâ³ ç íîìåðàìè òà 
òåðèòîð³àëüíèìè ïðèâ’ÿçêàìè â ºäèíó ³íôîðìà-
ö³éíó áàçó äàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì îïåðàòèâíîãî 
äîñòóïó äî íå¿ ñëóæá øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ.

2.5. Ïåðåäáà÷èòè âèäàòêè íà ðåàë³çàö³þ öüîãî 
ïðîåêòó ð³øåííÿ â 2018 ðîö³ òà çä³éñíèòè ³íø³ 
íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè.

3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàíåñåííÿ íóìåðàö³¿ 
â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ïîðÿäêó ïîêëàñòè 
íà áàëàíñîóòðèìóâà÷³â îïîð çîâí³øíüîãî îñâ³ò-
ëåííÿ òà åëåêòðîìåðåæ ó ì. Êèºâ³.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè 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 æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïîãîäèòè íàäàííÿ êë³í³÷í³é ë³êàðí³ «ÔÅÎ-
ÔÀÍ²ß» Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè íàäð 
ó êîðèñòóâàííÿ ç ìåòîþ ãåîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ, 
ó òîìó ÷èñë³ äîñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè 
ðîäîâèù êîðèñíèõ êîïàëèí çàãàëüíîäåðæàâ-
íîãî çíà÷åííÿ (ï³äçåìíèõ âîä), çà äîïîìîãîþ 
äâîõ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí, ðîçòàøîâàíèõ 
íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ çà àäðåñîþ: âóë. Àêàäåì³êà 
Çàáîëîòíîãî, 21 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë íà 
êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè íàäàºòüñÿ Äåðæàâíîþ 
ñëóæáîþ ãåîëîã³¿ òà íàäð Óêðà¿íè.

3. Êë³í³÷í³é ë³êàðí³ «ÔÅÎÔÀÍ²ß» Äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè çâåðíóòèñÿ äî Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çîí 
ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè âîäîçàá³ðíèõ ñâåðäëîâèí 
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òå-
àòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Òåàòð 
«Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò» ó êîìóíàëüíèé çàêëàä 
«Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Àêà-
äåì³÷íèé òåàòð «Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
òâåðäèòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîìóíàëüíèé 

çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè 
«Òåàòð «Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè 
³ì. Ð.Ì. Ãë³ºðà (ªÄÐÏÎÓ 02214923) ó Êè¿âñüêó 
ìóí³öèïàëüíó àêàäåì³þ ìóçèêè ³ì. Ð.Ì. Ãë³ºðà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Êè¿âñüêîãî ³í-
ñòèòóòó ìóçèêè ³ì. Ð.Ì. Ãë³ºðà ó âñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó.

2.2. Ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ 
ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çà çíà÷íèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íèé òà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê ì³ñòà 
Êèºâà, àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü ïðèñâî¿òè 
çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà» 
Êîðæó Â³òàë³þ Òåðåíò³éîâè÷ó – ãðîìàäñüêîìó 
ä³ÿ÷ó, íàðîäíîìó äåïóòàòó IV, V, VI ñêëèêàíü, 
êàíäèäàòó åêîíîì³÷íèõ íàóê.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,4 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Êîñìîíàâòà 
Âîëêîâà, 22 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð: 8000000000:62:026:0029), 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ. 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
ðîêó ¹ 806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Îô³ö³éíî 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 òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

– ìåæ³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
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5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про  надання  дозволу на знесення та списання основних засобів, які належать до комунальної власності  
територіальної громади міста Києва та обліковуються на балансі комунального підприємства «Київпастранс» 

Рішення Київської міської ради № 49/4113 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до  частини третьої статті 78 Господарського кодексу України,  частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про 

затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва»,  враховуючи звернення  комунального підприємства  «Київпастранс»   від 
14 грудня 2017 року № 053/01/4100  та  лист  Департаменту  транспортної  інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 січня 2017 року № 053-24, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018 року № 49/4113

Основні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, обліковуються на  балансі комунального підприємства  «Київпастранс», 

дозвіл на знесення  та списання шляхом ліквідації яких надається
№ п/п Найменування основних засобів Інв. номер Дата введення в експлуатацію Первісна балансова вартість, грн Залишкова балансова вартість станом 

на 01.12.2017, грн
Вартість зносу основних засобів станом 

на 01.12.2017, грн
1 2 3 4 5 6 7
1 Будинок п/ст - 2-поверх. на просп. Московському (С. Бандери),  м`яка покрівля, з/б фундам. 3627 24.05.1983 1 322 398,45 717 863,44 604 535,01
2 Водопровід – сталева труба 50 мм, глиб. до 2 м 3629 24.05.1983 567 978,63 0,00 567 978,63
3 Каналізація - труба 100 мм глибиною до 3 м 3630 24.05.1983 165 795,28 0,00 165 795,28
4 Асфальтове  покриття - асфальт. покриття на щебені 3665 24.05.1983 3 372 081,66 0,00 3 372 081,66
5 Огорожа - з/б 3628 24.05.1983 50 781,64 19 762,58 31 019,06
6 Механізм МЕО-100/25 6198 14.01.2002 2 462,40 306,85 2 155,55
7 Лічильник СТК-3 6263 14.01.2002 2 862,00 1 058,59 1 803,41
8 Лічильник СТК-3 6264 14.01.2002 2 862,00 1 058,59 1 803,41
9 Лічильник СТК-3 6265 14.01.2002 2 862,00 1 058,59 1 803,41

10 Кабельна лінія Ф.6621 5267 02.02.1983 42 077,52 12 552,78 29 524,74
11 Кабельна лінія Ф.6622 5268 02.02.1983 42 790,10 12 557,95 30 232,15
12 Кабельна лінія Ф.6623 5269 02.02.1983 97 254,48 28 897,40 68 357,08
13 Кабельна лінія Ф.6624 5270 02.02.1983 94 540,07 28 177,26 66 362,81
14 Кабельна лінія Ф.6625 5271 02.02.1983 62 885,42 18 678,10 44 207,32
15 Кабельна лінія Ф.6626 6381 14.01.2002 206 887,71 102 753,21 104 134,50
16 Кабельна лінія Ф.6627 6382 14.01.2002 225 952,57 111 897,19 114 055,38
17 Кабельна лінія Ф.6671 5848 02.02.1982 77 466,06 26 015,02 51 451,04
18 Кабельна лінія Ф.6672 5849 02.02.1982 75 683,19 22 385,75 53 297,44
19 Кабельна лінія Ф.6673 5850 02.02.1982 81 650,29 21 694,04 59 956,25
20 Кабельна лінія Ф.6674 5851 02.02.1982 70 633,45 18 850,88 51 782,57
21 Кабельна лінія Ф.6675 5852 02.02.1982 101 000,72 26 808,10 74 192,62
22 Кабельна лінія Ф.6676 6392 14.01.2002 207 793,31 103 204,33 104 588,98
23 Кабельна лінія Ф.6677 6393 14.01.2002 108 600,10 53 701,95 54 898,15
24 Кабельна лінія ТП371-Оболонська РПС-АСБ103х240 4564 02.02.1983 67 318,67 18 568,40 48 750,27
25 Кабельна лінія ТП371-ТП397 (2секц.)-ААБ103х120 4565 02.02.1983 78 274,94 13 336,37 64 938,57
26 Кабельна лінія ТП78-ТП371-ААШВ103х95 4560 02.02.1983 529 162,70 0,00 529 162,70
27 Кабельна лінія ТП371-ТП397 (1секц.) 4561 02.02.1983 289 011,68 0,00 289 011,68
28 Комплекс  - ТМ-320 478 02.02.1985 58 893,00 0,00 58 893,00
29 Кабельна лінія каб.1кВ-АВВБ3х50+1х16  (п/с№66) 5934 02.02.1983 28 019,94 8 071,83 19 948,11
 ВСЬОГО: 8 035 979,98 1 369 259,20 6 666 720,78

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 08.02.2018 № 19/4083

Список присяжних Дніпровського районного суду міста Києва
1. Áëàùóê Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷
2. Áðàóíåð Îêñàíà Ôåäîð³âíà
3. Âàñèëüºâà Ãàëèíà ²âàí³âíà
4. Ãîðîäåöüêà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà
5. Êàïøóê Òåòÿíà Þð³¿âíà
6. Êåðãåò Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷
7. Ìîæàð³âñüêèé ßðîñëàâ Àíàòîë³éîâè÷
8. Íàéäüîíîâà Ãàëèíà Àíàòîë³¿âíà
9. Ñëîáîäåíêî Æàííà Ìèêîëà¿âíà
10. Öâ³ê Ãðèãîð³é Éîñèïîâè÷
11. ßðîâèé ªâãåí Ìèõàéëîâè÷ 
12. ßðóòà Íàòàë³ÿ Âàëåíòèí³âíà
13.  ßö³â Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської  ради 
від 21.11.2017 № 517/3524 «Про затвердження списку 
присяжних Дніпровського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 19/4083 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін у таблицю № 1 до додатка 5 до 
рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року 

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих податків 
і зборів у м. Києві»

Рішення Київської міської ради № 18/4082 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до статей 13, 14 Конституції України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Податкового кодексу України 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè ó òàáëèöþ ¹ 1 äî äîäàòêà 5 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 
2011 ðîêó ¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³», à ñàìå: âêëþ÷èòè 
òàêó ïîçèö³þ:

Голосіївський р-н

Спеціально обладнані майданчики для паркування 

Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІІ зона)

20 вул. Маршала Конєва (навпроти буд. 2/1 на вул. В.Касіяна) 210 5250,0 2415,0 264,5 дорожні знаки

80 2000,0 920,0 103,5 дорожні знаки

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà çíåñåííÿ  òà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà îáë³êîâóþòüñÿ  íà áàëàíñ³ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà  «Êè¿âïàñòðàíñ», çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî  «Êè¿âïàñòðàíñ» âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ ìàòåð³àëè 
çíåñåíèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà  ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 

ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ç ïîäàëüøèì ñïðÿìó-
âàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà. 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè   ó   äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿  ðàäè  â³ä 21 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó 
¹ 517/3524 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæ-
íèõ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà» 
çì³íè, âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:
- ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 9 ãðóä-

íÿ 2014 ðîêó ¹  531/531 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà»;

- ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19 áåðåçíÿ 
2015 ðîêó ¹ 276/1141 Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09.12.2014  
¹ 531/531 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»;

- ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 áåðåç-
íÿ 2016 ðîêó ¹ 231/231 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09.12.2014 
¹ 531/531 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»;

- ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 7 ëèïíÿ 
2016 ðîêó ¹ 571/571 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09.12.2014 
¹ 531/531 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà».

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про прийняття за основу 
проекту рішення Київської міської ради 

«Про організацію ресурсних центрів 
створення та функціонування об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків на базі комунального концерну 

«Центр комунального сервісу»
Рішення Київської міської ради № 17/4081 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 
35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579,  
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî îðãàí³çàö³þ ðåñóðñíèõ 
öåíòð³â ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ îá’ºäíàíü 
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â íà áàç³ 
êîìóíàëüíîãî êîíöåðíó «Öåíòð êîìóíàëüíîãî 
ñåðâ³ñó».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà 

ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó äîîïðàöþâàòè 
çàçíà÷åíèé ïðîåêò ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà 
ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 59/1907

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової 

енергії, постачання теплової енергії Державному 
підприємству «Виробниче об’єднання «Київприлад»

Розпорядження № 170 від 8 лютого 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 коригування тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, 
постачання теплової енергії:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
08 лютого 2018 року № 169

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 56/1904

Тарифи
на теплову енергію Публічному акціонерному товариству «KАMET»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 1309,55 1571,46

2 Інші споживачі (крім населення) 1309,55 1571,46

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
08 лютого 2018 року № 169

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 57/1905

Тарифи
на виробництво теплової енергії Публічному акціонерному товариству

«KАMET»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 1304,15 1564,98

2 Інші споживачі (крім населення) 1304,15 1564,98

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
08 лютого 2018 року № 169

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 58/1906

Тарифи
на постачання теплової енергії Публічному акціонерному товариству

«KАMET»
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 5,40 6,48

2 Інші споживачі (крім населення) 5,40 6,48

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 56/1904

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

Публічному акціонерному товариству «КАМЕТ»
Розпорядження № 169 від 8 лютого 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:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âèðîáíè÷å 
îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä», âñòàíîâëåíèõ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862, çàðåºñòðîâàíèõ 
ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 28 âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 137/1450, 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âè-
ðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä», âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 28 âåðåñíÿ 2016 
ðîêó çà ¹ 138/1451, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âè-
ðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä», âñòàíîâëåíèõ 

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 28 âåðåñíÿ 2016 
ðîêó çà ¹ 139/1452, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âè-
ðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä», âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 862, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 28 âåðåñíÿ 2016 
ðîêó çà ¹ 140/1453, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÀÌÅÒ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåïëî-
âî¿ åíåðã³¿ Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÊÀÌÅÒ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«ÊÀÌÅÒ», ùî äîäàþòüñÿ.

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

â³ä 26 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 1381 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âè-
ðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«KÀMET», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09 ãðóäíÿ 2014 ðîêó 
çà ¹ 51/1104;

â³ä 03 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 80 «Ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî Òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ Ïóáë³÷íîìó 

àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «KÀMET» òà Òàðèô³â íà 
âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïóáë³÷íîìó àêö³-
îíåðíîìó òîâàðèñòâó «KÀMET», çàðåºñòðîâàíå 
â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 12 
ëþòîãî 2015 ðîêó çà ¹ 25/1136;

â³ä 16 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 1117 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ 
òà òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «KÀMET», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 23 ëèñòîïàäà 
2015 ðîêó çà ¹ 169/1280.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

15 вересня 2016 року № 862
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 08 лютого 2018 року № 170)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 59/1907

Тарифи
на теплову енергію Державному підприємству «Виробниче об’єднання

«Київприлад»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 1084,52 1301,42

2. Бюджетні установи 1486,81 1784,17

3. Інші споживачі 1505,05 1806,06

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

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

15 вересня 2016 року № 862
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 08 лютого 2018 року № 170)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 60/1908

Тарифи
на виробництво теплової енергії Державному підприємству «Виробниче

об’єднання «Київприлад»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 1046,70 1256,04

2. Бюджетні установи 1448,99 1738,79

3. Інші споживачі 1467,23 1760,68

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

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

15 вересня 2016 року № 862
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 08 лютого 2018 року № 170)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 61/1909

Тарифи
на транспортування теплової енергії Державному підприємству 

«Виробниче
об’єднання «Київприлад»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 36,92 44,30

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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ДОКУМЕНТХрещатик
6 березня 2018 р.
№26 (5077)

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ПРИВАТНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «БРИТАНСЬКА 
МІЖНАРОДНА ШКОЛА - КИЇВ» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері загальної 
середньої освіти

Розпорядження № 291 від 23 лютого 2018 року
Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах 
загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 53/1901

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 

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 52/1900

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надає Комунальне 

некомерційне підприємство Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва

Розпорядження № 183 від 8 лютого 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

01 березня 2018 р. за № 51/1899

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які надаються підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або 

після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим 
Розпорядження № 182 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», постанов Кабінету  Мі-
ністрів 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 надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та при-
будинкових територій:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
08 лютого 2018 року № 182

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 51/1899

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються підприємствами, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами 

залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Ðîçä³ë «Ãîëîñ³¿âñüêèé  ðàéîí» äîïîâíèòè íîâîþ ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó: 

843 КП «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового 
фонду Голосіївського 
району м. Києва»

вул. Мак-
симовича 
Михайла

7-а 0,6446 1,1150 0,6565 0,0000 0,3968 0,3993 0,4641 0,0106 0,0118 0,0590 0,3701 0,0000 0,0000 0,0930 0,0000 0,5270 0,4041 0,62 6,92 5,85 6,29 5,32

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

2. Бюджетні установи 36,92 44,30

3. Інші споживачі 36,92 44,30

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

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

15 вересня 2016 року № 862
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 08 лютого 2018 року № 170)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

01 березня 2018 р. за № 62/1910

Тарифи
на постачання теплової енергії Державному підприємству «Виробниче

об’єднання «Київприлад»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 0,90 1,08

2. Бюджетні установи 0,90 1,08

3. Інші споживачі 0,90 1,08

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍß 
ÏÐÈÂÀÒÍÀ ØÊÎËÀ ²-²²² ÑÒÓÏÅÍ²Â «ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÀ 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ØÊÎËÀ - ÊÈ¯Â» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 24736970, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04080, ì³ñòî 
Êè¿â, âóëèöÿ Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, áóäèíîê 
4-À) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
(ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè) ó çâ’ÿçêó ç 
ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâà-
íèì- îáñÿãîì 600 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍß 
ÏÐÈÂÀÒÍÀ ØÊÎËÀ ²-²²² ÑÒÓÏÅÍ²Â «ÁÐÈÒÀÍÑÜÊÀ 
Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ØÊÎËÀ - ÊÈ¯Â» íå ï³çí³øå 10 

ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ 
íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà-
÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü 
(ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

з медичного обслуговування, які надаються лікувально-
профілактичними комунальними закладами охорони 

здоров’я»
Розпорядження № 181 від 8 лютого 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:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïî-
ñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº 
Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðèî¿ äîïîìîãè ¹ 2» 
Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹171, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 27 æîâòíÿ 2015 
ðîêó çà ¹ 160/1271 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 
æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1023), 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 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â 
³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî 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¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 668, çàðåºñòðîâàíèõ â 

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 12 ÷åðâíÿ  2017 ðîêó çà ¹117/1709, 
ùî äîäàþòüñÿ.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â ïà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 
2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
25 æîâòíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 183/1496 (ó ðåäàêö³¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 947), 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. 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-
ñëóãè 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 65, 66 òàêîãî çì³ñòó:

«65. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ñïîðòèâíî¿ 
ìåäèöèíè ì³ñòà Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

66. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî- 
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ.».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 65-67 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 67-69.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè 
òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ (íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà) 
(V 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), òà Äî-
â³äíèêà 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; â³äîìîñò³ 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.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ  
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹ 
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ (þðèäè÷íà 

àäðåñà, êîíòàê-
òíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çà-
ãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ.ì

Îðåíä-
íà 

ñòàâêà 
ó %

Çàïðîïîíîâàíà 
çàÿâíèêîì ìåòà 

âèêîðèñòàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðî-
ïîíîâàíèé 
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 1 
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá'ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1
Êîìóíàëüíå 

àâòîòðàíñïîðòíå 
ï³äïðèºìñòâî 

¹ 273904 
ÊÀÏÒ-273904 

(ïðîñï. Ñòåïàíà 
Áàíäåðè, 26-à, 
Òåë. 418-31-04)

1 ïîâåðõ âóë. Îõòèð-
ñüêà, 8 405,00 20

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ 

àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 
äí³ 181,93 73683,33 4421000,00

2 1 ïîâåðõ âóë. Îõòèð-
ñüêà, 8 190,10 20

Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ 

àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 
äí³ 209,54 39833,33 2390000,00

3

ÊÏ ÌÀ "Êè¿â" 
(Æóëÿíè) 03036, 
ì. Êè¿â, ïðîñï. 
Ïîâ³òðîôëîò-

ñüêèé, 79 
339-23-49

1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Ïîâ³òðîô-

ëîòñüêèé, 96 
ë³ò. Æ

89,70 8 Ðîçì³ùåííÿ 
ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 
äí³ 70,23 6300,00 945000,00

4
ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" 
(01033, ì. Êè¿â, 
ïë. ². Ôðàíêà, 5 

205-52-43)

1 ïîâåðõ âóë. Ìåëüíè-
êîâà, 5 ë³ò. Á 173,60 5

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá'ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî 

çä³éñíþº ïîáóòî-
âå îáñëóãîâóâàííÿ 

íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 
äí³ 81,51 14149,58 3395900,00

5 1 ïîâåðõ
âóë. Ëàðèñè 

Ðóäåíêî, 
10-â ë³ò. Á

19,90 3

Ðîçì³ùåííÿ ïóíê-
òó äîî÷èùåííÿ òà 

ïðîäàæó ïèòíî¿ 
âîäè

2 ðîêè 364 
äí³ 43,24 860,50 344200,00

6

Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 

¹ 17 
ïðîâ. Ëàáîðà-
òîðíèé, 14-20, 
òåë. 528-35-94

1 ïîâåðõ
ïðîâ. Ëàáî-

ðàòîðíèé, 20 
êîðï.4

16,30 10

Ðîçì³ùåííÿ 
ñóá'ºêòà ãîñïî-

äàðþâàííÿ, ÿêèé 
ä³º íà îñíîâ³ 

ïðèâàòíî¿ âëàñ-
íîñò³ ³ ïðîâîäèòü 

ãîñïîäàðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ç ìå-
äè÷íî¿ ïðàêòèêè 
(ïóëüìîíîëîã³ÿ)

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 
äí³ 252,15 4110,00 493200,00

7

ÊÏ "Êè¿âæèò-
ëîñïåöåêñïëóà- 

òàö³ÿ" 
(âóë. Âîëîäèìèð-

ñüêà, 51-à, 
234-23-24)

ï³äâàë âóë. Âåðáèöü-
êîãî, 32 ë³ò. À 60,20 10

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ÿêèé ä³º íà îñíîâ³ 

ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ 
³ ïðîâîäèòü ãîñïî-

äàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç 
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 142,41 8573,33 1028800,00

8 1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Àêàäåì³êà 

Ãëóøêîâà, 1 
ë³ò. 65

168,00

1 (äëÿ 
ïëîù³ 
20,0 
êâ.ì) Ðîçì³ùåííÿ áëàãî-

ä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³

8,92

5460,34 1798700,004 (äëÿ 
ïëîù³ 
148,0 
êâ.ì)

35,68

9

ÊÏ "Êè¿âê³íî-
ô³ëüì" 
(áóëüâ. 

Ò. Øåâ÷åíêà, 3 
279-65-19)

2 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå 
øîñå, 168-æ 50,80 3

Ðîçì³ùåííÿ 
ô³çêóëüòóðíî-ñïîð-

òèâíîãî çàêëàäó

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³ 51,62 2622,50 1049000,00

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá'ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ 

çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Øàíîâí³ ìåøêàíö³!
TOB "ÌÑÊ "Óïðàâäîì" ðîçðàõóâàëî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.11 ð, ¹869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17.07.2015 ¹ 515. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè 
íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.11ð. ¹307. 
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

¹ 
ï/ï

Âóëèöÿ Áóäèíîê Òàðèô çà 1 êâ.ì. ç 
ªÏ çà ì³ñÿöü, ãðí

Òàðèô çà 1 êâ.ì. ïåðøîãî ïî-
âåðõó ç ªÏ çà ì³ñÿöü, ãðí

1 Çäîëáóí³âñüêà 3-ã 7,26 5,32

2 Çäîëáóí³âñüêà 9-á 7,33 5,33

3 Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî 6-â 7,41 5,53

4 Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 70-à 6,96 4,94

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ïðîòÿãîì 15 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ öüîãî 
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02081, ì. Êè¿â, âóë. Çäîëáóí³âñüêà, 9-á, TOB "ÌÑÊ "Óïðàâäîì", òåë. 507-22-80.

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ "Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß 
"Ñ²ÂÅÑÒ" ïîâ³äîìëÿº, ùî Çàãàëüíèìè çáîðàìè Ó÷àñíèê³âÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Ç ÎÁ-
ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ "Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß "Ñ²ÂÅÑÒ" ïðèéíÿòî 
ð³øåííÿ (Ïðîòîêîë ¹ 12 â³ä 27 ëþòîãî 2018 ðîêó) ïðî ïîäàííÿ çàÿâè ïðî 
âèêëþ÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 54,50 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. 
Êè¿â, âóë. Ìîñòèöüêà, 9, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 885000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 
6012,63 ãðí (8%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ êàôå, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: ì. Êè¿â, 
âóë. Ìîñòèöüêà, 9, òåë. 434-61-84.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

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.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 60444

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

45 років «Шкільний 
корабель» ДМШ № 24 
Деснянського району, на 
борту якого майже 70 
юних дарувань, мандрує 
хвилями любові до музики, 
тримаючи курс на світ 
прекрасного. 

Наталка ПЛОХОТНЮК 
спеціально для «Хрещатика» 

У ПЛАВАННІ цей «хоровий кора-
бель» з 1973 року – з першого дня 
існування дитячої музичної школи 
№ 24. За цей час пришвартовував-
ся до берегів різних морів та океа-
нів, представляючи нашу країну на 
міжнародних творчих конкурсах та 
фестивалях, неодноразово змінював 
склад своєї команди, даючи путівку у 
велике творче життя багатьом юним 
митцям. Незмінним залишався лише 
керівник колективу — цю місію гідно 
виконує засновник, художній керів-
ник і диригент Галина Войцехівська. 
Вона з 6 років навчалася по класу 
скрипки у музичній школі ім. Ли-
сенка, в консерваторію поступила на 
диригентське відділення, втілюючи в 
життя дитячу мрію стати диригентом 
симфонічного оркестру. Працювала 
хормейстером-концертмейстером 
хорового колективу педагогічного 
інституту ім. Драгоманова. Прийшла 
до щойно відкритої вечірньої му-
зичної школи № 18 (через рік вона 
стала ДМШ № 24) і одразу ж взялася 
за створення хору. Діяльність цієї 
на диво енергійної і чарівної жінки 
надзвичайно багатогранна: вона 
хормейстер, концертмейстер, аран-
жувальник, викладач вокалу, скрипки, 
методист викладання хорового співу 
в одній особі. Саме Галина Микола-
ївна і дала назву хору — «Шкільний 

корабель» (за однойменною поезією 
Костянтина Ібряєва). Пізніше ці вірші 
поклали на музику Георгія Струве, а 
пісня стала однією з «візитівок» хору. 
«Чому «корабель»? Тому, що ми – одна 
команда, яка пливе на хвилях музики. 
Діти навчаються 7-8 років, спочатку 
вони – «юнги», потім – «морячки», 
а далі вже й до командного складу 
піднімаються. До того ж, дисципліна 
у нас – військова. До речі, я наро-
дилася у місті корабелів Миколаєві. 
Майже на всіх дитячих знімках — у 
матроській формі, – розповідає Га-
лина Войцехівська. — Я навчаю свою 
команду найголовнішому — володіти 
голосом і шукати творчі образи. І 
постійно наголошую: «У нас – не 
уроки музики, а театр пісні». Так 
і мене навчав мій педагог, знаме-
нитий диригент Віктор Іконник. Я 
переконана, що класична музика, 
класичний спів будуть існувати за-
вжди. Змінюватимуться тенденції 
естрадної музики, її технології, але 
фортепіано та рояль — незмінні, так 
само, як і академічний спів». 

За час існування колективу разом із 
Галиною Миколаївною працювало 18 
концертмейстерів. Чи не найбільший 
внесок у розвиток і досягнення хору 
внесли Ольга Поліщук й Тетяна Петрик. 

Міжнародну славу колектив здобув 
у 1995 році під час Всесвітнього фес-

тивалю «Хай буде мир!» в Японії, куди 
вони привезли музичну виставу «Світ 
далекої зірки», присвячену Чорнобиль-
ській трагедії. Знаковою для колективу 
стала бронзова медаль у фіналі третьої 
Всесвітньої Хорової Олімпіади, що про-
ходила 2004 року в німецькому Бремені, 
де брали участь колективи з 80 країн 
світу. Серед його перемог — срібна 
медаль на 5-х Всесвітніх хорових іграх 
2008 року в Австрії, де змагалися пред-
ставники з-понад ста країн світу, Гран-
прі на 5-му конкурсі-фестивалі Golden 
talents of the world, перемога та Золотий 
диплом у восьмих Світових хорових 
іграх в столиці Латвії Ризі. Пам’ятним 
також був виступ у 2013 році на Між-
народному конкурсі «Артеківські зорі» 
ім. Г. Струве, де головою журі був на-
родний артист СРСР, народний артист 
і Герой України Анатолій Авдієвський. 
Цей виступ приніс ще одну золоту ме-
даль до скарбниці «Шкільного корабля». 
Для багатьох вихованців хор дає не 
лише натхнення продовжувати му-
зичну освіту, а й можливість відкрити 
для себе світ. 

До свого 45-річчя хор «Шкільний 
корабель» підготував велику музичну 
програму зі своїх кращих хітів. Серед 
яких – прем’єра пісні «Шкільний ко-
рабель» (слова й музика – Валентини 
Черняк, аранжування й акомпане-
мент – Галини Войцехівської). А ще 
– унікальний восьмиголосий (!!!) твір 
Жака Бертьє Per crucem у виконанні 
випускників хору й учнів молодшої 
групи. До речі, 10 творів у виконанні 
«Шкільного корабля» увійшли до фонду 
українського радіо, а 6 пісень можна 
почути в музичному фільмі «Чарівне 
слово» 

Під вітрилами 
самобутніх мелодій

 �  Хор столичної дитячої музичної 
школи № 24 відсвяткував ювілей 

íîâèíè

Посли іноземних 
держав прочитали 
«Заповіт» різними 
мовами світу 
ПЕРШИЙ  Президент України Леонід Кравчук та 
Надзвичайні й Повноважні посли іноземних держав 
узяли участь у відеофлешмобі «Тарас Шевченко. За-
повіт єднає світ», присвяченому 204-й річниці з Дня 
народження Великого Кобзаря. Відеоролик, у якому 
дипломати читають найвідоміший вірш Т.Шевченка, 
записали в рамках щорічного Міжнародного куль-
турно-мистецького проекту «Нас єднає Шевченкове 
слово», організаторами якого є Міжнародний Фонд 
культурного співробітництва та КНУКіМ. 

На відео, відзнятому в Національному музеї Тараса 
Шевченка, «Заповіт» звучить польською, грузинською, 
англійською, болгарською, французькою, казахською 
та румунською мовами. Поезію читають Надзвичайні 
та Повноважні посли іноземних держав в Україні: 
Ян Пєкло (Польща), Гела Думбадзе (Грузія), Красімір 
Мінчев (Болгарія), Руслан Болбочан (Молдова), Вакар 
Ахмад (тимчасово повірений Пакистану), Арнур 
Танбай (заступник посла Казахстану) та Президент 
Африканської Ради в Україні Діалло Ісса Садіо. 

Дипломати прочитали вірш і українською мовою. 
Цю версію відеофлешмобу відкриває за завершує 
Перший Президент України Леонід Кравчук. Також 
до декламації долучилися Голова Міжнародного Фон-
ду культурного співробітництва Влада Литовченко, 
Гендиректор Національного музею Тараса Шевченка 
Дмитро Стус   

5 березня 2018 року, 
на 73-му році пішов з 
життя народний артист 
України, професор, ака-
демік Національної ака-
демії мистецтв Украї-
ни, член-кореспондент 
Національної академії 
педагогічних наук Укра-
їни, член Національної 
спілки композиторів 
України, Національної 
спілки театральних ді-

ячів України, член Національної комісії у справах 
ЮНЕСКО, ректор Київської дитячої академії мистецтв 
– ЧЕМБЕРЖІ Михайло Іванович. 

Серце великого життєлюба було віддане Украї-
ні та мистецтву. Ми знали його і як талановитого 
композитора та педагога, і як справжнього фахівця 
та мудрого керівника, який з 1994 року беззмінно 
очолював унікальний мистецький навчальний заклад. 

Своє професійне життя та творчу енергію він 
присвятив створенню найкращих умов для форму-
вання української мистецької еліти, її духовного 
процвітання. 

Михайло Іванович був чуйною та доброзичливою 
людиною. Він завжди дбав про своїх студентів, зу-
стрічав їх кожного ранку на ґанку Академії та дарував 
часточку тепла і любові. 

Сьогодні на землі стало однією зіркою менше, але 
на небі стало однією зіркою більше… 

Департамент культури глибоко сумує з приводу 
непоправної втрати. Висловлюємо щирі співчуття 
рідним та близьким Михайла Івановича, поділяємо 
горе та сумуємо разом з вами. 

Вклонімося його пам’яті…
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