
Віталій Кличко: «Рішення 
щодо підвищення тарифів 
на проїзд у громадському 
транспорті економічно 
обґрунтоване» 
Про це учора заявив міський голова Віталій 
Кличко на початку засідання Київради. Він 
зауважив, що майбутнє підвищення тарифів 
на проїзд непопулярне, але необхідне рішення. 

«Ми не можемо допустити кризи у тран-
спортній сфері! Ми змушені підняти ціну на 
проїзд. Адже транспорт у Києві має належно 
працювати, бути безпечним та комфортним, 
вчасно ремонтуватися та оновлюватися», – за-
явив Віталій Кличко і наголосив, що сьогодні 
собівартість проїзду в столичному громадському 
транспорті набагато вища, ніж вартість квитка. 

«Здорожчали енергоресурси, матеріали, у 
нас не вистачає водіїв через низьку зарплату. 
Тому, підвищення ціни на проїзд – економічно 
обґрунтоване. І всі розрахунки будуть опри-
люднені, з ними можна буде ознайомитися», 
– додав мер Києва. 

У Київі вшанують пам’ять 
жертв політичних репресій 

У столиці відбудуться меморіальні заходи 
до Дня пам’яті жертв політичних репресій, 
який відповідно до Указу Президента України 
відзначається щорічно у третю неділю трав-
ня. Затверджено відповідний план заходів 
про підготовку та проведення у Києві цього 
пам’ятного дня. 

Так, 20 травня на території Національного 
історико-меморіального заповідника «Биківнян-
ські могили» відбудеться церемонія покладання 
квітів за участю керівництва держави та міста. 

За участю очільників місцевих органів влади 
та представників громадськості проведуть за-
ходи з ушанування пам’яті жертв політичних 
репресій, покладання квітів і вінків до пам’ятників, 
пам’ятних знаків, місць загибелі та поховань 
репресованих. Для широкої аудиторії провуть 
тематичні інформаційно-освітні, медійні, ви-
ставкові заходи. 

У столиці відзначать 
100-річчя Молодого театру 
Леся Курбаса

21 травня в Київському академічному Молодому 
театрі відбудеться вечір, присвячений 100-річчю 
Молодого театру Леся Курбаса. 

Київський академічний Молодий театр 
продовжує традиції Молодого театру Леся 
Курбаса, створеного в Києві 100 років тому. 
Столітній ювілей театру співпав у часі з іншою 
визначною історичною подією – сторіччям 
революції 1917-1921 років. Молодий театр 
Курбаса народився на хвилі тогочасних подій 
і став логічним продовженням бажання неза-
лежної республіки мати власний та потужний 
національний європейський театр. Згодом із 
коріння Молодого виросло розлоге дерево 
національного українського театру. Молоді 
студійці перетворилися на видатних акторів 
та режисерів, які в різних театрах протягом 
всього свого творчого життя продовжували 
справу Леся Курбаса і Молодого театру. 

Створений 1979 року, Київський молодіж-
ний театр у 1995-му отримав назву «Молодий 
театр». Таким чином було з’єднано розірва-
ний історичний ланцюг часу, і Молодий театр 
Леся Курбаса продовжив своє життя там, де 
і народився – в історичній будівлі на вулиці 
Прорізній, 17.
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Буятиме парк 
на Микільській Слобідці

 �  Рішення про створення зеленої зони на березі Дніпра 
напередодні ухвалила Київрада 

У ЧЕТВЕР на пленарному засіданні Київ-
ради депутати прийняли рішення про викуп 
земельних ділянок між вул. Микільсько-
Слобідською та просп. Броварським у Дні-
провському районі. Мова йде про територію 
загальною площею 6,3671 га. 

«Відповідно до рішення ми викупимо 
три ділянки, які увійдуть до парку на Ми-
кільській Слобідці. Це допоможе вирішити 
майже історичний конфлікт на лівобережжі, 
коли місцеві мешканці роками не можуть 
дочекатися облаштування парку на березі 
Дніпра. На заваді то чиїсь політичні амбіції, 
то юридичні перепони у вигляді приватної 
власності на територію, де хочеться бачити 
парк», – зазначив депутат Київради Олег 
Петровець. 

Орієнтовна вартість трьох ділянок, які 
пропонується до викупу – 281,3 млн грн. 

Також учора депутати прийняли рішення 
«Про оголошення Днів жалоби в місті Ки-
єві». Зокрема їх оголошуватимуть під час 
поховання киян, які загинули внаслідок 
бойових дій на сході України. У цей день у 
столиці приспускатимуть державний прапор 

із траурною стрічкою на будинках і спорудах 
місцевого самоврядування, комунальних 
підприємств, установ та організацій. 

«Сьогодні до сесійної зали прийшли ро-
дини загиблих в АТО киян. Для них це важ-
ливо – знати, що все місто розділяє з ними 
жалобу, підтримує їх і розуміє, що їхні рідні 
пожертвували життям, щоб кожен із нас 
почувався у безпеці. І ми не маємо права 
залишати родини наших захисників на-
одинці з горем», – вважає депутат Київради 
Вадим Сторожук. 

Також учора було затверджено План дій 
сталого енергетичного розвитку міста Києва 
на 2018-2020 роки. Фактично, це – енерге-
тична стратегія столиці, що має міжнарод-
ний статус, адже документ виконаний за 
методологією Європейської Комісії. План 
пройшов обговорення на профільних ко-
місіях Київради. 

«Ми розпочали розробку Плану в 2015 році, 
і наразі він завершений. Для його створення 
проаналізовано значну кількість інформації, 
у тому числі щодо можливостей Києва у 
напрямі зниження енергозатрат. Були ви-

користані матеріали спільного проекту зі 
Світовим банком. План дій сталого енерге-
тичного розвитку до 2020 року передбачає 
зниження викидів у повітря вуглекислого газу 
(CO2) і витрат теплової енергії та збільшення 
частки використання альтернативних дже-
рел енергії», – повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

Він зауважив, що затвердивши План, Київ 
стає на один щабель із містами Європи, які 
вже мають такі ж стратегічні документи і 
рухаються у напрямі зниження енергоспо-
живання. 

«Крім того, зростуть шанси столиці в 
отриманні європейських грантів, залученні 
вигідних фінансів для виконання проектів 
із енергоефективності», – сказав заступник 
голови КМДА. 

Окрім цього, під час сесії йшлося про 
створення інклюзивно-ресурсних центрів. 
Згідно прийнятого рішення у столиці від-
криють десять таких закладів по одному в 
кожному районі. Вони надаватимуть послуги 
дітям з особливими освітніми потребами ві-
ком від 2 до 18 років. Також передбачається 
комплексна психолого-педагогічна оцінка 
розвитку малечі. Створення таких закладів 
заплановано шляхом реорганізації існуючої 
мережі психолого-медико-педагогічних 
консультацій. Центри здійснюватимуть 
системний супровід дитини з особливими 
потребами в інклюзивних школі, дитсадку и 
професійно-технічному закладі освіти, прово-
дитимуть комплексну психолого-педагогічну 
оцінку їхнього розвитку, консультативну 
та просвітницьку діяльності з батьками �

Учора з нагоди Всеукраїнського Дня вишиванки депутати Київради організували перед стінами мерії патріотичний флеш-мобУчора з нагоди Всеукраїнського Дня вишиванки депутати Київради організували перед стінами мерії патріотичний флеш-моб

Учорашнє пленарне засідання Київради розпочалося з патріотичного 
флеш-мобу з нагоди Всеукраїнського Дня вишиванки. Під час сесії депутати 
вирішили викупити 6,3671 га земель для створення парку на Микільській 
Слобідці, прийняли рішення «Про оголошення Днів жалоби в місті Києві» 
та затвердили План дій сталого енергетичного розвитку міста Києва на 
2018-2020 роки. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 51 (1863), п’ятниця, 18 травня 2018 р.

Ðîçä³ë 6. «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè 
â òàê³é ðåäàêö³¿:

№ 
п/п

Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Строк вико-
нання заходу

Виконавці Джерела 
фінансу-
вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вар-
тість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат 

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 Адресна 
матеріальна 
допомога* 

1. Забезпечувати надання одноразової адресної со-
ціальної матеріальної допомоги окремим категоріям 
соціально незахищених верств населення, ветеранам 
війни міста Києва

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

236218,5 175678,1 105780,9 Показник витрат, тис. грн 236218,5 175678,1 105780,9
Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб 475,0 557,0 192,4
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн на рік 497,3 315,4 549,8
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 63,4 110,6

2. Надавати компенсацію витрат, пов’язаних із стаціо-
нарним лікуванням, у тому числі ендопротезуванням, 
слухопротезуванням та протезуванням ока, киян-учас-
ників антитерористичної операції, (особам, які брали 
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо 
в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі 
– учасники відсічі збройної агресії) членів сімей Героїв 
Небесної Сотні **

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

3500,0 900,0 2320,8 Показник витрат, 
тис. грн

3500,0 900,0 2320,8

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб: 
1) стаціонарне лікування, осіб 8,0 19,0 8,0
2) допомога на поховання, осіб 300,0 - -
Показник ефективності
Середній розмір допомоги:
1) стаціонарне лікування, тис. грн 250,0 47,4 290,1
2) допомога на поховання, тис. грн  5,0 - -
Показник якості 
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 19,0 116,0

3. Забезпечувати надання:
щорічної матеріальної допомоги:
киянам – учасникам антитерористичної операції 
(учасникам відсічі збройної агресії); бійцям-доброволь-
цям АТО у м. Києві; членам сімей загиблих (померлих) 
киян, які брали участь у проведенні антитерористичної 
операції (у відсічі збройної агресії); членам сімей киян, 
які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під 
час участі у Революції Гідності;   щомісячної адресної 
матеріальної допомоги малолітнім та неповнолітнім 
дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або по-
мерли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Револю-
ції Гідності; щомісячної адресної матеріальної допомоги 
для покриття витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг: киянам-учасникам антитерористичної операції 
(учасники відсічі збройної агресії) та членам їх сімей;
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь 
у антитерористичній операції (у відсічі збройної агресії), 
в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції (учасників відсічі збройної 
агресії), яким встановлено відповідний статус згідно з 
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
«соціального захисту»;
киянам-членам сімей учасників бойових дій та вій-
ськовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали 
безвісти на території республіки Афганістан, яким 
встановлено відповідний статус згідно з Законом Укра-
їни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» або «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей»; учасникам війни з 
числа учасників антитерористичної операції (учасників 
відсічі збройної агресії), яким встановлено статус згідно 
з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», розмір середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї яких у розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців перевищує величину доходу, 
який дає право на податкову соціальну пільгу;
членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок 
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності

2016 -2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

93600,7 171067,1 184657,5 Показник витрат,
тис. грн

93600,7 171067,1 184657,5

Показники продукту
Кількість одержувачів:
1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб 22 24,3 26
2) матеріальна допомога (членам сімей), осіб 590 590 640
3) оплата житлово-комунальних послуг, 
сімей

3270 2115 2170

4) адресна матеріальна допомога малолітнім 
та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам 
(щомісячна), осіб
5) оплата житлово-комунальних послуг 
афганцям, сімей

«15

-»

«15

100»

«10

100»

Показник ефективності
Середній розмір допомоги
1) матеріальна допомога (щорічна), тис. грн 2,5 5,0 5,0
2) матеріальна допомога (членам сімей), 
тис. грн

25,0 25,0 25,0

3) оплата житлово-комунальних послуг 
(щомісячно), грн

595,0 1300,0 1409,7

4) адресна матеріальна допомога малолітнім 
та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам 
(щомісячно), тис. грн

3,0 3,0 3,0

5) оплата житлово-комунальних послуг 
афганцям (щомісячно), грн

- 943,0 1030,0

Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0 182,7 197,3

4.Забезпечувати безоплатне поховання киян-учасників 
антитерористичної операції (учасників відсічі збройної 
агресії), бійців-добровольців АТО у м. Києві, на яких 
не поширюється дія статті 14 Закону України «Про по-
ховання та похоронну справу»

2016-2018 Департамент 
житлово-кому-
нальної інфра-
структури

Бюджет 
м. Києва

1000,0 809,6 1108,4 Показник витрат, 
тис. грн

1000,0 809,6 1108,4

Показник продукту
Кількість одержувачів, осіб 148,1 120,0 163,0
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн 6,75 6,75 6,8
Показник якості
Динаміка одержувачів, % 100,0 81,0 110,0

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 26.04.2018 № 797/4861

Зміни
до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018 

роки», затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 03 березня 2016 року № 116/116 

1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 
2016 – 2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 4459966,8 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 4458871,4 тис. грн

9.2. коштів інших джерел (фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на ви-
падок безробіття) 1095,4 тис. грн

2. Â ðîçä³ë³ 4 «Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàí-
ñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» òàáëèöþ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

Обсяг коштів, які про-
понується залучити на 
виконання Програми

Роки Усього витрат на ви-
конання Програми2016 2017 2018

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі: 1158749,0 1549122,1 1752095,7 4459966,8 

Бюджет м. Києва 1158354,9 1548750,8 1751765,7 4458871,4

Кошти інших джерел 394,1 371,3 330,0 1095,4

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження 

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 
2016 – 2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 797/4861 від 26 квітня 2018 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста 
Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Àáçàö 7 ïóíêòó 6 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóð-
áîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 – 2018 ðîêè» 
âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«– ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó 
îçäîðîâëåííÿ ä³òåé êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòå-
ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (îñ³á, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó 
çä³éñíåíí³ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ 
áåçïåêè ³ îáîðîíè, â³äñ³÷³ ³ ñòðèìóâàíí³ çáðîéíî¿ 
àãðåñ³¿ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëó-
ãàíñüê³é îáëàñòÿõ, çàáåçïå÷åíí³ ¿õ çä³éñíåííÿ, 
ïåðåáóâàþ÷è áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ òà ó ïåð³îä 
çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõîä³â) òà ä³òåé çàãèáëèõ 
(ïîìåðëèõ) êèÿí-ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ (îñ³á, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ 
çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè 
³ îáîðîíè, â³äñ³÷³ ³ ñòðèìóâàíí³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿ 

Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ó Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é 
îáëàñòÿõ, çàáåçïå÷åíí³ ¿õ çä³éñíåííÿ, ïåðå-
áóâàþ÷è áåçïîñåðåäíüî â ðàéîíàõ òà ó ïåð³îä 
çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ çàõîä³â)».

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-
ãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 – 2018 
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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 îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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5. Забезпечувати надання одноразової адресної матері-
альної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
міста Києва та киянам, які опинилися в складних 
життєвих обставинах

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики,
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

16914,8 34999,6 39980,5 Показник витрат, тис. грн 16914,8 34999,6 39980,5
Показник продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб 12,6 23,0 25,4
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн 1342,4 1521,7 1574,0
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 113,4 117,3

6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, 
яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не 
працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у 
Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевияв-
лення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати 
померлого

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики, 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

5051,0 5308,7 6038,0 Показник витрат, тис. грн 5051,0 5308,7 6038,0
Показники продукту
Кількість одержувачів, 
тис. осіб

2,0 2,1 2,0

Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн 2,5 2,5 3,0
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 120,0

7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю (в тому 
числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які 
зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних 
залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами 
пересування, реабілітації та складного протезування, 
в тому числі першочергово протезування киян, інва-
лідність яких пов’язана з участю в антитерористичній 
операції (у відсічі збройної агресії); малозабезпечених 
громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю 
засобами особистої гігієни (памперси, урологічні про-
кладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих 
хворих; студентів з інвалідністю по зору комп’ютерами 
(комп’ютерними тифлокомплексами); 
киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним 
взуттям та ортопедичними устілками

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

50677,9 47282,0 67916,7 Показник витрат, тис. грн 50677,9 47282,0 67916,7
Показники продукту
1. Засоби гігієни – 80,7 49,56 83,3
тис. одиниць 
2. Засоби складного протезування, од. 411,0 358,0 297,0
3. Засоби реабілітації та пересування, од. 4282,0 5833,0 8121,0
4. Взуття, од. - - 6208,0
5. Устілки, од. - - 1452,0
Показник ефективності
1. Середній розмір вартості засобів гігієни, 
грн

290,7 303,3 314,3

2. Середній розмір вартості засобів складно-
го протезування, грн

23213,0 45468,9 53909,1

3. Середній розмір вартості засобів реабілі-
тації та пересування, грн

3363,2 2738,3 1972,4

4. Середній розмір вартості взуття, грн/од. - - 1400,0
5. Середній розмір вартості устілок, грн/од. - - 700,0
Показник якості 
Динаміка показників витрат на придбання 
засобів гігієни, складного протезування, 
реабілітації та пересування, взуття та 
устілок, %

«
100,0»

«
93,3»

«
134,0»

8. Сприяти забезпеченню киян, в першу чергу осіб з 
інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними 
устілками ***

2016 – 2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

897,0 7692,4 - Показник витрат, тис. грн 897,0 7692,4 -
Показники продукту
1) взуття, одиниць 956,0 994,0 0,0
2) устілки, одиниць 308,0 10572,0 0,0
Показник ефективності
Середній розмір допомоги:
1) взуття, грн/од. 851,0 1251,0 0,0
2) устілки, грн/од. 271,0 610,0 0,0
Показник якості
 Динаміка вартості ортопедичного взуття 
та устілок, %

100 857,6 0,0

9. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які 
відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матері-
альної допомоги, квітів, адреса та подарунку

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

236,8 199,5 279,0 Показник витрат, 
тис. грн

236,8 199,5 279,0

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 60,0 50,0 70,0
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн 3,9 3,99 3,99
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 100,0

10. Надавати матеріальну допомогу на придбання 
твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим 
сім’ям, які отримують субсидії

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

185,0 270,0 261,8 Показник витрат, 
тис. грн

185,0 270,0 261,8

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 100,0 100,0 85,0
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн 1,85 2,7 3,08
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 145,9 166,5

11. Надавати щомісячну матеріальну допомогу дітям з 
інвалідністю окремих категорій

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

1778,0 1778,0 2232,8 Показник витрат, 
тис. грн

1778,0 1778,0 2232,8

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 161,0 161,0 201,0
Показник ефективності
Середній розмір щомісячної допомоги, грн 920,0 920,0 925,7
Показник якості 
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 100,6

12. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстро-
ваним у місті Києві, які народили трійню і більше, за 
поданням Департаменту охорони здоров’я виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації)

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

104,0 103,0 103,0 Показник витрат, 
тис. грн

104,0 103,0 103,0

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 10,0 5,0 5,0
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн 10,4 20,6 20,6
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 198,0 198,0

13. Надавати щомісячну адресну матеріальну допомогу 
для часткової компенсації витрат на оплату за житлово-
комунальні послуги дитячим будинкам сімейного типу 
(в розмірі 50% витрат на родину в межах соціальних 
нормативів користування житлово-комунальними 
послугами) 

2016 «Департамент 
соціальної 
політики»

Бюджет 
м. Києва

375,2 - - Показник витрат, 
тис. грн

375,2 - -

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 21
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн (що-
місячно)

1,49

Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0

14. Надавати матеріальну допомогу на часткову компен-
сацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали 
участь у проведенні антитерористичної операції (у від-
січі збройної агресії), членам сімей загиблих (померлих) 
бійців-добровольців АТО у м. Києві на виготовлення 
та встановлення надгробків та допомогу на поховання 
киян-учасників антитерористичної операції (учасників 
відсічі збройної агресії) та бійців-добровольців АТО у 
м. Києві

2016-2018 «Департамент 
соціальної 
політики»

Бюджет 
м. Києва

2000,0 6000,0 5066,2 Показник витрат, 
тис. грн

2000,0 6000,0 5066,2

Показники продукту
1) кількість одержувачів (осіб) на надгробки
2) кількість одержувачів (осіб) на по-
ховання»

«200

-
«

«126

100
«

«96

50»

Показник ефективності

1) середній розмір допомоги на виготовлен-
ня та встановлення надгробків, тис. грн 
2) середній розмір допомоги на поховання, 
тис. грн 

«10

-»

«43,7

5,0»

«50,2

5,0»
Показник якості
Динаміка одержувачів, % 100,0 63,0 48,0

15. Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-
учасникам антитерористичної операції  (учасникам 
відсічі збройної агресії) та бійцям-добровольцям АТО 
у м. Києві

2017-2018 «Департамент 
соціальної 
політики»

Бюджет 
м. Києва

- 500,0 2320,8 Показник витрат, тис. грн - 500,0 2320,8
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Показник продукту
Кількість одержувачів, осіб - 2,0 8,0
Показник ефективності
Середній розмір, тис. грн - 250,0 290,1
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % - 100,0 116,0

16. Забезпечувати часткову компенсацію витрат окре-
мим категоріям киян на придбання продуктів першої 
необхідності

2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

- - 100000,0 Показник витрат, тис. грн - - 100000,0
Показник продукту
Кількість одержувачів, 
тис. осіб

275,4

Показник ефективності
Середній розмір, грн 30,3
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0

2 Надання соці-
альних послуг 
установами, 
закладами 
соціального 
захисту, 
створеними 
за рішеннями 
місцевих орга-
нів влади

Забезпечувати надання соціальних послуг установами, 
закладами соціального захисту, створеними за рішення-
ми місцевих органів влади

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики, 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

68605,3 87945,2 105901,2 Показник витрат, 
тис. грн 

68605,3 87945,2 105901,2

Показники продукту
1) кількість установ, одиниць 18,0 18,0 18,0
2) кількість користувачів послуг, тис. осіб н 135,3 89,0 81,8
Показник ефективності
середньорічні витрати на 1 користувача 
послуг, грн

507,1 988,1 1294,6

Показник якості
Динаміка витрат на 1 користувача послуг, % 100,0 194,9 255,3

3 Забезпечення 
реалізації пра-
ва на освіту

1. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам 
з числа дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-
сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з 
малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у 
вищих навчальних закладах за їх вибором

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

1800,0 300,0 1800,0 Показник витрат, 
тис. грн

1800,0 300,0 1800,0

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 100,0 16,0 100,0
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис.грн 18,0 18,7 18,0
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 103,9 100,0

2. Погашення кредиторської заборгованості на ком-
пенсацію витрат на навчання студентів з числа дітей з 
інвалідністю, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей з 
малозабезпечених родин у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна»

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

 Бюджет м. 
Києва

1203,3 1203,3 1203,3 Показник витрат, тис. грн (Буде забезпечено 
погашення кредиторської заборгованості)

1203,3 1203,3 1203,3

4 Оздоровлення 1. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та 
праці, осіб з інвалідністю, дітей війни та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
м. Києва

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

9386,0 29276,8 24091,1 Показник витрат, 
тис. грн

9386,0 29276,8 24091,1

Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб 1,4 3,7 2,4
Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн 6,6 7,2 10,0
Показник якості
Динаміка одержувачів, % 100,0 264,3 171,4

2. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, 
батька або особи, яка замінює батьків:
– дітей киян-учасників антитерористичної операції 
(учасників відсічі збройної агресії) віком до 14 років; 
– дітей-киян військовослужбовців військових частин 
№ 2260, №3066, №3030, №2269, №В2262, №В2277, №А0525, 
№А1799, №А2299, №В3231, які дислокуються на території 
міста Києва, віком до 14 років; 
– дітей загиблих (померлих) киян-учасників антитеро-
ристичної операції (учасників відсічі збройної агресії), 
віком до 18 років

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

8110,0 11250,0 18815,0 Показник витрат, 
тис. грн

8110,0 11250,0 18815,0

Показники продукту
1) Кількість одержувачів членів сімей учас-
ників АТО, осіб

863 864 1525

2) Кількість одержувачів членів сімей вій-
ськовослужбовців, осіб

«
-
«

«
400»

«
250»

Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн 9,4 8,9 10,6
Показник якості 
Динаміка одержувачів, % 100,0 146,5 205,7

3. Забезпечувати 
оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з 
інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих 
будинків-інтернатів

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

748,8 604,2 600,0 Показник витрат, 
тис. грн

748,8 604,2 600,0

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 40 30 30
Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн 18,7 20,14 20,0
Показник якості
Динаміка одержувачів, % 100,0 75,0 75,0

4. Забезпечувати оздоровлення дітей з інвалідністю, 
хворих на церебральний параліч та інші органічні ура-
ження головного мозку, які супроводжуються руховими 
порушеннями, з курсом реабілітації з супроводом

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

2908,7 7653,0 9760,0 Показник витрат, 2908,7 7653,0 9760,0
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 113 273 325
Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн 25,7 28,0 30,0
Показник якості
Динаміка одержувачів, % 100,0 241,6 287,6

5 Відзначен-
ня кращих 
працівників 
соціальної 
сфери

Забезпечувати проведення заходів по вшануванню 
працівників соціальної сфери

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

377,0 177,0 205,0 Показник витрат,
тис. грн

377,0 177,0 205,0

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб 150,0 150,0 150,0
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн 500,0 500,0 500,0
Витрати на 1 захід, 
тис. грн

302,0 102,0 130,0

Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 100,0

6 Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та 
продуктовими наборами малозабезпечених одиноких 
громадян та інших верств населення міста Києва

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики, 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

7585,2 11598,8 12524,4 Показник витрат,
тис. грн

7585,2 11598,8 12524,4

Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб  52,6 34,7 30,7
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн 144,2 334,3 408,0
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 231,8 282,9

7 Забезпечення 
миючими засо-
бами

Сприяти забезпеченню миючими засобами малозабез-
печених громадян, які не здатні до самообслуговування 
та перебувають на обліку в міському та/або районних 
територіальних центрах соціального обслуговування 
м. Києва

2016 – 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

712,5 1123,4 2049,6 Показник витрат,
тис. грн

712,5 1123,4 2049,6

Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб  2,4 2,0 3,4
Показник ефективності
Середня вартість 1 набору, грн (щоквар-
тально)

70,0 140,0 150,0

Показник якості 
Динаміка одержувачів, % 100,0 83,3 141,7

8. Забезпечення 
комплектами 
постільної 
білизни

Сприяти забезпеченню комплектами постільної білизни 
громадян, які не здатні до самообслуговування, мають 
V групу рухової активності та перебувають на обліку в 
міському та/або районних територіальних центрах со-
ціального обслуговування м. Києва

2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

- - 737,6 Показник витрат,
тис. грн

- - 737,6

Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб  - - 1341,0
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Показник ефективності
Середня вартість 1 набору, грн - - 550,0
Показник якості 
Динаміка одержувачів, % - - 100,0

9 Надання пра-
вової допомоги 
киянам 

Підтримка діяльності структурного підрозділу кому-
нального підприємства «Госпкомобслуговування» Центр 
правової допомоги киянам, які опинились у складних 
життєвих обставинах

2016 – 2018 Секретаріат 
Київської 
міської ради

Бюджет 
м. Києва

3682,6 4238,0 4471,1 Показник витрат,
тис. грн

3682,6 4238,0 4471,1

Показники продукту
Кількість звернень громадян, тис. осіб 25,0 25,0 26,0
Показник ефективності
Середньорічні витрати на 1 заявника, грн 147,3 169,5 171,9
Показник якості
Динаміка витрат на одного заявника , % 100,0 115,0 116,7

10 Організація 
громадських 
та інших робіт 
тимчасового 
характеру для 
залучення без-
робітних, які 
перебувають 
на обліку в 
службі зайня-
тості, та інших 
категорій осіб

Оплата за виконані роботи залучених безробітних та 
інших категорій осіб для участі в оплачуваних громад-
ських роботах з метою матеріальної підтримки та до-
даткового стимулювання мотивації до праці в інтересах 
територіальної громади міста

2016 -2018 Департамент 
соціальної 
політики, 
Київський 
міський центр 
зайнятості, 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва;
кошти Фонду 
загально-
обов’яз-
кового 
державного 
соціального 
страхуван-
ня України 
на випадок 
безробіття

788,2 742,6 661,0 Показник витрат,
тис. грн

788,2 742,6 661,0

Показник продукту

Кількість залучених осіб, тис. осіб  1,6 1,6 1,8

Показник ефективності

Середньомісячний розмір оплати праці не 
менше, % від мінімальної заробітної плати

50,0 50,0 50,0

Показник якості

Динаміка залучених осіб, % 100,0 100,0 112,5

11 Надання 
комплексної 
соціально-пси-
хологічної до-
помоги киянам 
– учасникам 
АТО (учас-
никам відсічі 
збройної агре-
сії), членам 
їх сімей та 
членам сімей 
загиблих (по-
мерлих) киян, 
які брали 
участь в про-
веденні анти-
терористичної 
операції (у від-
січі збройної 
агресії)

1. Забезпечувати надання комплексної соціально-пси-
хологічної допомоги киянам – учасникам антитерорис-
тичної операції (учасникам відсічі збройної агресії), 
бійцям – добровольцям АТО у м. Києві, членам їх сімей 
та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали 
участь у проведенні антитерористичної операції (у від-
січі збройної агресії)

2016-2018 Служба у 
справах дітей 
та сім’ї; 
Київський 
міський центр 
соціальних 
служб для сім’ї, 
дітей та молоді; 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

5262,4 5666,4 6141,5 Показник витрат,
тис. грн

5262,4 5666,4 6141,5

Показник продукту

Кількість одержувачів послуг, тис. осіб  29,7 28,0 43,4

Показник ефективності

Середній розмір витрат на одного одержува-
ча послуг, грн 

177,2 202,4 141,5

Показник якості 

Динаміка одержувачів 
послуг, %

100,0 94,3 146,1

2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних 
видань з правових, соціально-економічних питань, 
професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної 
підтримки осіб з інвалідністю, учасників антитеро-
ристичної операції (учасників відсічі збройної агресії), 
бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій 
киян

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

100,0 400,0 450,0 Показник витрат,
тис. грн

100,0 400,0 450,0

Показник продукту

Кількість, тис. од. 68,0 518,4 450,0

Показник ефективності

Середня вартість, грн 1,5 0,77 1,0

Показник якості

Динаміка кількості інформаційних видань, 
%

100,0 762,4 661,8

12 Компенсація 
витрат за піль-
говий проїзд

1. Забезпечувати компенсацію витрат КП «Київпас-
транс» та КП «Київський метрополітен» за пільговий 
проїзд міським пасажирським транспортом окремих 
категорій громадян, право безоплатного проїзду для 
яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а 
також студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації та учнів професійно-технічних навчальних 
закладів 

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

578459,4 860220,7 1024296,8 Показник витрат,
тис. грн

578459,4 860220,7 1024296,8

Показник продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб/12 міс. 805,9 896,3 872,9

Показник ефективності

Середній розмір компенсації, грн/міс. 59,8 82,4 97,8

Показник якості

Динаміка середнього розміру компенсації, % 100,0 137,8 163,5

2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних 
квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації 
проїзду міським пасажирським транспортом учасників 
антитерористичної операції (учасників відсічі збройної 
агресії) та військовослужбовців військових частин
№ 2260, 3066, 3030, 2269, В2262, В2277, А0525, А1799, 
А2299, В3231, які дислокуються на території міста Києва 
для виконання покладених на них обов’язків 

«2016-
2018»

Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

2337,5 1698,4 3288,7 Показник витрат,
тис. грн

2337,5 1698,4 3288,7

Показник продукту

Кількість одержувачів: 

1) місячний проїзний для учасників АТО 
(учасників відсічі збройної агресії), осіб

3500,0 - -

2) півмісячний проїзний для учасників АТО 
(учасників відсічі збройної агресії), осіб

1500,0 - -

3) місячний проїзний для військовослуж-
бовців, осіб

- 386 386

Показник ефективності

Середня вартість проїзного квитка:

1) місячний для учасників АТО (учасників 
відсічі збройної агресії, грн

550,0 - -

2) півмісячний, для учасників АТО (учасни-
ків відсічі збройної агресії), грн
3) місячний для військовослужбовців, грн

275

-

-

550,0

-

710,0

Показник якості 

Динаміка одержувачів, % 100,0 100,0 100,0

13 Інші пільги Надання інших пільг окремим категоріям громадян від-
повідно до законодавства

2018 Департамент 
соціальної 
політики; 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

- - 5786,9 Показник витрат,
тис. грн

- - 5786,9

Показник продукту

Кількість одержувачів: 

1) компенсація за самостійне санаторно-ку-
рортне лікування, осіб

40

2) щомісячна виплата грошової компенсації 
витрат на автомобільне пальне з розрахунку 
50 літрів високооктанового бензину на 
місяць, осіб

30

3) капітальний ремонт власних житлових 
будинків і квартир, осіб

72

Показник ефективності

Середня вартість:

1) компенсація за самостійне санаторно-ку-
рортне лікування, грн/осіб

465,0

2) щомісячна виплата грошової компенсації 
витрат на автомобільне пальне з розрахунку 
50 літрів високооктанового бензину на 
місяць, грн/осіб

1469,5

3) капітальний ремонт власних житлових 
будинків і квартир, грн/осіб

72768,0

Показник якості 

Динаміка середньої вартості лікування, 
пального, ремонту квартир, % 

100,0

14 Розрахунки 
за виконані 
роботи 

Забезпечувати розрахунки за виконані роботи по функ-
ціонуванню інформаційно-телекомунікаційної системи 
«Картка киянина» 

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

2400,0 2500,0 1950,0 Показник витрат,
тис. грн

2400,0 2500,0 1950,0

Показник продукту

Кількість карток, тис. од. 800,0 833,0 650,0

Показник ефективності

Середня вартість обслуговування однієї 
картки, грн

3,0 3,0 3,0

Показник якості 

Динаміка кількості карток, % 100,0 104,1 81,3
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15 Погашення за-
боргованості 
по пільгах та 
компенсаціях 
населенню

1. Погашення кредиторської заборгованості по пільгах з 
послуг зв’язку та інших пільгах 

2016-2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

16426,7 15524,4 - Показник витрат, тис. грн (Буде забезпечено 
погашення кредиторської заборгованості)

16426,7 15524,4 -

2. Компенсувати витрати щомісячної адресної без-
готівкової допомоги окремим категоріям соціально 
незахищених верств населення міста Києва за надані 
комунальні послуги (за опалення та гаряче водопоста-
чання), нараховані в 2009 році
Окремо виносити на засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту погодження виділення коштів на 
здійснення компенсації витрат щомісячної адресної 
безготівкової допомоги окремим категоріям соціально 
незахищених верств населення міста Києва за надані 
комунальні послуги (за опалення та гаряче водопоста-
чання), нараховані в 2009 році

2016-2017 Департамент 
соціальної 
політики;
районні в 
місті Києві 
державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

25316,5 17883,9 - Показник витрат, тис. грн (Буде забезпечено 
погашення кредиторської заборгованості, 
витрат щомісячної адресної безготівкової 
допомоги окремим категоріям соціально не-
захищених верств населення міста Києва за 
надані комунальні послуги в 2009 році)

25316,5 17883,9 -

16 Встановлення 
лічильників 

Встановлення окремим пільговим категоріям населення 
лічильників холодного та гарячого водопостачання 

2016-2018 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструк-
тури 

Бюджет 
м. Києва

10000,0 10000,0 6796,1 Показник витрат,
тис. грн

10000,0 10000,0 6796,1

Показник продукту

Кількість квартир, од. 5865,0 5865,0 3986,0

Показник ефективності

Середня вартість, грн 1705,0 1705,0 1705,0

Показник якості 

Динаміка кількості квартир, % 100,0 100,0 68,0

17 Забезпечення 
інфраструкту-
ри міста 

Забезпечення інфраструктури міста засобами безпере-
шкодного доступу

2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

- 25000,0 - Показник витрат, 
тис. грн

- 25000,0 -

Показник продукту

Кількість засобів, од. - 100,0

Показник ефективності

Середня вартість, тис. грн - 250,0

Показник якості 
Динаміка кількості засобів, %

- 100

18 Соціальні 
послуги

Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг 
згідно із затвердженим порядком

2017-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

- 828,0 2500,0 Показник витрат, 
тис. грн

- 828,0 2500,0

Показник продукту
Кількість видів послуг 2 5

Показник ефективності
Середня вартіст виду послуги, тис. грн 414 500

Показник якості 
Динаміка кількості видів послуг, %

100,0 250,0

19 Наукові 
дослідження 
та розробка 
програм

Забезпечувати здійснення наукових досліджень та роз-
роблення програм соціального спрямування

2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

- 700,0 - Показник витрат, тис. грн - 700,0 -

Показник продукту

Кількість програм, од. - 1

Кількість наукових досліджень, од. - 1

Показник ефективності

Середній розмір програм, тис. грн - 200,0

Середній розмір наукових досліджень, 
тис. грн

- 500,0

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % - 100,0

РАЗОМ 1158749,0 1549122,1 1752095,7 1158749,0 1549122,1 1752095,7

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 4459966,8 тис. грн, в т.ч.: кошти бюджету м. Києва – 4458871,4 тис.грн, кошти інших джерел – 1095,4 тис.
грн 

Ïðèì³òêè:
* Ðîçðàõóíêè ùîäî ïîòðåáè â êîøòàõ íà àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó êèÿíàì – ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, (ó÷àñíèêàì â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿), ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó 

ïðîâåäåíí³ ÀÒÎ (ó â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³), âèêîíàí³ íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äèíàì³êè ðîçâèòêó ñèòóàö³¿ 2014-2017 ðîê³â
** Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ â 2017 ðîö³ ïåðåíåñåíà â çàõ³ä «Íàäàâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó 

ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿), íà âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáê³â òà äîïîìîãó íà ïîõîâàííÿ êèÿí-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, (ó÷àñíèê³â â³äñ³÷³ çáðîéíî¿ àãðåñ³¿)»
*** Çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè â 2018 ðîö³ ïåðåíåñåíî â çàõ³ä «Ñïðèÿòè çàáåçïå÷åííþ: îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ (â òîìó ÷èñë³ ïî çîðó òà ñëóõó), îñ³á ïîõè-

ëîãî â³êó òà æ³íîê, ÿê³ çàçíàëè ìàñòåêòîì³þ, ïðîòåçàìè (â òîìó ÷èñë³ ìîëî÷íèõ çàëîç äëÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ òà ïëàâàííÿì), çàñîáàìè ïåðåñóâàííÿ, ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñêëàäíîãî ïðîòåçóâàííÿ, â òîìó 
÷èñë³ ïåðøî÷åðãîâî ïðîòåçóâàííÿ êèÿí, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿; ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí, îñ³á ïîõèëîãî â³êó, ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ çàñîáàìè îñîáèñòî¿ 
ã³ã³ºíè (ïàìïåðñè, óðîëîã³÷í³ ïðîêëàäêè, ïåëþøêè), øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ; ñòóäåíò³â ç ³íâàë³äí³ñòþ ïî çîðó êîìï’þòåðàìè (êîìï’þòåðíèìè òèôëîêîìïëåêñàìè)» 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на проспекті Голосіївському, 114, корпус 2 у Голосіївському 

районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 40/4104 від 15 лютого 2018 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 

(êîä 79:336:0133) ïëîùåþ 0,2 ãà çà àäðåñîþ: 
ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 114, êîðïóñ 2 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2.  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 ïðîäîâæå-
íèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 572/572 (òàáëèöÿ 2 
«Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3.  Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

3.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. 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.

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

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на проспекті Голосіївському, 96 

у Голосіївському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 39/4103 від 15 лютого 2018 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 

ïëîùåþ 0,02 ãà çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ãîëî-
ñ³¿âñüêèé, 96 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2.  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 ïðîäîâæå-
íèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 572/572 (òàáëèöÿ 2 
«Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3.  Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

3.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñ-
ò³ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. 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.

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

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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№53 (5104)

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Àíòîíîâ» ³íôîðìóºìî ïðî ðîçðàõóíîê òàðèôó íà ïîñëóãó 
ç óòðèìàííÿ áóäèíêó ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ ãóðòîæèòê³â ï³äïðè-
ºìñòâà, à ñàìå: 

Ãóðòîæèòîê ¹ 1, áóëüâ. Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 16-á – òàðèô 22,00 ãðí çà 1 ì.êâ; 
Ãóðòîæèòîê ¹ 2, âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 5-à – òàðèô 21,33 ãðí çà 1 ì.êâ; 
Ãóðòîæèòîê ¹ 3, âóë. Äåïóòàòñüêà, 7 – òàðèô 24,70 ãðí çà 1 ì.êâ.
Ç ðîçðàõóíêàìè ïðîåêòó òàðèôó íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíêó ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ 

òåðèòîð³¿ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ãóðòîæèòê³â.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà 

Òóïîëºâà, 1, óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó.

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à – Ìºøå÷êîâà Ìèõàéëà Ìèõàéëî-
âè÷à, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, âóë. ²âàíà Ôðàíêà, 12, êâ. 9 äëÿ ó÷àñò³ â öèâ³ëüí³é 
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êàðìàç³íî¿ Òåòÿíè Â³òàë³¿âíè äî Ìºøå÷êîâà Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à, òðåòÿ îñîáà: 
Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî ïîçáàâëåííÿ 
áàòüê³âñüêèõ ïðàâ òà ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 19.07.2018 ðîêó î 09.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 
142 êàá. 22. Ñóääÿ Øóì Ë.Ì.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à äî ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ó ðàç³ íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè 
íåÿâêè, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ó çâ'ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ðîçòàøîâàí³: ì. Êè¿â, Äàð-
íèöüêèé ð-í, âóë. Ëåðìîíòîâà, 197, âóë. Ëåðìîíòîâà, 131, âóë. Ëåðìîíòîâà, 145, âóë. 
Ëåðìîíòîâà, 129, âóë. Ëåðìîíòîâà, 117, âóë. Ëåðìîíòîâà, 195, âóë. Ëåðìîíòîâà, 151, 
âóë. Ëåðìîíòîâà, 115, âóë. Ëåðìîíòîâà, 149, âóë. Ëåðìîíòîâà, 147, ïðîøó áóòè ïðè-
ñóòí³ì 30.05.2018 ð. î 10.00 âëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ 
ïîãîäæåííÿ ìåæ çàçíà÷åíèõ ä³ëÿíîê. Êîíòàêòíèé òåë.: 0676933315 Â³êòîð.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

1. Äàí³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó ³ øëÿõè ¿¿ çä³éñíåííÿ. 
1.1.  Äàí³ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü.
Êîðèãóâàííÿ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â ç âáóäî-

âàíèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ìåõàí³çîâàíèì ïàðê³íãîì íà çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíêàõ ïî ïðîñïåêòó Íàóêè, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â 
÷àñòèí³ ðîçì³ùåííÿ íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ¹ 3 çàì³ñòü ìåõàí³çîâàíîãî 
ïàðê³íãó îäíîñåêö³éíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó.

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, íà ÿê³é ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî 
áóäèíêó ç âáóäîâàíî-ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè ïî ïðîñïåêòó 
Íàóêè, 58 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ìàº çàãàëüíó ïëîùó 0,30 
ãà, òà º ÷àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ìåæ³ ÿêî¿ âèçíà÷åí³ Ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.12.2007 ðîêó ¹31606/4439. 

Æèòëîâà ÷àñòèíà
Æèòëîâ³ êâàðòèðè çàïðîåêòîâàí³ íà 2-ìó – 23-ìó ïîâåðõàõ. Ïðî-

åêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ìàêñèìàëüíî â³ëüíå ïëàíóâàííÿ âíóòð³øí³õ 
ïðèì³ùåíü êâàðòèð. Íà âåðõí³õ ïîâåðõàõ áóäèíêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
îáëàøòóâàííÿ äâîõð³âíåâèõ êâàðòèð.

Çàãàëüíà ïëîùà êâàðòèð â áóäèíêó ñêëàäàº 13 970 ì2. Ê³ëüê³ñòü 
êâàðòèð – 252 øò., â òîìó ÷èñë³:

1-ê³ìíàòíèõ – 120;
2-ê³ìíàòíèõ – 80;
3-ê³ìíàòíèõ 40;
5-ê³ìíàòíèõ äâîõð³âíåâèõ – 12. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â 

æèòëîâîãî áóäèíêó ñêëàäàº – 535 îñ³á. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðàöþ-
þ÷èõ ñêëàäàº 18 îñ³á. 

Âáóäîâàí³ ïðèì³ùåííÿ
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó îêð³ì âõ³äíî¿ ãðóïè æèò-

ëîâî¿ ÷àñòèíè ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ âáóäîâàíèõ íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü, òåõí³÷íèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ ïðèì³ùåíü.

2. Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü àáî ìîæóòü âïëèâàòè íà 
ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ç óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñò³ 
âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é:

– Ñóòòºâ³ ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü àáî ìîæóòü âïëèâàòè íà ñòàí 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà – â³äñóòí³.

– Ïðè äîòðèìàíí³ îñíîâíèõ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, òåõí³êè 
áåçïåêè ³ îõîðîíè ïðàö³ òà ïðè óìîâ³ îðãàí³çàö³¿ ïðàâèëüíî¿ åêñïëó-
àòàö³¿ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é âèêëþ÷àºòüñÿ.

– Îñíîâíèì íåãàòèâíèì âïëèâîì ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ÿâëÿ-
þòüñÿ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä äàõîâî¿ êîòåëüí³, ïàðê³íãó.

3. Ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè îö³íêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî 
ðèçèêó òà áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ ïëàíîâàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ³ çàõîä³â, ùî ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ³ íîðìàòèâ³â:

Ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè îö³íêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó 
òà áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ïî îá'ºêòó áóä³âíèöòâà â³ä äâèãóí³â âíó-
òð³øíüîãî çãîðàííÿ (ÄÂÇ) àâòîòðàíñïîðòó òà áóä³âåëüíèõ ìàøèí ³ 
ìåõàí³çì³â â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèêèäàþòüñÿ â íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³ 
òàê³ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: âóãëåöþ îêñèä, àçîòó ä³îêñèä, ãðàíè÷í³ 
âóãëåâîäí³, çàë³çà îêñèä, ìàðãàíöþ îêñèä, ñ³ð÷èñòèé àíã³äðèä, ñàæà.

Ìîíòàæí³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ áåç âèêèä³â â ïîâ³òðÿíå ñåðåä-
îâèùå çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí.

Øóìîâèé âïëèâ ïðè áóä³âíèöòâ³ – òèì÷àñîâèé ³ ò³ëüêè â ðîáî÷³ 
ãîäèíè.

Ïðè ôóíêö³îíóâàíí³ áóäå ÷èíèòèñÿ íåçíà÷íèé íåãàòèâíèé âïëèâ 
íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå. Íà ì³êðîêë³ìàò, ãåîëîã³÷íå ñåðåäîâèùå, 
´ðóíò, ðîñëèííèé òà òâàðèííèé ñâ³ò, ñîö³àëüíå òà òåõíîãåííå ñåðåä-
îâèùà íåãàòèâíèé âïëèâ ÷èíèòèñÿ íå áóäå.

3.1. Âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå:
Íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå áóäå ÷èíèòèñÿ íåçíà÷íèé âïëèâ, îáó-

ìîâëåíèé çàáðóäíåííÿì àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ çà ðàõóíîê âèêèä³â 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä êîòë³â, ïàðê³íãó. Ãðàíè÷íî äîïóñòèì³ 
âèêèäè ðîçðîáëÿþòüñÿ òà çàòâåðäæóþòüñÿ ò³ëüêè äëÿ ñòàö³îíàðíèõ 
ïîñò³éíèõ äæåðåë âèêèä³â.

Íà çàïðîåêòîâàíîìó îá'ºêò³ â ðîçä³ëàõ ö³º¿ êíèãè áóäóòü íàñòóïí³ 
âèêèäè – 1,51 ò/ð³ê, â òîìó ÷èñë³ ïî ³íãðåä³ºíòàì:

Êîä ðå÷î-
âèíè Íàéìåíóâàííÿ ðå÷îâèíè ÃÄÊ Âèêèä øê³ä. 

ðå÷. ò/ð³ê

301 Àçîòó ä³îêñèä 0,2 0,474

303 Àì³àê 0,2 0,9-Å 05

328 Ñàæà 0,15 0,014

330 Àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé 0,5 0,011

337 Âóãëåöþ îêñèä 5 0,883

410 Ìåòàí 50 0,0034

703 Áåíç(à)ï³ðåí 0,00001 0,00006

2754 Âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ 
Ñ12-Ñ19 1 0,125

Ìàêñèìàëüí³ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì ó 
ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íå ïåðåâèùóº çíà÷åíü ÃÄÊ. 

3.1.1.Øóìîâèé âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.
Âèêîíàííÿ çàõîä³â ïî çàõèñòó â³ä âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ øóì³â 

äîçâîëèòü äîñÿãòè íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü ð³âí³â øóìó â ïðèì³ùåííÿõ 
òà íà òåðèòîð³¿ ³ñíóþ÷î¿ çàáóäîâè.

3.1.2. Âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà íà âîäíå ñåðåäîâèùå. 
Ïîáóòîâ³ ñòîêè â³ä ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ ïðèëàä³â ï³äêëþ÷åí³ äî 

ìåðåæ³.
Ïðè ôóíêö³îíóâàíí³ îá’ºêòà çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèõ ³ ï³äçåìíèõ 

âîä íå â³äáóäåòüñÿ.
3.1.3. Âïëèâ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà íà ´ðóíò. 
Ïðèëåãëà òåðèòîð³ÿ äî îá’ºêòà âïîðÿäêîâàíà.
Äëÿ âèêëþ÷åííÿ åðîç³¿ ïîâåðõíåâîãî øàðó ́ ðóíòó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 

ìîäåðí³çàö³¿ ïåðåäáà÷åíî âëàøòóâàííÿ áëàãîóñòðîþ.
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ïîâåðõíåâèé 

øàð ´ðóíòó íå î÷³êóºòüñÿ. 
3.1.4.Â³äõîäè.
Â³äõîäè óòâîðþþòüñÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà 

òâåðäå ïîáóòîâå ñì³òòÿ (ÒÏÑ).
Äî ïî÷àòêó åêñïëóàòàö³¿ çàìîâíèêîì áóäóòü çàêëþ÷í³ â³äïîâ³äí³ 

Äîãîâîðè íà âèâ³ç òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
4. Âæèò³ çàõîäè ùîäî ³íôîðìîâàíîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî 

ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòó ³ øëÿõè çä³éñíåííÿ.
Çàìîâíèêîì áóäå çðîáëåíî îïóáë³êóâàííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ 

³íôîðìàö³¿ – ñòàòòÿ ïðî ïëàíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü òà Çàÿâè ïðî åêîëî-
ã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà ç áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿ òà éîãî 
åêñïëóàòàö³¿.

5. Çîáîâ'ÿçàííÿ çàìîâíèêà ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ 
ð³øåíü ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêò³â ïðî-
åêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³:

Ã²Ï çàáåçïå÷óº ïðîåêòóâàííÿ ³ àâòîðñüêèé íàãëÿä çà áóä³âíèöòâîì 
ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïîãîäæåíîþ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³-
ºþ, ÿêà ðîçðîáëåíà ç âðàõóâàííÿì ä³þ÷èõ íîðì ³ ïðàâèë ïî îõîðîí³ 
ïðàö³ ³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Çàìîâíèê ðàçîì ç ï³äðÿäíîþ áóä³âåëüíîþ îðãàí³çàö³ºþ çàáåç-
ïå÷óº áóä³âíèöòâî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç åêîëîã³÷íèìè âèìîãàìè.

Çàìîâíèê çàáåçïå÷óº áåçàâàð³éíó åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà ó â³äïî-
â³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ïðàö³ ç âðàõóâàííÿì òåõí³êè 
áåçïåêè, ïðîìñàí³òàð³¿ ³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, çà ùî 
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü â ïîðÿäêó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

Â äàíîìó ïðîåêò³ ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçóþòü, ùî îá'ºêò íå 
ïåðåâèùóº âñòàíîâëåí³ ÃÄÊ.

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê çàáåçïå÷óº ïðîåêòóâàííÿ ³ àâòîðñüêèé íàãëÿä 
çà áóä³âíèöòâîì ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïîãîäæåíîþ ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ÿêà ðîçðîáëåíà ç âðàõóâàííÿì ä³þ÷èõ íîðì ³ 
ïðàâèë ïî îõîðîí³ ïðàö³ ³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ïðè ïðîâåäåí³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàìîâíèê çîáîâ'ÿçàíèé:
åêñïëóàòóâàòè îá'ºêò ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ä³þ÷èìè ñòàíäàðòàìè, 

íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè â ãàëóç³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
³ òåõí³êè áåçïåêè;

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ êîìïëåêñó îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèõ 
çàõîä³â, ïðàâèë íàä³éíîñò³;

çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà. 
Åêîëîã³÷íèé ðèçèê â³äñóòí³é.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàí-

ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí. (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí. 

(áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë. 279-20-31)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 174,8 êâ. ì, çà àäðåñîþ: ïðîñï. 
Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 7 ë³ò. À (4 ïîâåðõ)

îô³ñ 18 083,13 36 166,26

ð/ð 26008301240371 
Ô³ë³ÿ ÃÓ ïî ì.Êèºâó òà 

Êè¿âñüê³é îáëàñò³ 
ÀÒ «Îùàäáàíê» 
ÌÔÎ: 322669 

ªÄÐÏÎÓ 38538270

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)

2

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 22,90 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. 

Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 9 ë³ò. À (1 ïîâåðõ, 
ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ ñïîðòèâ-
íîãî çàêëàäó 935,83 1 871,66

ð/ð 2600230946101 ó 
öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ 

ì. Êèºâà 
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò 

Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 

ªÄÐÏÎÓ: 033665003
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 44,40 êâ. ì, çà àäðåñîþ: âóë. 
Ñàáóðîâà, 13 ë³ò. À (2 ïîâåðõ)

Ïîáóòîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ 1656,38 3 312,76

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî 
ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè 
äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, 
âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ 

ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

– â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò 
íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè;

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-

óòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, 

íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàí-

ñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà 
óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã 
ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåð-
íîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, 
ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó 
ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â 
ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

– óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ 
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà 
òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ 
çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ 
ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º 

þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ 

ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâ-

íèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó 

þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé 
âèäàíèé íå á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ 
äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º 
ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæ-
íèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé 
âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà 
ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå, 
ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ 
ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðè-

ºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî 
ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ 
óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðî-
ïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåí-
òîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà 
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì 
êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó 
çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 11.06.2018 çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 îá 14.30. Äî-
êóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì 
ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç 
â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷à-
òàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, 
ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà 
êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó 
êîíêóðñ³ – 05.06.2018 äî 17.00 (êàá.509). Îòðèìàòè 
äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, 
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 
202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: 
ïí. – ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò. – ç 9.00 äî 16.45.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 ãîä. ó ãðí
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× – ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, òåë. 292-03-98)

² 3 ïîâåðõ
âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 

32 ÍÂÊ ¹ 209 
«Ñóç³ð'ÿ»

32,21
²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî 
ìàéíà(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ³íî-

çåìíî¿ ìîâè)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2017

13% 12,38

Òèæíåâà îðåíäíà 
ïëàòà, ó ãðí 

247,60 
(Ïí-Ïò: 15.00-19.00)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 208 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного 
випуску (вт, ср, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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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
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ЦІЄЇ суботи 19 травня Київ уже 
традиційно відсвяткує День Єв-
ропи. Насичену програму захо-
дів та робочий план підготовки й 
проведення затверджено розпо-
рядженням КМДА. День Європи 
у столиці відзначать фестивалем 
світла, тижнем мистецтва, масовим 
велопробігом і вільним доступом 
до столичних музеїв. Окрім цього, 
на Співочому полі Печерського 
ландшафтного парку вже відбувся 
масштабний міський фестиваль-
конкурс серед старшокласників 
«Київський вальс-2018» та легкоат-
летичний забіг «III Київський Євро 
Марафон» (III Kyiv Euro Marathon). 
Киян та гостей міста очікує ще 
цілий спектр найрізноманітніших 
заходів і мистецьких подій, які 
продемонструють європейське 
культурне надбання та налагоджен-
ня співпраці української столиці 
з країнами Європейського союзу. 

Нагадаємо, що День Європи 
святкується у країнах Європей-
ського союзу 9 травня. А в Україні, 
згідно з Указом Президента від 
2003 року, третьої суботи травня 
щороку. 

ІЗ МИНУЛОЇ СЕРЕДИ на ву-
лицях Володимирській та Ми-
хайлівській вводиться тимчасове 
обмеження паркування автотран-
спортних засобів. Про це на своїй 
сторінці у Facebook повідомив 
перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

«Шановні водії! У зв’язку з пере-
криттям вулиці Хрещатик у рамках 
підготовки столиці до проведен-
ня Ліги чемпіонів, на вулицях Во-
лодимирській та Михайлівській 

вводиться тимчасове обмеження 
на паркування автотранспортних 
засобів. Обмеження діятиме до 31 
травня 2018 року», – зазначив Ми-
кола Поворозник. За його словами, 
таке рішення прийнято, аби роз-
вантажити вказані вулиці від на-
громадження транспорту на період 
зміни схеми руху у центрі міста. 

«До порушників правил дорож-
нього руху будуть вжиті відповідні 
заходи», – попередив Микола По-
ворозник 

19 ТРАВНЯ о 12.00 на стадіоні 
«Атлет» (пров. Лабораторний, 
7-а) відбудеться фінал Всеукраїн-
ського турніру з футболу «Кубок 
Нескорених». Його мета – фізич-
на та психологічна реабілітація 
ветеранів війни та діючих вій-
ськовослужбовців, які пережили 
війну і досі не можуть знайти себе 
у мирному житті. 

Участь у змаганнях візьмуть 
близько 150 ветеранів бойових 
дій та діючі військовослужбовці, 
службовці сектору безпеки та 
оборони України, а також добро-
вольчих формувань, які отримали 
поранення, каліцтва, контузії або 
інші захворювання під час або 
внаслідок виконання службових 
обов’язків у зоні бойових дій в 
АТО, у ході миротворчих операцій 
за участю нашої країни. 

Турніри триватимуть за двома 
категоріями: особи з ампутаці-
єю однієї нижньої кінцівки на 
будь-якому рівні зі збереженням 
функції другої кінцівки. Гравці 
пересуваються за допомогою 
милиць без патології вестибу-
лярного апарата і збереженням 
зору; особи із відсутністю уражень 
нижніх кінцівок або із частковим 
пошкодженням нижніх кінцівок, 
які пересуваються самостійно без 
додаткових засобів (ходунків, 
милиць). 

Участь у турнірі безкоштовна. 
Реєстрація на сайті Федера-
ції футболу України https://
ffu.ua/ або шляхом запиту на 
електронну адресу milfootball@
ukr.net для отримання форми 
заявки (контактний телефон 
(068)572-48-34) 

У СУБОТУ із 10.00 до 22.00 на 
території поблизу Арки Дружби 
народів (Хрещатий парк) від-
будеться Київський фестиваль 
вуличних культур «Безмежність 
вулиць». Подібний захід впер-
ше буде проведено у форматі 
«рівний рівному». Лідери про-
відних урбан-культур спільно із 
представниками міської влади 
об’єднаються з метою прове-
дення масштабного свята, де 
кожен представник вуличних 
культур зможе проявити себе 
у яскравому дійстві, продемон-
струвати свою індивідуальність, 
креативність і безмежність мож-
ливостей. 

Уже з 10.00 на гостей події чека-
ють неймовірні показові виступи 
та змагання у семи дисциплінах: 
баскетбол 3 х 3, брейкінг, воркаут, 
BMX, скейтбордінг, роллерблей-
динг, футбольний фристайл. 

О 15.30 розпочнеться основна 
шоу-програма, що складатиметь-
ся із фінальних ігор і батлів, ви-
довищних конкурсів, виступів 
найкращих спортсменів та за-
вершиться о 21.00 концертом по-
пулярного реп-виконавця Ярмака. 

На глядачів фестивалю також 
чекають креативні фото-зони, 
майстер-класи, фуд-корти та 
різноманітні активності. Вхід 
безкоштовний 

День Європи по-київськи

На Володимирській та Михайлівській 
тимчасово обмежили паркування авто

На «Атлеті» пройде 
Всеукраїнський турнір 
із футболу «Кубок Нескорених»

«Безмежність вулиць»

18-20 травня 
  Всеукраїнський мистецький фестиваль «Мис-

тецька палітра Києва» (Літня естрада Міського саду 
Центрального парку культури і відпочинку). 

18 травня 
  Дні відкритих дверей у музеях столиці. 
   Культурно-мистецьке свято «Світ. Європа. 

Україна» до Дня Європи у Шевченківському районі 
(Золотоворітський сквер). 

18-20 травня 
  Культурно-мистецький проект «Міжнародний 

фестиваль світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival 
Поштова площа (будівля Річкового вокзалу), Михай-
лівська площа, Андріївський узвіз, 1-23 (включно), 
Національний музей історії України (вул. Володи-
мирська, 2), Контрактова площа, 4 (територія скверу). 

18-27 травня 
  Міжнародний фестиваль «Київський тиждень 

мистецтва Kyiv Art Week (Бізнес-центр «Торонто-
Київ», галереї, музеї, арт-інституції міста). 

19 травня 
  Святковий концерт до Дня Європи в Поділь-

ському районі (Контрактова площа). 
  Святковий захід «Молодіжний калейдоскоп» 

до Дня Європи у Солом’янському районі (парк імені 
Миколи Островського). 
  Спортивно-масовий захід «Всеукраїнський 

велодень». Маршрут: Європейська площа – вул. Ми-

хайла Грушевського – вул. Московська – вул. Генерала 
Алмазова – вул. Старонаводницька – площа Героїв 
Великої Вітчизняної війни – б-р Дружби народів – 
міст Патона – Дніпровська набережна – Русанівська 
набережна – вул. Раїси Окіпної – вул. Євгена Сверстю-
ка – Броварський проспект – міст Метро – Набережне 
шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський 
міст – вул. Набережно-Рибальська – просп. Степана 
Бандери – Північний міст – вул. Труханівська – парк 
Дружби народів (Муромець). 

19-20 травня 
  VI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та 

юнацької творчості «Світ у твоїх долонях» (Співоче 
поле Печерського ландшафтного парку). 

19-21 травня 
  XVI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-

юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпров-
ських схилах» (Київський Палац дітей та юнацтва, 
вул. Івана Мазепи, 13. 

20 травня 
  Щорічний традиційний Фестиваль науки «Роз-

виток науки в умовах євроінтеграції» (Київський 
університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-
Кудрявська, 18/2). 

25 травня 
  Відкрита лекція голови Представництва ЄС в Укра-

їні пана Хюга Мінгареллі (Київський університет імені 
Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2) 

Програма заходів з відзначення Дня Європи в Києві у 2018 році
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