
Київрада пропонує 
оголосити 2018 рік 
«Роком утвердження 
державної мови» 

У четвер на пленарному засіданні Київської 
міської ради депутати вирішили звернутися 
до Президента України щодо оголошення 
2018 року «Роком утвердження державної 
мови». 

Нині   нашому народові доводиться ви-
борювати територіальну цілісність держави 
та захищати своє життя в зоні антитерорис-
тичної операції на сході України. Саме тому, 
як зазначається у тексті звернення, важливо 
зберегти свою територію, кордони, сувере-
нітет і мову як ідентифікацію нації та засіб 
спілкування і порозуміння. Захист України 
від агресора та поширення і популяризація 
рідної мови мають відбуватися одночасно. 

«Державна мова є об’єднуючим фактором 
України, а в умовах зовнішньої агресії – 
одним із ключових чинників національної 
безпеки. Оголошення 2018 року «Роком 
утвердження державної мови» матиме 
важливе значення для розвитку національної 
свідомості та сприятиме розширенню вжи-
вання рідної мови в усіх сферах суспільного 
життя», – переконаний автор відповідного 
звернення, депутат Київради Володимир 
Бондаренко. 

На Алеї Героїв Небесної 
Сотні облаштують 
пішохідну зону 

Київрада затвердила проект землеустрою 
для відведення земельних ділянок На-
ціональному меморіальному комплексу 
Героїв Небесної Сотні – Музею Революції 
Гідності для облаштування та експлуатації 
пішохідної зони, благоустрою та озеле-
нення території. 

Зокрема меморіально-музейному 
комплексу буде передано територію від 
Майдану Незалежності до Алеї Героїв Не-
бесної Сотні, 3-5. А саме: 0,535 га і 0,594 га 
у Печерському та 0,227 га – у Шевченків-
ському районах. Ці ділянки розташовані 
у межах історичного центру та ареалу 
Києва і, згідно з Державним земельним 
кадастром, належать до земель історико-
культурного призначення для розміщення 
та обслуговування музейних закладів. 

«Сьогодні Майдан Незалежності для 
кожного українця, без перебільшення, 
сакральне місце. Це не просто центр 
столиці, це – символ свободи. Раніше 
ми вже надали землю Музею Революції 
Гідності площею понад гектар на Алеї 
Героїв Небесної Сотні. Там передбачається 
будівництво, експлуатація та обслугову-
вання меморіально-музейного комплексу. 
Наразі ж затвердили проект землеустрою 
ділянок для облаштування пішохідної 
зони, благоустрою та озеленення території 
меморіалу. Це має нагадувати про ту ціну, 
яку заплатили українці за можливість 
змінити країну», – зазначив заступник 
міського голови – секретар Київради 
Володимир Прокопів. 

Відповідно до рішення Київради буде 
внесено зміни до «Програми розвитку 
зеленої зони міста Києва до 2010 року» та 
Концепції формування зелених насаджень 
у центральній частині міста.
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Безкоштовну 
діагностику подано!

З нагоди Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу, за ініціативою Департаменту охорони здоров’я КМДА в суботу і неділю в центрі столиці працювали 
пересувні флюорографи, завдяки яким безкоштовно обстежилися близько 400 охочих

 �  Упродовж двох днів сотні киян скористалися можливістю 
пройти у центрі міста обстеження на флюорографі

ЗА СЛОВАМИ директора Де-
партаменту охорони здоров’я 
КМДА Валентини Гінзбург, під 
час акції біля будівлі Київської 
міської державної адміністра-
ції (вул. Хрещатик, 36) упро-
довж двох днів із 9.00 до 17.00 

працювали два пересувних флюорографи. 
Один із них – спеціально облаштований для 
обстеження людей з особливими потребами. 

«Департамент охорони здоров’я викорис-
товує будь-яку нагоду, щоб переконати киян: 
вчасна діагностика та виявлення захворювання 
на початковій стадії, у переважній більшості 
випадків, – запорука швидкого та ефективного 
лікування з мінімумом фізичних, моральних 
та фінансових навантажень. Тому пропоную 
всім мешканцям столиці не нехтувати тими 

додатковими можливостями, які медики 
надають під час профілактично-оздоровчих 
акцій, проходити обстеження у зручному 
форматі та абсолютно безкоштовно», – на-
голосила Валентина Гінзбург. 

Напередодні акції пройти флюорографічне 
обстеження директор Департаменту заклика-
ла насамперед тих, хто має такі симптоми: 
кашель, що тримається понад два тижні, суб-
фебрильну температуру, загальну слабкість, 
швидку втомлюваність, і тих, хто не робив 
таке обстеження два та більше років. 

Валентина Гінзбург зауважила, що, без-
перечно, такі консультативно-діагностичні 
заходи не можуть замінити регулярного 
спостереження та постійного нагляду у сі-
мейного лікаря, терапевта та педіатра, і ще 
раз нагадала про необхідність обрати «свого» 

фахівця, дослухатися до його порад, і разом 
з ним пильнувати своє здоров’я і здоров’я 
близьких. 

Як повідомили «Хрещатику» в Департа-
менті охорони здоров’я, 24 та 25 березня за 
допомогою пересувних флюорографів, що 
працювали в центрі столиці, обстежилися 
близько 400 охочих. У десяти киян були ви-
явлені патології. Усіх, хто цього потребував, 
лікарі скерували до профільних медичних за-
кладів: центрів первинної медико-санітарної 
допомоги та протитуберкульозних установ. 
Такі результати красномовно свідчать, що дана 
ініціатива столичної влади добре спрацювала 
на здоров’я мешканців та гостей міста. До речі, 
цього разу під час діагностично-профілак-
тичної акції, присвяченої Всесвітньому дню 
боротьби з туберкульозом людям з особливими 
можливостями досить зручно було зробити 
обстеження завдяки новому флюорографу, 
оснащеному електропідйомником. 

У Департаменті охорони здоров’я повідо-
мили, що до Всесвітнього дня боротьби проти 
туберкульозу у медичних закладах столиці 
до 28 березня додатково організовані флю-
орографічні обстеження населення, а при 
необхідності – мікроскопічні дослідження 
мокротиння, консультування лікарями пер-
винної ланки з питань виявлення туберкульозу, 
а також тестування на ВІЛ-інфекцію �

Вихідними кияни та гості міста змогли безкоштовно перевірити 
легені. Така діагностично-профілактична акція з нагоди 
Всесвітнього дня боротьби проти туберкульозу за ініціативою 
Департаменту охорони здоров’я КМДА відбулася у центральній 
частині столиці. Скористалися такою можливістю близко 400 
громадян. У десяти з обстежених були виявлені патології. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»



2

ДОКУМЕНТХрещатик
27 березня 2018 р.
№33 (5084)

Про перейменування провулку у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 329/4393 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «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 перейменування скверу у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 321/4385 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власноті 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:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.02.2018 № 319/4383
Перелік

провулків та вулиць, назви яких уточнюються у місті Києві
№ 

п/п Стара назва Уточнена назва Розташування Район

1. провулок Овражний провулок Яровий від вулиці Дружньої до кінця забудови Солом’янський

2. вулиця Огуречна вулиця Огіркова від вулиці Маршала Гречка до вулиці 
Стеценка Подільський

3. вулиця Охотська вулиця Мисливська від Столичного шосе до вулиці Острівної Голосіївський

4. провулок Охотський провулок Мисливський від провулку Віто-Литовського до Столично-
го шосе Голосіївський

5. вулиця Лагерна вулиця Табірна від вулиці Жамбила Жабаєва до проспекту 
Перемоги Шевченківський

6. вулиця Молдавська вулиця Молдовська від вулиці Митрофана Довнар-Запольського 
до тупика Шевченківський

7. провулок Іпсиланті-
євський

провулок Іпсиланті-
ївський

від вулиці Левандовської до провулку 
Бутишева Печерський

8. провулок Бутишев провулок Бутишів від вулиці Московської до вулиці Михайла 
Омеляновича-Павленка та площі Слави Печерський

9. провулок Микильський провулок Микільський від провулку Бутишева до вулиці Івана 
Мазепи Печерський

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про уточнення назв вулиць 
та провулків у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 319/4383 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псев-
донімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи протокол засідання 
комісії з питань найменувань від 10 лютого 2017 року № 1, а також з метою приведення назв вулиць та провулків у 
місті Києві відповідно до вимог українського правопису Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про запровадження та безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва програмного комплексу «VlasCom»
Рішення Київської міської ради № 67/4131 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статей 319,327,329, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, 
статті 4, пункту 30 частини першої статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про авторське право і суміжні права», враховуючи положення авторського договору щодо відсутності у 
розробників подальших майнових вимог стосовно стягнення з територіальної громади міста Києва коштів за ви-
користання, з метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, забезпечення реалізації принципів відкритості і прозорості, а також автоматизації документообігу у 
відносинах оренди комунального майна територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про присвоєння назви площі у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 330/4394 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «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:

1. Ïåðåéìåíóâàòè ïðîâóëîê Ïàíô³ëîâö³â ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîâóëîê Éîâà Áîðåöüêîãî.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ. 

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

6. 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. Ïåðåéìåíóâàòè ñêâåð Àíäð³ÿ ²âàíîâà (ì³æ 
âóëèöåþ Ìèõàéëà Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà ³ 
Áóòèøåâèì ïðîâóëêîì) íà ñêâåð Ëàòâ³éñüêèé.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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. Óòî÷íèòè íàçâè âóëèöü òà ïðîâóëê³â ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Âíåñòè çì³íè äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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

ìàö³éíî-àíàë³òè÷íîþ ñèñòåìîþ «Óïðàâë³ííÿ 
ìàéíîâèì êîìïëåêñîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà».

6. Âñòàíîâèòè, ùî ôàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ 
ìîäóëÿ (ï³äñèñòåìè) «Êîì³ñ³ÿ âëàñíîñò³» ³í-
ôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ 
ìàéíîâèì êîìïëåêñîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà» äîïóñêàºòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ åôåêòèâíèõ çàñîá³â íåäîïóùåííÿ íå-
ñàíêö³îíîâàíîãî äîñòóïó äî öüîãî ïðîãðàìíîãî 
êîìïëåêñó òðåò³õ îñ³á.

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

ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-
õîäè, ïîâ’ÿçàíí³ ç ðåàë³çàö³ºþ öüîãî ð³øåííÿ.

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

9. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî 
îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Îðãàí³çóâàòè âåäåííÿ ìîäóëÿ (ï³äñèñòåìè) 
«Êîì³ñ³ÿ âëàñíîñò³» ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», ïðèçíà-
÷åíîãî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ àâòîìàòèçàö³¿ ðîáîòè 
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
âëàñíîñò³ ùîäî îðåíäè êîìóíàëüíîãî ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 
ðîçðîáíèê³â ïðîãðàìíîãî êîìïëåêñó «VlasCom» 
(Àíòîíºíêà Ëåîí³äà Âàñèëüîâè÷à, Ãîðêîâ÷óêà 
Ìàêñèìà Â³êòîðîâè÷à, Çþçüêà Îëåêñ³ÿ Ôåäî-
ðîâè÷à, Íîâîõàöüêîãî Â’ÿ÷åñëàâà Îëåêñàíäðî-
âè÷à, ×åð³íà Àíäð³ÿ Ãåííàä³éîâè÷à) ïðîãðàìíèé 
êîìïëåêñ «VlasCom» òà ìàéíîâ³ ïðàâà íà íüîãî, 
â òîìó, ÷èñë³ ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ òà ïðàâî 
íà äîçâ³ë ³ çàáîðîíó âèêîðèñòàííÿ öüîãî ïðî-
ãðàìíîãî êîìïëåêñó ³íøèìè îñîáàìè.

3. Ïåðåäàòè ìîäóëü (ï³äñèñòåìó) «Êîì³ñ³ÿ 
âëàñíîñò³» ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 
«Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

òà íàäàòè éîìó âñ³ ìàéíîâ³ ïðàâà àâòîðà íà íüî-
ãî, âèçíà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî àâòîðñüêå 
ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà».

4. Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñï³ëüíî ç ðîçðîáíèêàìè ìîäóëÿ (ï³äñèñòåìè) 
«Êîì³ñ³ÿ âëàñíîñò³» ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» çä³éñíèòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó 
ìîäóëÿ (ï³äñèñòåìè) «Êîì³ñ³ÿ âëàñíîñò³» ³í-
ôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ 
ìàéíîâèì êîìïëåêñîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà» òà ñêëàñòè â³äïîâ³äíèé àêò ïðè-
éìàííÿ-ïåðåäà÷³.

5. Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè ³íòåãðàö³þ ìîäóëÿ (ï³äñèñòåìè) 
«Êîì³ñ³ÿ âëàñíîñò³» ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ç ³íôîð-

1. Ïðèñâî¿òè áåç³ìåíí³é ïëîù³, îáìåæåí³é 
âóëèöÿìè Æèëÿíñüêîþ, Âåëèêîþ Âàñèëüê³âñüêîþ 
òà Ô³çêóëüòóðè, íàçâó Òðî¿öüêà.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 32 (1844), вівторок, 27 березня 2018 р.
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№33 (5084)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ 
ÖÅÍÒÐÓ Â Ì.ÊÈªÂ² ÏÎ ÁÓËÜÂÀÐÓ Ò.ÒÅÂ×ÅÍÊÀ 26/4-á

Äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ÿê³ñíî¿ òà ôàõîâî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ êîí-
ñóëüòàö³é áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ðåêîíñòðóêö³þ íåæèëîãî áóäèíêó ï³ä 
ìåäè÷íèé öåíòð â ì³ñò³ Êèºâ³. Ï³ä ÷àñ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ñóòòºâîãî âïëèâó 
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå òà íà ñòàí àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íå ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ. Ðîäþ÷èé ´ðóíò ç ì³ñöÿ áóä³âíèöòâà íå âèëó÷àºòüñÿ.

Â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà íåãàòèâíèé âïëèâ íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ 
â³äñóòí³é.

Íà âîäíå, ãåîëîã³÷íå ñòàíîâèùå íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïðèºìñòâî 
íå âïëèâàº. Ïîáëèçó ðîçì³ùåííÿ îá'ºêòà â³äñóòí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ îá'ºêòè. 
Íà ñòàí ôëîðè òà ôàóíè ä³ÿëüí³ñòü îá'ºêòà âïëèâó íå íàäàñòü.

Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ñàìîò³÷íîþ ñèñòåìîþ â³äâîäÿòüñÿ íà 
ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè. Õàðàêòåðèñòèêè ñòîê³â â³äïîâ³äàþòü ïîêàçíèêàì 
ðåãëàìåíòîâàíèì "Ïðàâèëàìè ïðèéìàííÿ ñò³÷íèõ âîä àáîíåíò³â ó ñèñòåìó 
êàíàë³çàö³¿ ì³ñòà Êèºâà", çàòâåðäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ¹ 1879 â³ä 12.10.2011.

Äîùîâ³ ³ òàë³ âîäè ñèñòåìîþ âåðòèêàëüíîãî ïëàíóâàííÿ ïîâåðõí³ çåìë³ 
â³äâîäÿòüñÿ â ³ñíóþ÷ó äîùîâó êàíàë³çàö³þ.

Åêîëîã³÷íèé ðèçèê â³ä ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà – íåçíà÷íèé. Îïàëåííÿ ïðèì³ùåíü 
ïðèéíÿòå â³ä òåïëîâèõ íàñîñ³â, âèä³ëåííÿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå 
ïîâ³òðÿ â³äñóòíº.

Äæåðåëîì âîäîïîñòà÷àííÿ ÿâëÿºòüñÿ ì³ñüêà âîäîïðîâ³äíà ìåðåæà, ñò³÷í³ 
âîäè ïðè äîïîìîç³ ìåðåæ³ êàíàë³çàö³¿ íàïðàâëÿþòüñÿ íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè.

Åêñïëóàòàö³ÿ ï³äïðèºìñòâà âíåñå âêëàä â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîç-
âèòîê ðåã³îíó, òîáòî ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ñòâîðåííÿ çäîðîâèõ 
êîíêóðåíòíèõ â³äíîñèí íà ðèíêó íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã.

Ðîçì³ùåííÿ ìåäè÷íîãî öåíòðó â ì³ñò³ Êèºâ³ ïî áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà – ìîæëèâå. 

ÎÁÎÂ'ßÇÊÈ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ ÏÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

1. Íà ïåð³îä áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íåîáõ³äí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè áóäóòü 
çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî ç ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà òà ïðîâåäåííÿ 
ðîá³ò (çàñòîñîâóâàòè ãîòîâ³ áåòîíí³ òà àñôàëüòîáåòîíí³ ñóì³ø³, äåðåâ'ÿí³, 
áåòîíí³, çàë³çîáåòîíí³, ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿ òà âèðîáè ïðèâîçèòè â ãîòî-
âîìó âèãëÿä³, òèì÷àñîâ³ ï³ä'¿çí³ òà âëàñí³ äîðîãè óòðèìóâàòè â ñïðàâíîìó 
ñòàí³, ñâîº÷àñíî âèâîçèòè áóä³âåëüíå ñì³òòÿ, íå äîïóñêàòè íà áóä³âåëüíîìó 
ìàéäàí÷èêó çâàëèù ñì³òòÿ. Äëÿ ïåðåâåçåííÿ öåìåíòó, áåòîíó çàñòîñîâó-
âàòè ñïåö³àëüíèé àâòîòðàíñïîðò, çàáåçïå÷èòè âèñîêèé ð³âåíü åêñïëóàòàö³¿ 
áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè, ìàøèí òà ìåõàí³çì³â).

2. Êîíòðîëþâàòè âêëþ÷åííÿ âñ³õ âèä³â ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â â ñêëàä 
âèòðàò ïî îá'ºêòó, çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå ¿õ ô³íàíñóâàííÿ.

3. Çàáåçïå÷èòè òåõí³÷íèé êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì âñ³õ ïðèðîäîîõîðîííèõ 
çàõîä³â â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ ï³äïðèºìñòâà.

4. Âèä³ëèòè â³äïîâ³äàëüíèõ çà äîòðèìàííÿì ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â. 
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà òåëåôîíîì +38 044 207 08 98

Â çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì òàðèôó íà åëåêòðîåíåðã³þ (ç 1,29 ãðí çà 1 êÂò -òàðèô 2017 ð. äî 
1,68 ãðí çà 1 êÂò, ùî ñòàíîâèòü 30%), ï³äâèùåííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ç 3200 ãðí 
äî 3723 ãðí öå 16%), çðîñòàííÿì ö³í íà ìàòåð³àëè (ÏÌÌ, ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè – ³íñòðó-
ìåíòè, ³íâåíòàð, ìèþ÷³ çàñîáè, ñïåöîäÿã òîùî – ó 25%), çðîñòàííÿì âàðòîñò³ ïîñëóã ñòîðîíí³õ 
îðãàí³çàö³é (îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â, âèâåçåííÿ ÒÏÂ, îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì äèñïåò÷åðèçàö³¿, 
òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì – 15%) òà ³íøèõ âèòðàò, â³äïîâ³äíî 
äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêî-
âèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011ð. ¹ 869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, 
âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515 TOB "Å.Ê."Êîìôîðò-Ìàéñòåð" ðîçðàõóâàâ 
òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè 
âóë. Ñ. Äàí÷åíêà 1, êîðï. 1,2,3,4,5,6, âóë. Ñ. Äàí÷åíêà, 3, êîðï. 1,2,3,4,5,6, âóë. Ñ. Äàí÷åíêà 
5, êîðï. 1,2,3,4,5,6, ÿê³ ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. 
Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ 
ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ 
ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

¹ 
ï/ï Àäðåñà Òàðèô çà 1 êâ. ì â 

ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

Òàðèô äëÿ ïåðøîãî 
ïîâåðõó çà 1 êâ.ì â 
ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

1. âóë. Ñ. Äàí÷åíêà 1, êîðï. 1,2,3,4,5,6 6,86 5,41

2. âóë. Ñ. Äàí÷åíêà 3, êîðï. 1,2,3,4,5,6 6,87 5,42

3. âóë. Ñ. Äàí÷åíêà 5, êîðï. 1,2,3,4,5,6 6,84 5,41

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: TOB "E.K. 
"Êîìôîðò-Ìàéñòåð" 02081, ì. Êè¿â, âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, 2 ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ 
âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà 
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012ð. ¹390.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³  ïðèì³ùåííÿ  çà  àäðåñàìè: 
ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 98/2. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 30,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ, çàõèñò çàêîííèõ ñîö³àëüíèõ ìàòåð³àëüíèõ åêî-
íîì³÷íèõ ïðàâ ãðîìàäè)

(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà 
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 486 870 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà  ïëàòà: 564,76 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" 

ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë.: (044) 525-19-63, 525-19-17)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëå-

ôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ó çâ'ÿçêó ç³ âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ðîçòàøîâàí³: 
ì. Êè¿â, Äåñíÿíñüêèé ð-í, âóë. Ðàäèñò³â, 103, âóë. Ðàäèñò³â, 107, ïðîâ. 
2-èé Ñîñíîâèé, 30, ïðîøó áóòè ïðèñóòí³ì 04.04.18 ð. î 10.00, âëàñíèê³â/
êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà-
÷åíèõ ä³ëÿíîê. Êîíòàêòíèé òåë. (067) 693-33-15 Â³êòîð.

Âòðà÷åíó ïå÷àòêó Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
"Ãîòåëü ²íâåñò Ãðóï" (êîä 39043221, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ì. Êè¿â, 
âóë. Ìåëüíèêîâà, 12) ââàæàòè íåä³éñíîþ.
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Прогресивний підхід – «гроші 
ходять за людиною» – активно 
впроваджується Фондом. 

Постановою правління Фонду 
від 13.07.2017 № 39 затверджено 
Порядок відшкодування витрат за 
надані соціальні послуги з лікування 
застрахованих осіб та членів їх сімей 
після перенесених захворювань і 
травм у реабілітаційних відділеннях 
санаторно-курортних закладів за 
рахунок коштів Фонду соціального 
страхування України (далі – Поря-
док), який погоджено Міністерством 
охорони здоров’я України 23.08.2017 
№ 3.14-19/1146-17/22760. 

Так, з 1 січня 2018 року для про-
ведення реабілітаційного лікування 
застрахована особа самостійно 
може обирати санаторно-курорт-
ний заклад. 

Перелік санаторіїв у розрізі 
профілів медичної реабілітації 
затверджено наказом виконавчої 
дирекції Фонду соціального стра-
хування України та оприлюднено 
для ознайомлення на офіційному 
веб-сайті Фонду: www.fssu.gov.ua. 

Застрахована особа має право 
на лікування в реабілітаційному 
відділенні санаторно-курортного 
закладу відповідно до медичних 
показань за рекомендацією лікую-
чого лікаря та за наявності висновку 
лікарсько-консультативної комісії 
(далі – висновок ЛКК) лікувально-
профілактичного закладу, клініки 
медичної науково-дослідної уста-
нови або жіночої консультації. 

Застрахована особа з порушен-
ням перебігу вагітності може на-
правлятися в реабілітаційне від-
ділення санаторно-курортного 

закладу безпосередньо із жіночої 
консультації. 

Застрахована особа, яка брала 
безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, має право на 
лікування (у супроводі членів сім’ї: 
чоловік/дружина, неповнолітні діти) 
в реабілітаційному відділенні сана-
торно-курортного закладу за про-
філем медико-психологічна реабілі-
тація за рахунок коштів Фонду один 
раз після демобілізації за наявності 
відповідних медичних показань. 

Заклад охорони здоров’я, де 
застрахована особа перебуває на 
лікуванні, протягом доби з мо-
менту надання висновку ЛКК ін-
формує орган Фонду за місцем 
обліку закладу охорони здоров’я 
як страхувальника про потребу 
зазначеної особи (з урахуванням 
медичних показань та протипо-
казань) у подальшому лікуванні 
в реабілітаційному відділенні са-
наторно-курортного закладу із 
зазначенням профілю. 

Представник органу Фонду від-
відує застраховану особу в закладі 
охорони здоров’я, де перебуває 
зазначена особа на стаціонарному 
лікуванні, не пізніше наступного 
дня з моменту повідомлення про 
страховий випадок для: надання 
роз’яснення про порядок забез-
печення реабілітаційним лікуван-
ням застрахованих осіб за рахунок 
коштів Фонду; оформлення заяви 
про забезпечення реабілітаційним 
лікуванням (далі – заява) за формою 
згідно з додатком 4 до Порядку. 

Під час оформлення документів 
застрахована особа пред’являє 
представнику органу Фонду ори-

гінали паспорта, свідоцтва про 
народження дитини (у разі необ-
хідності отримання послуг із реа-
білітаційного лікування дитиною), 
довідку про безпосередню участь 
особи в АТО (у разі отримання 
послуг із медико-психологічної 
реабілітації учасників АТО). 

Орган Фонду перевіряє перебу-
вання застрахованої особи на облі-
ку у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання на підставі даних реєстру 
застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання, протягом одного робочого 
дня з моменту отримання заяви 
надсилає її санаторно-курортному 
закладу на узгодження можливості 
прийому хворого на реабілітаційне 
лікування та інформує заклад про 
граничні розміри витрат. 

У відповідь на отриману заяву 
санаторно-курортний заклад над-
силає протягом одного робочого 
дня органу Фонду згоду про на-
дання послуг із реабілітаційного 
лікування застрахованій особі 
та готовність укласти Договір із 
узгодженою датою заїзду. 

Представник органу Фонду ін-
формує застраховану особу про 
готовність санаторно-курортного 
закладу прийняти її на реабіліта-
ційне лікування та граничні роз-
міри витрат. 

Застрахована особа підписує три 
примірники Договору (для орга-
ну Фонду, санаторно-курортного 
закладу та застрахованої особи), 
які підписуються, скріплюються 
печаткою органу Фонду та пере-
даються застрахованою особою 
санаторно-курортному закладу для 
належного їх оформлення. 

Договір є документом, що надає 
право застрахованій особі на отри-
мання послуг із реабілітаційного 
лікування у санаторно-курортному 
закладі за зазначеним у Договорі 
профілем медичної реабілітації, 
терміном лікування і дати початку 
лікування. 

Під час прибуття до санаторно-
курортного закладу застрахована 
особа пред’являє паспорт, свідоцтво 
про народження дитини (у разі на-
правлення на лікування дитини) 
та надає: 

– три примірники Договору; 
виписку з медичної карти амбу-
латорного (стаціо нарного) хворо-
го (форма № 027/о, затверджена 
наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 14.02.2017 
№ 110); обмінну карту пологового 
будинку, пологового відділення 
лікарні (форма № 113/о, затвердже-
на наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 13.02.2006 
№ 67) у разі направлення вагітної; 
відкритий листок непрацездат-
ності, оформлений відповідно до 
Інструкції про порядок заповнення 
листка непрацездатності. 

Один примірник Договору, під-
писаний керівником або уповнова-
женою ним особою та скріплений 
печаткою (за наявності), санатор-
но-курортний заклад відправляє 
до органу Фонду разом із належно 
оформленим рахунком на пере-
рахування часткової передоплати за 
послуги із реабілітаційного лікування 
застрахованої особи у розмірі до 
50 відсотків від вартості договору. 

Після завершення курсу реабі-
літаційного лікування санаторно-
курортний заклад надсилає органу 
Фонду належним чином оформлені: 
акт приймання-передачі наданих 
послуг із реабілітаційного лікування 
застрахованої особи та послуг із про-
живання і харчування (без лікування) 
супроводжуючої особи (за наявнос-
ті), підписаний застрахованою осо-
бою; рахунок (один примірник) для 

остаточного розрахунку за надані 
послуги із реабілітаційного лікуван-
ня застрахованій особі та за надані 
послуги з проживання і харчування 
(без лікування) супроводжуючій особі 
(за наявності). 

Акт приймання-передачі послуг 
складається за фактично надані 
послуги із реабілітаційного ліку-
вання (ліжко-дні) застрахованій 
особі та супроводжуючій особі (за 
наявності) в межах затверджених 
граничних розмірів витрат. 

Орган Фонду відшкодовує 
санаторно-курортному закладу 
вартість фактично наданих послуг 
із реабілітаційного лікування за-
страхованих осіб та супроводжую-
чих осіб (за наявності) на підставі 
документів, зазначених у пунктах 
17 та 19 Порядку. У разі, коли вар-
тість фактично наданих послуг із 
реабілітаційного лікування пере-
вищує граничні розміри витрат, 
застрахована особа самостійно 
сплачує різницю коштів на рахунок 
санаторно-курортного закладу. 

Постановою правління Фонду 
від 14.12.2017 № 71 затверджено 
граничні розміри витрат на відшко-
дування вартості одного ліжко-дня 
лікування в реабілітаційному відді-
ленні санаторно-курортного закладу 
на 2018 рік, а саме: для застрахованої 
особи або члена її сім’ї (дитини), за 
профілями медичної реабілітації – 
нейрореабілітація, м’язово-скелетна 
реабілітація, кар діо-пульмонарна 
реабілітація, реабілітація після опе-
ративних втручань на органах зору, 
реабілітація при порушенні пере-
бігу вагітності, інша (соматична) 
реабілітація, медико-психологічна 
реабілітація застрахованої особи, яка 
безпосередньо брала участь в анти-
терористичній операції – 600,00 грн, 
з ПДВ; для супроводжуючої особи – |
420,00 грн, з ПДВ. 

Отримати консультацію 

та більш докладні 

роз'яснення можна: 

   страхувальникам Дарницького, 

Дніпровського, Деснянського районів за 

телефонами: (044) 573-30-70, 566-19-81, 

або за адресою: м. Київ, вул. Попудрен-

ка, 34, каб. 205 (сектор з організації ме-

дичної реабілітації Лівобережного від-

ділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування Украї-

ни у місті Києві). Адреса в соцмережі: 

https://www.facebook.com/lmvd.fss.tvp/; 

  страхувальникам Голосіївського, 

Оболонського, Печерського, Подільсько-

го, Святошинського, Солом’янського та 

Шевченківського районів за телефоном: 

(044) 400-05-89, або за адресою: м. Київ, 

просп. Перемоги, 92/2, каб. 111 (сектор з 

організації медичної реабілітації Правобе-

режного відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування 

України у місті Києві). Адреса в соцмережі: 

https://www.facebook.com/CentrKyivFSE. 

 в Управлінні ВД ФССУ у м. Києві 

питаннями реабілітаційного лікування за-

ймається сектор з організації медичної 

реабілітації відділу медичних та соціальних 

послуг: тел. (044) 456-29-92.

Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 

України у м. Києві

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 «Ìåäèöèíà» 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 60817

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

Реабілітаційне лікування проходитиме за такими профілями: 
1. Нейрореабілітація: 
підгострий період інсультів 

(після оперативних втручань 
на судинах мозку або без них); 

підгострий період черепно-
мозкових травм. 
2. М’язово-скелетна реабілі-
тація: 

підгострий період після опера-
цій на опорно-руховому апараті 
(ортопедичних, травматологіч-
них);

підгострий період опіків; 
ревматологічні захворювання. 

3. Кардіо-пульмонарна реа-
білітація: 

підгострий період інфаркту міо-
карда (після оперативних втручань 
на судинах серця або без них); 

стан після пролікованої не-
стабільної стенокардії (після 

оперативних втручань на судинах 
серця або без них); 

підгострий період після опе-
рацій на серці; 

підгострий період захворювань 
легень; 

підгострий період після опе-
рацій на легенях, у тому числі з 
приводу гнійних процесів нету-
беркульозного характеру; 

цукровий діабет. 
4. Медико-психологічна 
реабілітація учасників АТО: 

порушення адаптації; 
розлади, пов’язані із спожи-

ванням їжі; 
неорганічні розлади сну; 
соматоформні розлади; 
неврастенія. 

5. Реабілітація після оператив-
них втручань на органах зору: 

підгострий період після опе-
ративних втручань на органах 
зору. 
6. Реабілітація при порушен-
ні перебігу вагітності: 

ускладнена вагітність. 
7. Інша (соматична) реабілі-
тація: 

підгострий період після опе-
ративних втручань на органах 
травлення; 

підгострий період після опе-
ративних втручань на органах 
сечостатевої системи (опера-
тивного та інструментального 
видалення каменів з нирок і се-
чових шляхів, ударно-хвильової 
літотрипсії); 

підгострий період після опе-
ративних втручань на жіночих 
статевих органах. 

Фонд соціального страхування: Фонд соціального страхування: 
гроші ходять за людиноюгроші ходять за людиною
Основними завданнями Фонду соціального страхування 
України є реалізація державної політики у сферах соціаль-
ного страхування від нещасного випадку на виробництві та 
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, а також на-
дання медичних та соціальних послуг. 
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