
Кияни подали 
на Громадський 
бюджет 52 проекти 

Триває реєстрація проектів Громадського 
бюджету-3 на сайті https://gb.kyivcity.gov.
ua. Станом на 22 травня активні кияни 
зареєстрували 52 проекти на загальну 
суму 31 640 544 грн. Серед них пере-
важають ініціативи у сферах освіти (21), 
громадянського суспільства (6), соціаль-
ного захисту і спорт (по 5). 

Автори та їхні креативні команди 
планують за кошти міського бюджету 
облаштувати нові сквери, публічні про-
стори, сучасні лабораторії, ігрові кімнати, 
бібліотеки та спорткомплекси у школах 
міста, проводити тренінги з дитячої без-
пеки та футбольний турнір. Цікаво, що 
серед зареєстрованих авторів проектів 
(41 особа) більше жінок – 27 осіб, що 
складає 66%. А вік активних киян пере-
важно складає 26-35 років (17 проектів, 
тобто 41%) та 36-45 років (14 проектів, 
або 34%). 

Нагадаємо, що реєстрація проектів 
ГБ-3 на сайті Громадського бюджету 
триває до 6 червня. За новим Положенням 
про ГБ, затвердженим рішенням КМР від 
17.07.2018 № 436/4500 (http://kmr.gov.ua/
uk/provisions-public-budget), мінімальна 
вартість проекту становить 50 тис. грн, 
максимальна – 3 млн грн. Обов’язковим є 
20%-й резерв у кошторисі. Проекти можна 
подавати за напрямами: безпека, дороги 
і транспорт, комунальне господарство, 
енергоефективність, культура й туризм, 
екологія, громадянське суспільство, освіта, 
охорона здоров’я, соціальний захист, спорт, 
ІТ, публічний простір тощо. 

Голосування киян за проекти відбу-
ватиметься із 24 серпня до 15 вересня. 
За його результатами визначать про-
екти-переможці, які втілять у 2019 році. 
Загалом на реалізацію громадських 
ініціатив наступного року із міського 
бюджету заплановано 150 млн грн. 

До уваги 
мешканців міста 

Київська міська державна адміністра-
ція оголошує про заплановану зустріч 
із громадськістю щодо обговорення 
проекту розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) 
«Про встановлення тарифів на пере-
везення пасажирів і вартості проїзних 
квитків у міському пасажирському 
транспорті, який працює у звичайному 
режимі руху». 

Виконавчий орган Київради (КМДА) 
повідомляє, що 25 травня 2018 року о 
15.00 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 
4 (актова зала автобусного парку № 6 
КП «Київпастранс») відбудеться зустріч 
з громадськістю щодо обговорення про-
екту розпорядження «Про встановлення 
тарифів на перевезення пасажирів і 
вартості проїзних квитків у міському 
пасажирському транспорті, який працює 
у звичайному режимі руху».
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 �  На гостей одного з найкращих спортивних «містечок» 
світу упродовж чотирьох днів чекає чимало розваг, музики 
та футбольних заходів від УЄФА та партнерів

У РАМКАХ проведення фіналів ЛЧ УЄФА 
сезону 2017/2018 серед жінок і чоловіків в 
Києві заплановано низку подій, серед яких і 
«Фестиваль чемпіонів». Урочисте відкриття 
масштабного спортивного заходу відбулося 
учора на Хрещатику. 

«Від сьогодні всі гості можуть прийти в 
спортивне містечко, яке передає дух цього 
великого змагання. Я переконаний, що кожен 
отримає багато задоволення», – зазначив 
Київський міський голова Віталій Кличко під 
час відкриття «Фестивалю чемпіонів». 

Він нагадав, що вперше Кубки Ліги чемпі-
онів Київ зустрів місяць тому. 

«Я радий знову вітати Кубки ЛЧ УЄФА у 
нас в столиці. Місяць тому ми урочисто зу-
стрічали їх в Києві. Потім трофеї вирушили в 
тур Україною. Аби футбольні фани не тільки 
столиці, а й інших міст могли доторкнутися 
до цих легендарних кубків», – повідомив 
очільник столиці. Він додав, що кияни і гості 
міста знову можуть доторкнутися до кубків 
та зробити фото на згадку. 

За словами мера Києва, легендарні трофеї 
побували в таких містах, як Херсон, Маріуполь, 

Дніпро, Одеса, Харків та Львів. Зокрема в Дніпрі 
кубки завозили і до військового госпіталю. 

«В Дніпрі трофеї завітали до госпіталю, де 
лікуються поранені українські військові. – Наші 
захисники, завдяки яким у нашій столиці 
сьогодні мир. І ми можемо проводити таке 
велике футбольне свято», – розповів Віталій 
Володимирович. 

Він зауважив, що вже ввечері на стадіоні 
«Динамо» відбудеться поєдинок між жіно-
чими командами – французьким «Ліоном» 
і німецьким «Вольфсбургом». А 26 травня 
вболівальники в усьому світі спостерігатимуть 
за грою іспанського «Реалу» та англійського 
«Ліверпуля». 

«Я щасливий, що саме наше місто прий-
матиме фінали найпрестижнішого європей-
ського футбольного турніру. Для нас – це 
нагода презентувати нашу столицю і нашу 
країну. Показати, які українці гостинні, щирі, 
позитивні люди. Продемонструвати, що ми – 
європейська країна», – наголосив мер Києва. 
Та додав, що столична влада очікує на фіналах 
ЛЧ УЄФА десятки тисяч туристів зі всього світу. 

Також учора Віталій Кличко дав старт 

Чемпіонату рівних, який УЄФА проводить в 
рамках фіналу Ліги чемпіонів. В цьому турнірі 
беруть участь команди безпритульних, люди 
з інвалідністю та діти. Ігри влаштували на 
території містечка «Фестиваль чемпіонів» 
на Хрещатику. Захід відбувається в рамках 
кампанії УЄФА Equal Game (Рівна гра). 

Відбирають учасників турніру в різних 
країнах серед безхатченків, людей, які хочуть 
пройти програму реабілітації, яка діє по 
всьому світу. Фізичною підготовкою гравців 
займаються тренери УЄФА, які працюють в 
рамках Equal Game. 

Відкрив турнір Віталій Кличко з Ією Ан-
друщак – зіркою жіночого футболу та послом 
фіналу ЛЧ УЄФА у Києві. Перед першою грою 
вони провели стартову розпасовку м’яча. 

«Футбол – гра мільйонів! Незалежно від 
статі, віку, фізичних особливостей та соці-
ального статусу! Це основні принципи, які 
пропагує УЄФА в рамках кампанії «Рівна гра». 
Кожен бажаючий повинен мати можливість 
насолоджуватися грою у футбол. Незалежно 
від того, хто ви, звідки, чи як ви граєте. Цей 
турнір мотивує учасників, надає їм впевне-
ності у власних силах, віри в себе», – заявив 
мер Києва. 

За статистикою УЄФА, кожне змагання 
поліпшує життя 77 учасників зі ста. 

«Вони припиняють вживати алкоголь і 
наркотики, знаходять собі житло, роботу, 
починають займатися спортом і вчитися, 
налагоджують відносини з родиною та близь-
кими. Багато безпритульних навіть стають 
гравцями і тренерами в напівпрофесійних і 
професійних клубах», – підкреслив міський 
голова �

Учора мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті містечка 
«Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику та дав старт Чемпіонату рівних. Під 
час урочистостей мешканцям та гостям столиці представили Кубки Ліги 
чемпіонів УЄФА, які повернулися до Києва після туру українськими містами. 
Почесні трофеї несли Амбасадор Ліги чемпіонів УЄФА Ія Андрущак і 
колишній захисник італійського «Мілана», віце-чемпіон світу з футболу 1998 
року Кафу. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 54 (1866), п’ятниця, 25 травня 2018 р.

Про надання статусу скверу земельним ділянкам, 
розташованим вздовж вул. Августина Волошина 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 386/4450 від 22 березня 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:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Уманській, 47 у Солом’янському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 385/4449 від 22 березня 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:

Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 
бульв. Верховної Ради, 1-а, З орієнтовною площею 0,56 га 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 384/4448 від 22 березня 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:

Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 
вул. Червоноткацька, 14, вул. Бажова, 3,5 орієнтовною 

площею 0,99 га у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 383/4447 від 22 березня 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:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.08.2008 № 134/134 «Про затвердження переліку 

земельних ділянок, призначених для продажу на 
земельних торгах (аукціонах з продажу земельних ділянок 

або права їх оренди) під забудову»
Рішення Київської міської ради № 48/4112 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання земельних ресурсів у відпо-
відності з інтересами територіальної громади міста Києва та для збереження існуючої озелененої зони з дитячим 
та спортивним майданчиками Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüíèì ä³ëÿíêàì 
ïëîùåþ 0,65 ãà, ðîçòàøîâàíèì âçäîâæ âóë. 
Àâãóñòèíà Âîëîøèíà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,69 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Óìàíñüê³é, 
47 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äî-
äàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåòðóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,56 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: áóëüâ. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 1-à, 3 ó Äí³-
ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí- ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,99 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: âóë. ×åðâîíîòêàöüêà, 14, âóë. Áàæîâà, 
Ç, 5 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äî-
äàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 28.08.2008 ¹ 134/134 «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïðèçíà÷åíèõ 
äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îíàõ ç 
ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî ïðàâà ¿õ îðåíäè) 
ï³ä çàáóäîâó» òàêîãî çì³ñòó:

1.1. Ïóíêò 21 äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.08.2008 ¹ 134/134 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïðîäàæó íà çåìåëüíèõ òîðãàõ 

(àóêö³îíàõ ç ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê àáî 
ïðàâà ¿õ îðåíäè) ï³ä çàáóäîâó» âèêëþ÷èòè.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 
19.07.2005 № 62-6-00247, укладеного між Київською 
міською радою та ТОВ НТП «Бонус-П» для будівництва, 

експлуатації та обслуговування магазину-кафе 
з автомиючим комплексом на вул. Братиславській, 36/2 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1039/4046 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про оренду землі», пунктів 8.4, 11.5 договору оренди 
земельної ділянки від 19.07.2005 № 62-6-00247, укладеного між Київською міською радою та ТОВ НТП «Бонус-П» 
для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину-кафе з автомиючим комплексом на вул. Братиславській, 
36/2 у Деснянському районі м. Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,319 ãà (êàäàñòðîâèé íî-
ìåð 8000000000:62:089:0005) â³ä 19.07.2005 
¹ 62-6-00247, óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ òà ÒÎÂ ÍÒÏ «Áîíóñ-Ï» äëÿ áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó-êàôå 
ç àâòîìèþ÷èì êîìïëåêñîì íà âóë. Áðàòèñëàâ-
ñüê³é, 36/2 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
15.07.2004 ¹ 419/1829 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó-
÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà 
êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ».

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

2.1. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî 
çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè, âèçíà-
÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïðî³íôîðìóâàòè ÒÎÂ ÍÒÏ «Áîíóñ-Ï» ïðî 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ó ñåìèäåííèé ñòðîê ç 
ìîìåíòó íàáðàííÿ íèì ÷èííîñò³.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток
до рішення Київської міської ради

від  19.04.2018 № 494/4558

ПОЛОЖЕННЯ
про загальні збори членів 
територіальної громади 

за місцем проживання у місті Києві

Про затвердження 
Положення про загальні збори членів 

територіальної громади 
за місцем проживання у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 494/4558 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до статті 39 Конституції України, статей 1, 8 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Постанови Верховної Ради України від 17.12.1993 № 3748 - XII “Про затвердження Положення про загальні збори 
громадян за місцем проживання в Україні”, статті 11 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 
від 02.02.2005 № 14/5,  Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ñåðåäîâèùà, ïðî çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ ç 
ìåòîþ éîãî çáåðåæåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ.

2.3. Ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ñòâîðåííÿ, 
âèçíà÷åííÿ ïîâíîâàæåíü òà ïðèïèíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ:

2.3.1. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, âèçíà-
÷åííÿ éîãî íàçâè.

2.3.2. Îáðàííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè, ÷ëåíè 
ÿêî¿ áóäóòü ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè æèòåë³â – 
ó÷àñíèê³â çáîð³â àáî êîíôåðåíö³¿ ó Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³.

2.3.3. Ïîäàííÿ çàÿâè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî ñòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

2.3.4. Âèçíà÷åííÿ ñòðîêó ïîâíîâàæåíü 
ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

2.3.5. Âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ çàâäàíü òà 
íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà îáñÿã³â éîãî âëàñíèõ ïîâíî-
âàæåíü ïðè éîãî ñòâîðåíí³ òà â ïîäàëüøîìó 
ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî 
îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ”.

2.3.6. Çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî îð-
ãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, âíåñåííÿ äî 
íüîãî çì³í.

2.3.7. Âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³¿, ó ìåæàõ ÿêî¿ 
ä³º îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿  íàñåëåííÿ.

2.3.8. Âèçíà÷åííÿ òà çì³íà ê³ëüê³ñíîãî 
ñêëàäó îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

2.3.9. Îáðàííÿ òà ïåðåîáðàííÿ ïåðñî-
íàëüíîãî ñêëàäó (ãîëîâè, çàñòóïíèê³â ãîëîâè, 
ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â) îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, âèçíà÷åííÿ óìîâ îïëàòè êåð³âíèê³â 
öüîãî îðãàíó, îáèðàííÿ îêðåìèõ éîãî ÷ëåí³â 
çàì³ñòü âèáóëèõ.

2.3.10. Çàñëóõîâóâàííÿ íå ð³äøå îäíîãî 
ðàçó íà ð³ê çâ³òó ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàíó ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

2.3.11. Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ô³íàíñîâîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

2.3.12. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî äîñòðîêî-
âîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü îðãàíó ñàìîîð-
ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ øëÿõîì éîãî ñàìîðîçïóñêó.

2.3.13. Âèð³øåííÿ ³íøèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК 
СКЛИКАННЯ 
І ПІДГОТОВКИ  

ДО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Ініціатори скликання загальних зборів

3.1. Çàãàëüí³ çáîðè ìîæóòü ñêëèêàòèñÿ:
3.1.1. Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.
3.1.2. Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ.
3.1.3. Äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
3.1.4. Ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäàìè (ó 

ðàç³ ¿õ óòâîðåííÿ), ¿õ âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè, 
äåïóòàòàìè öèõ ðàä.

3.1.5. Îðãàíàìè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.

3.1.6. Íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè, îá-
ðàíèìè ó â³äïîâ³äíèõ îêðóãàõ, ó ìåæàõ ÿêèõ 
ñêëèêàþòüñÿ çàãàëüí³ çáîðè.

3.1.7. ²í³ö³àòèâíèìè ãðóïàìè ó ñêëàä³ íå 
ìåíøå ï’ÿòè ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, 
ÿê³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü íà 
â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ òà ìàþòü ïðàâî ãîëîñó.

Учасники 
загальних зборів

3.2. Ó çàãàëüíèõ çáîðàõ ç ïðàâîì óõâàëüíîãî 
ãîëîñó ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ÷ëåíè òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó òà 
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü íà â³ä-
ïîâ³äí³é òåðèòîð³¿, ó ìåæàõ ÿêî¿ ïðîâîäÿòüñÿ 
çàãàëüí³ çáîðè.

3.3. Ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ îáîâ’ÿçêîâà 
äëÿ ³í³ö³àòîð³â ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, 
ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ, â³äïîâ³äàëüíèõ çà 
ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â. 
Â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äíèõ ïðåäñòàâíèê³â íå 
ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåíåñåííÿ çà-
ãàëüíèõ çáîð³â ÷è âèçíàííÿ ¿õ òàêèìè, ùî 
íå â³äáóëèñÿ.

3.4. Ó÷àñíèêàìè çàãàëüíèõ çáîð³â ç ïðàâîì 
äîðàä÷îãî ãîëîñó íà çàïðîøåííÿ ³í³ö³àòîð³â 
ìîæóòü áóòè:

3.4.1. Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, îáðàí³ ó 
â³äïîâ³äíèõ îêðóãàõ, ó ìåæàõ ÿêèõ ïðîâîäÿòüñÿ 
çàãàëüí³ çáîðè.

3.4.2. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, äåïóòàòè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

3.4.3. Ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ 
òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, 
ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, îðãàí³â ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çàö³é ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà ³íøèõ îðãàí³â 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Порядок подання ініціативи 
про скликання 

загальних зборів

4.1. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà âèäàº ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
íå ï³çí³øå í³æ çà 10 ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè ¿õ 
ïðîâåäåííÿ, ó ÿêîìó ìàº áóòè çàçíà÷åíà òàêà 
³íôîðìàö³ÿ:

4.1.1. Òåðèòîð³ÿ ïðîâåäåííÿ.
4.1.2. Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ.
4.1.3. Ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, çà-

ïðîïîíîâàí³ äëÿ ðîçãëÿäó íà çàãàëüíèõ 
çáîðàõ.

4.1.4. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìó-
íàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, 
ÿê³ ìàþòü ñïðèÿòè çä³éñíåííþ çàõîä³â ç 
ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, 
ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàäàííÿ ïðèì³ùåííÿ, 
çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó òîùî.

4.1.5. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-
í³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, 
êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà 
îðãàí³çàö³¿, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêèõ íàëåæèòü 
ðîçãëÿä ïèòàíü çàïðîïîíîâàíîãî ïîðÿäêó 
äåííîãî òà ó÷àñòü ÿêèõ ó çàãàëüíèõ çáîðàõ 
îáîâ’ÿçêîâà.

4.1.6. Ïîðÿäîê ³íôîðìóâàííÿ ÷ëåí³â òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ïðî ïðîâåäåííÿ çà-
ãàëüíèõ çáîð³â.

4.2. Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðèéìàº ð³øåííÿ 
ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â íå ï³çí³øå í³æ 
çà 10 ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè ¿õ ïðîâåäåííÿ. Ó 
ð³øåíí³, ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ñòàòò³ 44 
Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ìàº áóòè 
çàçíà÷åíà íàñòóïíà ³íôîðìàö³ÿ:

4.2.1. Òåðèòîð³ÿ ïðîâåäåííÿ.
4.2.2. Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ.
4.2.3. Ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, çàïðî-

ïîíîâàí³ äëÿ ðîçãëÿäó íà çàãàëüíèõ çáîðàõ.
4.2.4. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-
í³ â ì³ñò³  Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, 
ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, 
ÿê³ ìàþòü ñïðèÿòè çä³éñíåííþ çàõîä³â ç 
ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, 
ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàäàííÿ ïðèì³ùåííÿ, 
çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïî-
ðÿäêó òîùî.

4.2.5. Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüí³ 
ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, äî 
êîìïåòåíö³¿ ÿêèõ íàëåæàòü ïèòàííÿ çàïðî-
ïîíîâàíîãî ïîðÿäêó äåííîãî òà ó÷àñòü ÿêèõ 
ó çàãàëüíèõ çáîðàõ îáîâ’ÿçêîâà.

4.2.6. Ïîðÿäîê ³íôîðìóâàííÿ ÷ëåí³â òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ïðî ïðîâåäåííÿ çà-
ãàëüíèõ çáîð³â.

4.3. Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, îáðàí³ ó â³ä-
ïîâ³äíèõ îêðóãàõ, â ìåæàõ ÿêèõ ñêëèêàþòüñÿ 
çàãàëüí³ çáîðè, òà äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè íå ï³çí³øå í³æ çà 10 ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ïèñüìîâî ïî-
â³äîìëÿþòü Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ (äàë³ 
- ïîâ³äîìëåííÿ äåïóòàòà) ïðî ¿õ ñêëèêàííÿ ³ç 
çàçíà÷åííÿì íàñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿:

4.3.1. ²í³ö³àòîð ñêëèêàííÿ.
4.3.2. Òåðèòîð³ÿ ïðîâåäåííÿ.
4.3.3. Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ.
4.3.4. Çàïðîïîíîâàíèé ñïèñîê çàïðîøåíèõ 

äî ó÷àñò³ ó çàãàëüíèõ çáîðàõ ïîñàäîâèõ îñ³á 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðåäñòàâíèê³â êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é.

4.3.5. Ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, çàïðî-
ïîíîâàí³ äî ðîçãëÿäó íà çàãàëüíèõ çáîðàõ.

4.3.6. Çàõîäè ç ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñïðèÿííÿ 
ç áîêó îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, êîìóíàëüíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ó òîìó ÷èñë³ 
ùîäî íàäàííÿ ïðèì³ùåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ 
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó (çà ïîòðåáè).

4.4. Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàþòü ð³øåííÿ 
ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.

4.5. Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ àáî 
³í³ö³àòèâí³ ãðóïè íå ï³çí³øå í³æ çà 10 ðîáî÷èõ 
äí³â äî äàòè ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â íàä-
ñèëàþòü íà ³ì’ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ¿õ ñêëèêàííÿ çà 
ôîðìîþ, íàâåäåíîþ ó äîäàòêó 1 äî öüîãî Ïî-
ëîæåííÿ (äàë³ - ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â), ÿêå ì³ñòèòü òàêó ³íôîðìàö³þ 
ïðî êîæíîãî ÷ëåíà îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ àáî ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè:

4.5.1. Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³.
4.5.2. Äàòà íàðîäæåííÿ (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê).
4.5.3. Àäðåñà ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.
4.5.4. Êîíòàêòí³ äàí³ (íîìåðè òåëåôîí³â òà/

àáî àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè).

Öå Ïîëîæåííÿ âñòàíîâëþº ïîðÿäîê ³í³ö³-
þâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà 
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, âðàõóâàííÿ 
¿õ ðåçóëüòàò³â îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà òà ¿õ ïîñàäîâèìè 
îñîáàìè.

ÐÎÇÄ²Ë ². 
ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

Поняття загальних зборів членів 
територіальної громади за місцем 

проживання

1.1. Çàãàëüí³ çáîðè ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
(äàë³ – çàãàëüí³ çáîðè) º îäí³ºþ ³ç ôîðì 
áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà-
÷åííÿ, â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çàãàëüí³ çáîðè – öå ç³áðàííÿ ÷ëåí³â òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà çàñàäàõ 
äîáðîâ³ëüíîñò³, ãëàñíîñò³ äëÿ â³ëüíîãî òà 
íåóïåðåäæåíîãî îáãîâîðåííÿ ³ ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü ç íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ, ÿê³ âðàõîâóþòü ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà 
òà ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè.

1.2. ×ëåíè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ – ÷ëåíè òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè) – ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ íà 
çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ – ì³ñòà 
Êèºâà.

Територія проведення загальних зборів

1.3. Çàãàëüí³ çáîðè ñêëèêàþòüñÿ çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ðàéîíó â ì³ñò³, ì³êðîðàéîíó, âóëèö³, 
êâàðòàëó, áóäèíêó òîùî.

Законодавство про загальні збори

1.4. Çàãàëüí³ çáîðè ïðîâîäÿòüñÿ ç óðàõó-
âàííÿì ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â 
Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà-
¿í³”, “Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ”, 
“Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿”, “Ïðî 
ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³” òà ³íøèõ çàêîí³â Óêðà-
¿íè, Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 
17.12.1993 ¹ 3748-Õ²² “Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
Ïîëîæåííÿ ïðî çàãàëüí³ çáîðè ãðîìàäÿí çà 
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³” ó ÷àñòèí³, ùî íå 
ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, 
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Íà ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîð³â âèíîñÿòüñÿ 
áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, ó òîìó 
÷èñë³, àëå íå îáìåæóþ÷èñü öèì:

2.1. Ó ñôåð³ ïðåäñòàâëåííÿ òà çàõèñòó ïðàâ, 
³íòåðåñ³â æèòåë³â â³äïîâ³äíî¿ òåðèòîð³¿ ó âçà-
ºìîâ³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òà ¿õí³ìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè:

2.1.1. Îáãîâîðåííÿ òà íàäàííÿ ïðîïîçèö³é 
äî ïðîåêò³â àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó.

2.1.2. Âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é äî ïîðÿäêó 
äåííîãî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè.

2.1.3. Íàïðàâëåííÿ çâåðíåíü äî îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é 
íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ ç ïèòàíü, âè-
ð³øåííÿ ÿêèõ º âàæëèâèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
³íòåðåñ³â ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

2.2. Ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ÷ëåí³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ó ôîðìóâàíí³ òà ðå-
àë³çàö³¿ ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ³íøèõ ì³ñüêèõ ïðîãðàì:

2.2.1. Îáãîâîðåííÿ òà íàäàííÿ ïðîïîçèö³é 
ùîäî ñïðÿìóâàííÿ êîøò³â ÷ëåí³â òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ðàçîì ç êîøòàìè ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é 
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, òðóäîâèõ ³ ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â íà áóä³âíèöòâî, 
ìîäåðí³çàö³þ, ðåìîíò ³ óòðèìàííÿ îá’ºêò³â 
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, áëàãîóñòð³é, íà 
çàõîäè ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî 
ñåðåäîâèùà.

2.2.2. Âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî ïå-
ðåäà÷³ àáî ïðèäáàííÿ â êîìóíàëüíó âëàñ-
í³ñòü ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ÷è îðãàí³çàö³é 
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ àáî ¿õ ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ë³â òà ³íøèõ îá’ºêò³â,  ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ êîìóíàëüíèõ, ñîö³àëüíèõ, 
êóëüòóðíèõ, ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

2.2.3. Âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî íàäàííÿ 
äîïîìîãè ³íâàë³äàì, âåòåðàíàì â³éíè ³ ïðàö³, 
ñàìîòí³ì îñîáàì ïîõèëîãî â³êó, áàãàòîä³òíèì 
ñ³ì’ÿì òà ³íøèì êàòåãîð³ÿì ìàëîçàáåçïå÷åíèõ 
÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè â ïîðÿäêó ðåà-
ë³çàö³¿ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó íàñåëåííÿ.

2.2.4. Îáãîâîðåííÿ òà íàäàííÿ ïðîïîçè-
ö³é ùîäî ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàëó÷åííÿì 
íàñåëåííÿ äî ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ ÷è 
ñòèõ³éíîãî ëèõà, ñïðèÿííÿ îðãàíàì ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç ë³êâ³äàö³¿ 
öèõ íàñë³äê³â.

2.2.5. Çàñëóõîâóâàííÿ òà îòðèìàííÿ â³ä 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïîñà-
äîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí íàâêîëèøíüîãî 

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî çàãàëüí³ çáîðè 
÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè-
âåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

4. 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

ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.
2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 

ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåòðóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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4.6. Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ìàº áóòè çàçíà÷åíà òàêà ³íôîðìàö³ÿ:

4.6.1. ²í³ö³àòîð ñêëèêàííÿ (îðãàí ñàìîîðãà-
í³çàö³¿ íàñåëåííÿ àáî ³í³ö³àòèâíà ãðóïà).

4.6.2. Òåðèòîð³ÿ ïðîâåäåííÿ.
4.6.3. Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ.
4.6.4. Çàïðîïîíîâàíèé ñïèñîê çàïðîøåíèõ 

äî ó÷àñò³ ó çàãàëüíèõ çáîðàõ ïîñàäîâèõ îñ³á 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðåäñòàâíèê³â êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é.

4.6.5. Ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, çàïðîïî-
íîâàí³ äî ðîçãëÿäó íà çàãàëüíèõ çáîðàõ.

4.6.6. Çàõîäè ç ï³äãîòîâêè ³ ïðîâåäåííÿ çà-
ãàëüíèõ çáîð³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñïðèÿííÿ ç áîêó 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ó òîìó ÷èñë³ ùîäî íàäàííÿ 
ïðèì³ùåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó (çà ïîòðåáè).

4.7. Äî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â òàêîæ ìîæóòü äîäàâàòèñÿ ³íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè ç ïèòàíü, ùî âèíîñÿòüñÿ 
íà ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîð³â.

4.8. Ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè (ó ðàç³ ¿õ óòâî-
ðåííÿ), ¿õ âèêîíàâ÷³ îðãàíè, äåïóòàòè öèõ ðàä 
ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ïóíêò³â 4.1 - 4.3 öüîãî 
Ïîëîæåííÿ.

Реєстрація повідомлення 
депутата чи повідомлення 

про скликання 
загальних зборів

5.1. Ïîâ³äîìëåííÿ äåïóòàòà ÷è ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â òà äîäàí³ 
äî íüîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè 
ðåºñòðóþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íå 
ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî 
îòðèìàííÿ òà ïåðåäàþòüñÿ â³äïîâ³äàëüíîìó 
ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ 
äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çä³éñíþº ïåðåâ³ðêó 
ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ¿õ âèìîãàì 
çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî Ïîëîæåííÿ.

5.2. Ïîâ³äîìëåííÿ äåïóòàòà ÷è ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ó ìåæàõ ñòðîêó, 
âñòàíîâëåíîãî ïóíêòîì 5.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, 
ìîæå áóòè ïîâåðíóòî äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ó 
âèïàäêó, ÿêùî íå äîòðèìàíî âèìîã ïóíêò³â 4.3 - 4.6 
ðîçä³ëó ²²² öüîãî Ïîëîæåííÿ. Ó ðàç³ ïîâåðíåííÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ äåïóòàòà ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ³í³ö³àòîð ñêëèêàííÿ 
ìîæå ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â âèïðàâèòè âèÿâëåí³ 
ïîðóøåííÿ òà  ïîâòîðíî ïîäàòè éîãî íà ðîçãëÿä.

5.3. Ó ìåæàõ ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî ïóíêòîì 
5.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, â³äïîâ³äàëüíèé ñòðóêòóðíèé 
ï³äðîçä³ë âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïîâ³äîìëÿº ³í³ö³àòîðó â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïðî 
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ òà/àáî ï³äñòàâè ïîâåðíåííÿ 
äëÿ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â.

5.4. Íåïîäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ äåïóòàòà ÷è 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
íà ³ì’ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ó ñòðîêè, 
âèçíà÷åí³ öèì Ïîëîæåííÿì, º ï³äñòàâîþ äëÿ 
âèçíàííÿ ¿õ íå ÷èííèìè, à ð³øåííÿ, óõâàëåí³ 
íèìè, òàêèìè, ùî íå ìàþòü þðèäè÷íèõ íàñë³äê³â.

5.5. Â³äñóòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåçóëüòàòè 
ïåðåâ³ðêè ïîäàíîãî íà ³ì’ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ÷è ïîâ³äîìëåííÿ äåïóòàòà, ó òîìó ÷èñë³ ³ 
íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, íå ìîæå áóòè ïåðåøêîäîþ äëÿ 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ó âèïàäêó, ÿêùî 
äîêóìåíòè ïîäàí³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ.

Підготовка до проведення загальних зборів

6.1. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ïîâ³äîìëåí-
íÿ äåïóòàòà ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ 
âèçíà÷àþòüñÿ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà/àáî ðàéîíí³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿:

6.1.1. Â³äïîâ³äàëüí³ çà ñïðèÿííÿ (çà íåîáõ³ä-
íîñò³) ó ï³äãîòîâö³ ³ ïðîâåäåíí³ çàãàëüíèõ çáîð³â, 
ó òîìó ÷èñë³ íàäàííÿ ïðèì³ùåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ 
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ÷åðãóâàííÿ 
áðèãàäè åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè òîùî.

6.1.2. Äî êîìïåòåíö³¿ ÿêèõ íàëåæèòü âèð³øåííÿ 
ïèòàíü çàïðîïîíîâàíîãî ïîðÿäêó äåííîãî òà 
ó÷àñòü ÿêèõ îáîâ’ÿçêîâà.

6.2. Ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà/àáî ðàéîííèìè â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè çà-
áåçïå÷óºòüñÿ íàäàííÿ ³í³ö³àòîðàì ñêëèêàííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â ³íôîðìàö³¿ ùîäî ê³ëüêîñò³ 
æèòåë³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ íà 
â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ), òà ê³ëüêîñò³ æèòåë³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ 

(çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) ³ ìàþòü 
ïðàâî ãîëîñó. 

6.3. Çàãàëüí³ çáîðè ïðîâîäÿòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî äàòè, ÷àñó òà ì³ñöÿ, çàçíà÷åíèõ ó 
ðîçïîðÿäæåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîâ³äîìëåíí³ 
äåïóòàòà ÷è ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ñêëèêàííÿ çà-
ãàëüíèõ çáîð³â.

6.4. ßêùî ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íåìîæëèâî 
îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
â³äïîâ³äíî äî äàòè, ÷àñó òà ì³ñöÿ, çàçíà÷åíèõ 
ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
÷è ïîâ³äîìëåíí³ äåïóòàòà, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà ìîæå çàïðîïîíóâàòè ³íøó äàòó, ÷àñ òà 
ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çáîð³â, àëå íå ï³çí³øå ÷î-
òèðíàäöÿòè ðîáî÷èõ äí³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ äàòè. 
Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ùîäî äàòè, ÷àñó ³ ì³ñöÿ 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â óõâàëþºòüñÿ çà 
çãîäîþ ¿õ ³í³ö³àòîðà, ïðî ùî ñêëàäàºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíèé ïðîòîêîë, ÿêèé ï³äïèñóþòü ³í³ö³àòîð 
òà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Інформування про проведення загальних 
зборів

7.1. ²í³ö³àòîðè ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
äîâîäÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ¿õ ïðîâåäåííÿ äî æè-
òåë³â â³äïîâ³äíî¿ òåðèòîð³¿ íå ï³çí³øå í³æ çà ñ³ì 
ðîáî÷èõ äí³â äî äíÿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.

7.2. Ó ðàç³ ³í³ö³àòèâè ùîäî ñêëèêàííÿ çà-
ãàëüíèõ çáîð³â íà ð³âí³ ì³ñòà àáî ðàéîíó â ì³ñò³ 
çàáåçïå÷óºòüñÿ ³íôîðìóâàííÿ ÷ëåí³â òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè øëÿõîì â³äïîâ³äíî¿ ïóáë³êàö³¿ 
ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà 
ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7.3. Â ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ çàãàëü-
íèõ çáîð³â çàçíà÷àþòüñÿ äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, ³í³ö³àòîð ¿õ 
ñêëèêàííÿ òà ïåðåë³ê ïèòàíü, ùî âèíîñÿòüñÿ 
íà ðîçãëÿä.

7.4. Â³äïîâ³äàëüíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³-
ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äî 
êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî íàëåæèòü ïèòàííÿ îïðèëþä-
íåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³í³ö³þâàííÿ, îðãàí³çàö³þ, 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, âðàõóâàííÿ ¿õ 
ðåçóëüòàò³â, çàáåçïå÷óºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ â³äî-
ìîñòåé íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â îêðåìîìó ðîçä³ë³ çã³äíî 
ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ òà ç âðà-
õóâàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ».

Порядок скликання, організації 
і проведення конференцій, оформлення 

та врахування їх результатів

8.1. Ó âèïàäêàõ, êîëè ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â íåìîæëèâå ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí, ìîæóòü 
ñêëèêàòèñÿ êîíôåðåíö³¿ çà ó÷àñòþ äåëåãîâà-
íèõ ïðåäñòàâíèê³â â³äïîâ³äíèõ òåðèòîð³àëüíèõ 
óòâîðåíü. Ïîðÿäîê ³í³ö³þâàííÿ, ï³äãîòîâêè ³ 
ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, îôîðìëåííÿ òà âðà-
õóâàííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â  îðãàíàìè òà ïîñàäîâèìè 
îñîáàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà 
çä³éñíþºòüñÿ ó ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â, âñòàíîâëåíîìó öèì Ïîëîæåííÿì.

8.2. Íà êîíôåðåíö³¿ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ 
òà âèð³øóâàòèñÿ áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ, â³äíåñåí³ äî 
ïîâíîâàæåíü çàãàëüíèõ çáîð³â, ³ç óðàõóâàííÿì 
îñîáëèâîñòåé ùîäî ¿õ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ, 
âñòàíîâëåíèõ öèì Ïîëîæåííÿì.

8.3. Êîíôåðåíö³ÿ º ïðàâîìî÷íîþ çà óìîâ 
ïðèñóòíîñò³ íà í³é íå ìåíø ÿê äâîõ òðåòèí 
äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â â³äïîâ³äíèõ òåðè-
òîð³àëüíèõ óòâîðåíü.

8.4. Îáðàííÿ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
êîíôåðåíö³¿ çä³éñíþºòüñÿ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ, 
ùî ïåðåäóþòü êîíôåðåíö³¿ òà ïðîâîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ ì³ñòà, ðàéîíó, ì³êðîðàéîíó, æèòëîâîãî 
êîìïëåêñó, âóëèö³, êâàðòàëó, áóäèíêó ÷è ³íøîãî 
òåðèòîð³àëüíîãî óòâîðåííÿ (äàë³ - çàãàëüí³ çáî-
ðè íèæ÷îãî ð³âíÿ) ó òåðì³í íå á³ëüøå í³æ îäèí 
êàëåíäàðíèé ð³ê, ç îôîðìëåííÿì â³äïîâ³äíèõ 
ïðîòîêîë³â.

8.5. Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ ï³ä ÷àñ 
ðåºñòðàö³¿ ïîäàºòüñÿ ïðîòîêîë (âèòÿã ç ïðîòîêîëó) 
çàãàëüíèõ çáîð³â íèæ÷îãî ð³âíÿ çà ï³äïèñàìè 
ãîëîâóþ÷îãî òà ñåêðåòàðÿ, íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 
ð³øåííÿ ïðî äåëåãóâàííÿ ïðåäñòàâíèêà äëÿ 
ó÷àñò³ ó ö³é êîíôåðåíö³¿.

8.6. Íîðìè ïðåäñòàâíèöòâà ïî îáðàííþ 
äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â íà êîíôåðåíö³¿ 
âñòàíîâëþþòüñÿ ó òàêèõ ìåæàõ:

8.6.1. Ïðè îáðàíí³ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
íà êîíôåðåíö³þ, ÿêà ìàº ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ 
ì³ñòà, – îäèí äåëåãîâàíèé ïðåäñòàâíèê â³ä ï’ÿòè 
òèñÿ÷ ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ íà çà-
êîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü ó áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíêàõ àáî áóäèíêàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿ çàáóäîâè.

Îáðàííÿ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â íà êîí-
ôåðåíö³þ, ÿêà ìàº ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ ì³ñòà, 
ïðîâîäèòüñÿ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ íèæ÷îãî ð³âíÿ 
ó äâà åòàïè:

- íà ïåðøîìó åòàï³ çàãàëüíèõ çáîð³â íèæ÷îãî 
ð³âíÿ îáèðàºòüñÿ îäèí äåëåãîâàíèé ïðåäñòàâíèê 
â³ä ñòà ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ íà çà-
êîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü ó áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíêàõ àáî áóäèíêàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿ çàáóäîâè;

- íà äðóãîìó åòàï³ çàãàëüíèõ çáîð³â íèæ÷îãî 
ð³âíÿ îáèðàºòüñÿ îäèí äåëåãîâàíèé ïðåäñòàâ-
íèê â³ä ï’ÿòäåñÿòè äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â, 
îáðàíèõ íà ïåðøîìó åòàï³ çàãàëüíèõ çáîð³â 
íèæ÷îãî ð³âíÿ.

8.6.2. Ïðè îáðàíí³ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
íà êîíôåðåíö³þ, ÿêà ìàº ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ 
ðàéîíó â ì³ñò³, – îäèí äåëåãîâàíèé ïðåäñòàâíèê 
â³ä îäí³º¿ òèñÿ÷³ ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, 
ÿê³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü ó áàãàòî-
êâàðòèðíèõ áóäèíêàõ àáî áóäèíêàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
çàáóäîâè.

Îáðàííÿ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â íà êîí-
ôåðåíö³þ, ÿêà ìàº ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ ðàéîíó â 
ì³ñò³, ïðîâîäèòüñÿ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ íèæ÷îãî 
ð³âíÿ ó äâà åòàïè:

- íà ïåðøîìó åòàï³ çàãàëüíèõ çáîð³â íèæ÷îãî 
ð³âíÿ îáèðàºòüñÿ îäèí  äåëåãîâàíèé ïðåä-
ñòàâíèê â³ä ï’ÿòäåñÿòè ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè, ÿê³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü 
ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ àáî áóäèíêàõ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ çàáóäîâè;

- íà äðóãîìó åòàï³ çàãàëüíèõ çáîð³â íèæ÷îãî 
ð³âíÿ îáèðàºòüñÿ îäèí äåëåãîâàíèé ïðåäñòàâ-
íèê â³ä äâàäöÿòè äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â, 
îáðàíèõ íà ïåðøîìó åòàï³ çàãàëüíèõ çáîð³â 
íèæ÷îãî ð³âíÿ.

8.6.3. Ïðè îáðàíí³ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
íà êîíôåðåíö³þ, ÿêà ìàº ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ 
ì³êðîðàéîíó, – îäèí äåëåãîâàíèé ïðåäñòàâíèê 
â³ä äâîõñîò ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ 
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü ó áàãàòîêâàð-
òèðíèõ áóäèíêàõ àáî áóäèíêàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
çàáóäîâè.

8.6.4. Ïðè îáðàíí³ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
íà êîíôåðåíö³þ, ÿêà ìàº ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ 
êâàðòàëó ÷è âóëèö³, – îäèí äåëåãîâàíèé ïðåä-
ñòàâíèê â³ä ï’ÿòäåñÿòè ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè, ÿê³ íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ ïðîæèâàþòü 
ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ àáî áóäèíêàõ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ çàáóäîâè.

8.6.5. Ïðè îáðàíí³ äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
íà êîíôåðåíö³þ, ÿêà ìàº ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ 
áóäèíêó ÷è ³íøèõ äð³áí³øèõ óòâîðåíü, – îäèí 
äåëåãîâàíèé ïðåäñòàâíèê â³ä äåñÿòüîõ ÷ëåí³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ íà çàêîííèõ ï³äñòà-
âàõ ïðîæèâàþòü ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó 
÷è ³íøîìó äð³áí³øîìó óòâîðåíí³.

8.7. Ê³ëüê³ñòü äåëåãîâàíèõ ïðåäñòàâíèê³â, 
ÿêèõ îáèðàþòü íà â³äïîâ³äíèõ çàãàëüíèõ çáîðàõ 
íèæ÷îãî ð³âíÿ äëÿ ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ ó êîíôåðåí-
ö³ÿõ, º ì³í³ìàëüíîþ, àëå ìîæå áóòè çá³ëüøåíà 
³í³ö³àòîðàìè ñêëèêàííÿ êîíôåðåíö³¿.

8.8. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿ òà 
óõâàëåí³ íà êîíôåðåíö³¿ ð³øåííÿ îôîðìëÿþòüñÿ 
ïðîòîêîëîì çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî Ïî-
ëîæåííÿ. Äî ïðîòîêîëó êîíôåðåíö³¿ òàêîæ äî-
äàþòüñÿ îðèã³íàëè ïðîòîêîë³â çàãàëüíèõ çáîð³â 
íèæ÷îãî ð³âíÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ïîïåðåäíüî òà 
ï³äòâåðäæóþòü ïîâíîâàæåííÿ äåëåãàò³â êîíôå-
ðåíö³¿ äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Реєстрація учасників загальних зборів

9.1. Ïåðåä ïî÷àòêîì çàãàëüíèõ çáîð³â 
³í³ö³àòîð ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â çàáåç-
ïå÷óº ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ ¿õ 
ó÷àñíèê³â.

9.2. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â 
çä³éñíþºòüñÿ çà äâîìà ñïèñêàìè: çà ñïèñêîì 
ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â ç ïðàâîì óõâàëü-
íîãî ãîëîñó òà çà ñïèñêîì ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ 
çáîð³â ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó (çàïðîøåí³, 
ïðåäñòàâíèêè â³äïîâ³äàëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
òà/àáî ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ 
òà îðãàí³çàö³é).

9.3. Ó ñïèñêàõ ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ 
çáîð³â ç ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó òà ç ïðàâîì 
äîðàä÷îãî ãîëîñó çàçíà÷àºòüñÿ òàêà ³íôîðìàö³ÿ:

9.3.1. Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³.
9.3.2. Äàòà íàðîäæåííÿ (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê).
9.3.3. Ñåð³ÿ ³ íîìåð ïàñïîðòà àáî ðåêâ³çèòè 

òèì÷àñîâîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè.
9.3.4. Àäðåñà ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ.
9.3.5. Ï³äïèñ, ùî çàñâ³ä÷óº ó÷àñòü îñîáè ó 

çàãàëüíèõ çáîðàõ ç ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó 
àáî ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó.

9.3.6. Ï³äïèñ, ùî çàñâ³ä÷óº çãîäó îñîáè íà 
îáðîáêó ¿¿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ó â³äïîâ³äíîñò³ 
äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñî-
íàëüíèõ äàíèõ».

Îñîáè, íåçàðåºñòðîâàí³ ó ñïèñêàõ ðåºñòðàö³¿ 
ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â ç ïðàâîì óõâàëüíîãî 
ãîëîñó òà ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó, íå ìîæóòü 
áðàòè ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ.

9.4. Ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ 
çáîð³â ³í³ö³àòîðè ñêëèêàííÿ çáîð³â âèäàþòü 
ó÷àñíèêàì ç ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó ìàíäàòè 
äëÿ ãîëîñóâàííÿ.

Правомочність загальних зборів

10. Çàãàëüí³ çáîðè º ïðàâîìî÷íèìè çà óìîâè 
ïðèñóòíîñò³ íà íèõ íå ìåíøå ïîëîâèíè ÷ëåí³â 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ íà 
â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ ³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó.

Проведення загальних зборів

11.1. Ðîçïî÷èíàº ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ³í³ö³àòîð (óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê) 
¿õ ñêëèêàííÿ.

11.2. Äëÿ âåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ³ç ÷èñëà 
ó÷àñíèê³â ç ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó â³äíîñ-
íîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â îáèðàºòüñÿ ãîëîâóþ÷èé 
çàãàëüíèõ çáîð³â.

11.3. Äëÿ âåäåííÿ ïðîòîêîëó çáîð³â ³ç ÷èñëà 
ó÷àñíèê³â ç ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó â³äíîñ-
íîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â îáèðàºòüñÿ ñåêðåòàð 
çàãàëüíèõ çáîð³â.

11.4. Äëÿ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â ó÷àñíèê³â çà-
ãàëüíèõ çáîð³â â³äíîñíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ç 
÷èñëà ó÷àñíèê³â ç ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó 
îáèðàºòüñÿ ë³÷èëüíà êîì³ñ³ÿ ó ñêëàä³ íå ìåíøå 
3 îñ³á.

Íå ìîæóòü áóòè ÷ëåíàìè ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ 
ãîëîâóþ÷èé ³ ñåêðåòàð çàãàëüíèõ çáîð³â.

11.5. Çà ïðîïîçèö³ºþ ³í³ö³àòîðà ñêëèêàííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â òà ç óðàõóâàííÿì äóìîê ó÷àñ-
íèê³â, çàãàëüíèìè çáîðàìè ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ 
ãîëîñ³â çàòâåðäæóºòüñÿ ïîðÿäîê äåííèé ³ ðåãëà-
ìåíò ðîáîòè çàãàëüíèõ çáîð³â. Ïîðÿäîê äåííèé 
çàãàëüíèõ çáîð³â ôîðìóºòüñÿ ò³ëüêè ç ïèòàíü, 
çàçíà÷åíèõ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçïîðÿäæåíí³, 
ð³øåíí³, ïîâ³äîìëåíí³ äåïóòàòà, ïîâ³äîìëåíí³ 
ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, òà ìàº ïåðåä-
áà÷àòè äîïîâ³ä³ ³í³ö³àòîð³â ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ³ çàïðîøåíèõ äî ó÷àñò³ ó çàãàëüíèõ çáîðàõ 
ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðåäñòàâíèê³â 
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, 
äî êîìïåòåíö³¿ ÿêèõ íàëåæèòü âèð³øåííÿ ïèòàíü, 
ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çáîðàõ. Íå 
äîïóñêàºòüñÿ ðîçãëÿä íà çàãàëüíèõ çáîðàõ òà 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ç ïèòàíü, íå ïåðåäáà÷åíèõ 
ïîðÿäêîì äåííèì.

11.6. Ãîëîâóþ÷èé çàãàëüíèõ çáîð³â íà îñíîâ³ 
çàòâåðäæåíîãî ðåãëàìåíòó çàãàëüíèõ çáîð³â:

11.6.1. Îãîëîøóº ïèòàííÿ, ÿê³ âèíîñÿòüñÿ íà 
ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîð³â.

11.6.2. Âåäå çàãàëüí³ çáîðè òà ï³äòðèìóº íà 
íèõ íàëåæíó äèñöèïë³íó ³ ïîðÿäîê.

11.6.3. Íàäàº ñëîâî äëÿ âèñòóï³â òà îãîëî-
øóº ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ äàíèõ 
ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿.

11.6.4. Ìîæå çóïèíèòè âèñòóïàþ÷îãî, ÿêùî 
éîãî âèñòóï íå ñòîñóºòüñÿ òåìàòèêè çàãàëüíèõ 
çáîð³â àáî ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíèé ðåãëàìåíò.

11.6.5. Âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿ òà îáîâ’ÿçêè ç 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.

11.6.6. ßêùî ãîëîâóþ÷èé íà çàãàëüíèõ çáîðàõ 
çëîâæèâàº ñâî¿ì ïðàâîì ³ ïîðóøóº íîðìè åòèêè, 
ðåãëàìåíòó, ó÷àñíèêè çàãàëüíèõ çáîð³â ìîæóòü 
âèñëîâèòè éîìó íåäîâ³ðó òà îáðàòè ³íøîãî ãîëî-
âóþ÷îãî çàãàëüíèõ çáîð³â.

11.7. Ó÷àñíèêè çàãàëüíèõ çáîð³â ïîâèíí³ 
äîòðèìóâàòèñÿ ðåãëàìåíòó òà íîðì åòè÷íî¿ 
ïîâåä³íêè, íå äîïóñêàòè âèãóê³â, îáðàç òà ³íøèõ 
ä³é, ùî çàâàæàþòü îáãîâîðåííþ âèíåñåíèõ íà 
ðîçãëÿä ïèòàíü. Ãîëîâóþ÷èé çàãàëüíèõ çáîð³â 
ìîæå ïåðåðèâàòè âèñòóïàþ÷îãî, ëèøå ÿêùî éîãî 
âèñòóï íå ñòîñóºòüñÿ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî 
àáî ïîðóøóº ðåãëàìåíò.

Ó ðàç³ ïîðóøåííÿ öèõ âèìîã áóäü-ÿêèì ç 
ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â ãîëîâóþ÷èé çàãàëü-
íèõ çáîð³â ìîæå çðîáèòè éîìó ïîïåðåäæåííÿ. 
Ó ðàç³, ÿêùî ïîðóøíèê ïðîäîâæóº ïîðóøóâàòè 
ïîðÿäîê, ãîëîâóþ÷èé çàãàëüíèõ çáîð³â ìîæå 
çâåðíóòèñÿ äî ïîðóøíèêà ³ç âèìîãîþ çàëèøèòè 
çàãàëüí³ çáîðè. Ïðè íåâèêîíàíí³ ïîðóøíèêîì 
ö³º¿ âèìîãè äî íüîãî ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ 
ïðèìóñîâ³ çàõîäè ÿê äî ïîðóøíèêà ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

РОЗДІЛ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ 
РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Оформлення рішення загальних зборів

12.1. Çàãàëüí³ çáîðè ç ðîçãëÿíóòèõ ïèòàíü 
ïðèéìàþòü ð³øåííÿ.

12.2. Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â óõâàëþþòü 
ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â ç ïðàâîì óõâàëü-
íîãî ãîëîñó øëÿõîì â³äêðèòîãî àáî òàºìíîãî 
ãîëîñóâàííÿ. Ñïîñ³á ãîëîñóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ 
ðåãëàìåíòîì, çàòâåðäæåíèì ó÷àñíèêàìè çà-
ãàëüíèõ çáîð³â.

Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ï³äïèñóºòüñÿ ãîëî-
âîþ ³ ñåêðåòàðåì çáîð³â, à ç ïèòàíü, ùî ïåðåäà-
þòüñÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, – óñ³ìà 
ó÷àñíèêàìè çáîð³â, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ïðèéíÿòå 
ð³øåííÿ.

12.3. Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
òà ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëîì 
çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ. Ïðî-
òîêîë ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì ³ ñåêðåòàðåì 
çàãàëüíèõ çáîð³â òà íå ï³çí³øå òðüîõ ðîáî÷èõ 
äí³â ï³ñëÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ íàäñèëàºòüñÿ Êè¿â-
ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ³ç ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì òà 
îðèã³íàëîì ñïèñêó ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â.

12.4. Ó ïðîòîêîë³ çàãàëüíèõ çáîð³â çàçíà-
÷àºòüñÿ òàêà ³íôîðìàö³ÿ:

12.4.1. Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ¿õ ïðîâåäåííÿ.
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у місті Києві 

Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³
______________________________________________

×ëåí³â ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè  (àáî îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ):
1.______________________________________________,       

    (Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³),
                                            ÿêèé (ÿêà) ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:

_______________________________________________
_______________________________________________

(Àäðåñà ðåºñòðàö³¿  ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó òà/àáî åëåêòðîííî¿ 
ïîøòè) 

2.______________________________________________,       
    (Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³),

                                            ÿêèé (ÿêà) ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:
_______________________________________________
_______________________________________________

(Àäðåñà ðåºñòðàö³¿  ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó òà/àáî åëåêòðîííî¿ 
ïîøòè) 

3.______________________________________________,       
    (Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³),

                                            ÿêèé (ÿêà) ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:

12.4.2. Ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â ç 
ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó òà ó÷àñíèê³â ç ïðàâîì 
äîðàä÷îãî ãîëîñó.

12.4.3. Ëåã³òèìí³ñòü çàãàëüíèõ çáîð³â.
12.4.4. Ïîðÿäîê äåííèé çàãàëüíèõ çáîð³â.
12.4.5. Âèêëàä ïåðåá³ãó îáãîâîðåííÿ òà ðå-

çóëüòàòè ðîçãëÿäó ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî.
12.4.6. Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ç êîæíîãî 

îêðåìîãî ïèòàííÿ òà ³íøà ³íôîðìàö³ÿ.
12.5. Ïðîòîêîë çàãàëüíèõ çáîð³â ñêëàäàºòüñÿ 

ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ íå ï³çí³øå òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â 
ï³ñëÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ òà ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì ³ 
ñåêðåòàðåì çàãàëüíèõ çáîð³â. Ïåðøèé ïðèì³ðíèê 
ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â ³ç ñóïðîâ³äíèì ëèñòîì 
íàäñèëàºòüñÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³, äðóãèé 
ïðèì³ðíèê ïðîòîêîëó çàëèøàºòüñÿ ³í³ö³àòîðîâ³ 
ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â. Çàâ³ðåíà íàëåæíèì 
÷èíîì ï³äïèñàìè ãîëîâóþ÷îãî òà ñåêðåòàðÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â êîï³ÿ ïðîòîêîëó íå ï³çí³øå 
ÿê íà ï’ÿòèé äåíü ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â îïðèëþäíþºòüñÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ó 
ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.

Äî ïåðøîãî ïðèì³ðíèêà ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ 
çáîð³â äîäàºòüñÿ îðèã³íàë ñïèñêó ó÷àñíèê³â çà-
ãàëüíèõ çáîð³â, ÿê³ áðàëè â íèõ ó÷àñòü, ñêëàäåíèé 
â³äïîâ³äíî äî äîäàòêà 3 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ. Äî 
äðóãîãî ïðèì³ðíèêà ïðîòîêîëó äîäàþòüñÿ êîï³¿ 
çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, çàñâ³ä÷åí³ ï³äïèñàìè 
ñåêðåòàðÿ ³ ãîëîâóþ÷îãî çàãàëüíèõ çáîð³â.

12.6. Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ âèçíà÷à-
þòüñÿ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³äïîâ³äàëüí³ çà ïåðåâ³ðêó 
íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî Ïî-
ëîæåííÿ òà äîñòîâ³ðíîñò³ äàíèõ ïðî ó÷àñíèê³â 
çàãàëüíèõ çáîð³â, ïðî ðåçóëüòàòè ÿêî¿ ïðîòÿãîì 
ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïèñü-
ìîâî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ³í³ö³àòîðàì ïðîâåäåííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â.

12.7. Â³äïîâ³äàëüíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³-
ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), äî 
êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî íàëåæèòü ïèòàííÿ îïðèëþä-
íåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³í³ö³þâàííÿ, îðãàí³çàö³þ, 
ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, âðàõóâàííÿ ¿õ 
ðåçóëüòàò³â, çàáåçïå÷óºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ íà 
ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â îêðåìîìó ðîçä³ë³ ñêàíîâàíèõ 
ïðîòîêîë³â çàãàëüíèõ çáîð³â ç äîäàòêàìè, ç 
óðàõóâàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ”.

Врахування рішень загальних зборів 
органами місцевого самоврядування міста 

Києва та їх посадовими особами

13.1. Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â âðàõîâóþòüñÿ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ¿¿ ïîñàäîâèìè îñî-
áàìè ó ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

13.2. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà íåâ³äêëàäíî, 
àëå íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç îäèí ðîáî÷èé äåíü ï³ñëÿ 
ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè, ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì 
12.6 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ñâî¿ì äîðó÷åííÿì âè-
çíà÷àº â³äïîâ³äàëüíó ïîñàäîâó îñîáó (ïåðøîãî 
çàñòóïíèêà, çàñòóïíèêà àáî êåð³âíèêà àïàðàòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà 
îïðàöþâàííÿ ïîðóøåíèõ â ð³øåíí³ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ïèòàíü.

Â³äïîâ³äàëüíà ïîñàäîâà îñîáà çà îïðàöþ-
âàííÿ ïîðóøåíèõ â ð³øåíí³ çàãàëüíèõ çáîð³â 
ïèòàíü ñï³âïðàöþº ç ³í³ö³àòîðàìè ñêëèêàííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â, çîêðåìà, øëÿõîì ïðîâåäåí-
íÿ íàðàä äëÿ íàïðàöþâàííÿ ìîæëèâèõ øëÿõ³â 
âðàõóâàííÿ ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â òà ñïðèÿº 
â îòðèìàíí³ ³í³ö³àòîðàìè ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìàòåð³àë³â.

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ ïîðóøåíèõ â 
ð³øåíí³ çàãàëüíèõ çáîð³â ïèòàíü â³äïîâ³äàëüíà 
ïîñàäîâà îñîáà ïîäàº Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó 
ãîëîâ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âðàõóâàííÿ ïîâí³ñòþ 
àáî ÷àñòêîâî, ç îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì îá-

´ðóíòóâàííÿ, ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â òà øëÿõè 
òàêîãî âðàõóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ìîæå íàäàâàòè 
â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ, âèäàâàòè ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ÷è âèñòóïàòè ñóá’ºêòîì ïîäàííÿ ïðîåêò³â 
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñïðÿìîâàíèõ íà 
âðåãóëþâàííÿ ïîðóøåíèõ â ð³øåíí³ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ïèòàíü.

Ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ð³øåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ³í³ö³àòîðàì ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðîòÿãîì òðèäöÿòè êàëåíäàðíèõ 
äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â.

13.3. Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, ÿêå ïðè-
éíÿòî á³ëüø í³æ 1000 ó÷àñíèê³â òàêèõ çáîð³â, 
º îáîâ’ÿçêîâèì äî ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíîìó 
çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïèñüìîâî âèêëàäåíå ð³øåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â, ùî îôîðìëåíå ÿê ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà â³äïîâ³äàº âèìîãàì ÷àñòèí 
äðóãî¿ - äåñÿòî¿ ñòàòò³ 26 Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ òà àáçàöó 
ïåðøîãî ÷àñòèíè ï’ÿòî¿ ö³º¿ ñòàòò³ 27 Ðåãëàìåíòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîäàºòüñÿ íà ðåºñòðàö³þ 
äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 29 öüîãî Ðåãëàìåíòó, òà 
ï³äëÿãàº âêëþ÷åííþ äî ïîïåðåäíüîãî ïðîåêòó 
ïîðÿäêó äåííîãî ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ âèçíà÷åíî¿ 
ñòàòòÿìè 30 - 31 Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðîöåäóðè ðîçãëÿäó.

²í³ö³àòîðè çàãàëüíèõ çáîð³â, àáî ¿õ ïðåäñòàâ-
íèêè, ìàþòü ïðàâî áóòè ïðèñóòí³ìè íà çàñ³äàíí³ 
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, àáî 
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, íà 
ÿêèõ ðîçãëÿäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ ìàþòü ïðàâî 
íà âèñòóï íà çàñ³äàíí³ öèõ îðãàí³â â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó Ïîëîæåííÿì ïðî ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Ðåãëàìåíòîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Çàãàëüíà êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ïîñò³éíèõ 
êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ðîçãëÿäó ïðî-
åêò³â ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîäàíèõ 
çàãàëüíèìè çáîðàìè, ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóï-
íèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè - ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äî-
ìëÿº â³äïîâ³äàëüíîìó ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ëó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî 
ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíèõ 
êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïëåíàðíèõ çà-
ñ³äàííÿõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò³â ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîäàíèõ çàãàëüíèìè çáî-
ðàìè, äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ³í³ö³àòîðàì ñêëèêàííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â òà ðîçì³ùåííÿ â³äîìîñòåé íà 
ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Правові наслідки порушення вимог цього 
Положення

14. Ïîðóøåííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, 
ùî ðåãóëþº ïîðÿäîê ³í³ö³þâàííÿ, ï³äãîòîâêè, 
ïðîâåäåííÿ òà âðàõóâàííÿ ð³øåíü çàãàëüíèõ 
çáîð³â, ó òîìó ÷èñë³ öüîãî Ïîëîæåííÿ, ìîæå 
áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ ñêàñóâàííÿ ð³øåíü îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á, 
ùî áóëè ïðèéíÿò³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â òà ñóïåðå÷àòü ïðèéíÿòîìó íà íèõ ð³øåííþ. 
Äëÿ öüîãî ³í³ö³àòîðè ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
àáî ³íø³ çàö³êàâëåí³ îñîáè çâåðòàþòüñÿ äî ñóäó.

Чинність рішень загальних зборів

15. Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â, ïðîâåäåíèõ äî 
ââåäåííÿ â ä³þ öüîãî Ïîëîæåííÿ, ÷èíí³, ÿêùî 
íå ñóïåðå÷àòü ä³þ÷îìó çàêîíîäàâñòâó òà öüîìó 
Ïîëîæåííþ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

_______________________________________________
_______________________________________________

(Àäðåñà ðåºñòðàö³¿  ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó òà/àáî åëåêòðîííî¿ 
ïîøòè) 

4.______________________________________________,       
    (Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³),

                                            ÿêèé (ÿêà) ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:
_______________________________________________
_______________________________________________

(Àäðåñà ðåºñòðàö³¿  ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó òà/àáî åëåêòðîííî¿ 
ïîøòè)

5.______________________________________________,       
    (Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³),

                                            ÿêèé (ÿêà) ïðîæèâàº çà àäðåñîþ:
_______________________________________________
_______________________________________________

(Àäðåñà ðåºñòðàö³¿  ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíó òà/àáî åëåêòðîííî¿ 
ïîøòè) 

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ÏÐÎ ÑÊËÈÊÀÍÍß ÇÀÃÀËÜÍÈÕ ÇÁÎÐ²Â ×ËÅÍ²Â ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ 

ÇÀ Ì²ÑÖÅÌ ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”, ïóíêòó 4.5 Ïî-
ëîæåííÿ ïðî çàãàëüí³ çáîðè ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³:

1. Ïîâ³äîìëÿºìî Âàì ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ íà òåðèòîð³¿ _____________________.

(çàçíà÷èòè òåðèòîð³þ ì³ñòà, ðàéîíó ó ì³ñò³, ì³êðîðàéîíó, êâàðòàëó, âóëèö³, áóäèíêó ÷è ³íøîãî 
òåðèòîð³àëüíîãî óòâîðåííÿ).

2. Çàãàëüí³ çáîðè çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè “_____”______________20__ ðîêó ç ____ äî ____ ãîä.
ó ________________________________________________________________________________________

________________________________________________
íàçâà òà àäðåñà ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â

3. Äî ó÷àñò³ ó çàãàëüíèõ çáîðàõ çàïðîøóþòüñÿ:
1) æèòåë³______________________________________________________________
                    (íàçâà òåðèòîð³¿, ìåøêàíö³â ÿêî¿ çàïðîøåíî äî ó÷àñò³ â çàãàëüíèõ çáîðàõ)

2) Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.
3) íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
4) _______________________________________________________________________ïð³çâèùà, ³ì’ÿ, 

ïî áàòüêîâ³ òà/àáî íàçâè ïîñàä ïîñàäîâèõ îñ³á (ÿêùî âîíè â³äîì³)
5) ïðåäñòàâíèêè ÃÎ, ÎÑÍ, ÎÑÁÁ òîùî.

4. Íà çàãàëüíèõ çáîðàõ çàïëàíîâàíî îáãîâîðèòè òàê³ ïèòàííÿ (çàçíà÷àòè ïåðåë³ê âñ³õ çàçäà-
ëåã³äü óçãîäæåíèõ ïèòàíü):

Ïðî ____________________________________________________________________
                      Ïîâíå ôîðìóëþâàííÿ ïèòàííÿ, âèíåñåíîãî íà ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîð³â 

Ïðî
____________________________________________________________________
                     Ïîâíå ôîðìóëþâàííÿ ïèòàííÿ, âèíåñåíîãî íà ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîð³â 

Ïðî
____________________________________________________________________
                      Ïîâíå ôîðìóëþâàííÿ ïèòàííÿ, âèíåñåíîãî íà ðîçãëÿä çàãàëüíèõ çáîð³â 
5. Ïðîñèìî îïðèëþäíèòè ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà íàäàòè (îðåíäóâàòè) ïðèì³ùåííÿ (çà íåîáõ³äíîñò³) â
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________
(âêàçàòè àäðåñó ïðèì³ùåííÿ òà çàçíà÷èòè âñ³ çàõîäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñïðèÿííÿ ç áîêó îðãàí³â 

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é).

 Äî ïîâ³äîìëåííÿ äîäàºìî (çà íàÿâíîñò³):

1. ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè ç ïèòàíü, ùî âèíîñÿòüñÿ íà çàãàëüí³ çáîðè, íà ____ àðê. 
â ___ ïðèì.

“___” _______________ 20__ ðîêó

1.________________________________________  __________________
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³                ï³äïèñ
2.________________________________________  __________________
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³                   ï³äïèñ
3.________________________________________  __________________
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³                ï³äïèñ
4. ____________________________________         ___________________
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³                 ï³äïèñ
5.________________________________________  __________________
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³                   ï³äïèñ

ДОДАТОК 2 
до Положення про загальні збори членів територіальної

громади за місцем проживання у місті Києві

Íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà îáîâ’ÿçêîâî çàçíà÷àþòüñÿ:
1. Äàòà ³ íîìåð ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ÷è ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â; äàòà ³ íîìåð ðåºñòðàö³¿ âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ - ïîâ³äîìëåííÿ 
äåïóòàòà ÷è ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.

2. Òåðèòîð³ÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.
3. ²í³ö³àòîð çàãàëüíèõ çáîð³â.
4. Ïèòàííÿ, ùî âèíîñÿòüñÿ íà çàãàëüí³ çáîðè.
5. Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.
6. Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ãîëîâóþ÷îãî òà ñåêðåòàðÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.
7. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ ó÷àñíèê³â.
8. Ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â, íàä³ëåíèõ ïðàâîì óõâàëüíîãî  ãîëîñó.
9. Ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â, íàä³ëåíèõ ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó.
10. Ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â (ï³äòðèìàí³ ïðîïîçèö³¿ ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ).
11. Äàòà íàäõîäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà âõ³äíèé íîìåð ðåºñòðàö³¿ ïðîòîêîëó çà-

ãàëüíèõ çáîð³â (ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â).
12. Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè, ÿêèì 

ñêåðîâàí³ ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.
13. Ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.
14. ²íôîðìàö³ÿ ïðî âèêîíàííÿ ïðèéíÿòèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà ¿õ ïîñàäîâèìè îñîáàìè 
ð³øåíü çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â.

15. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îñêàðæåííÿ ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
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Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî ïîðóøèëè 
âèìîãè öüîãî Ïîëîæåííÿ (çà íàÿâíîñò³). 

ДОДАТОК 3
до Положення про загальні збори членів територіальної

громади за місцем проживання у місті Києві 

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë
çàãàëüíèõ çáîð³â  ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ
íà òåðèòîð³¿ __________________________________________________
____________________________________________ ì³ñòà Êèºâà
“____”____________ 20____ ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: ______________________________
×àñ ïðîâåäåííÿ: ________________________________
Ïðèñóòí³:
Ó÷àñíèêè çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ì³ñòà Êèºâà 

â ê³ëüêîñò³ _____ îñ³á (ñïèñîê – ó äîäàòêó 1 äî öüîãî ïðîòîêîëó).
Ç íèõ íàä³ëåí³ ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó - _____ ó÷àñíèê³â, ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó – ________ 

ó÷àñíèê³â.
ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÍÍÈÉ:

1. Îáðàííÿ ãîëîâóþ÷îãî, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ çàãàëüíèõ çáîð³â.
2. Ïðî ëåã³òèìí³ñòü çàãàëüíèõ çáîð³â.
3. Çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó äåííîãî ³ ðåãëàìåíòó çàãàëüíèõ çáîð³â.
4. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
                                                      ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ùî âèíåñåíå äëÿ îáãîâîðåííÿ
5. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
                                                      ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ùî âèíåñåíå äëÿ îáãîâîðåííÿ
6. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
                                                      ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ùî âèíåñåíå äëÿ îáãîâîðåííÿ

1. Îáðàííÿ ãîëîâóþ÷îãî, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ çàãàëüíèõ çáîð³â.

ÑËÓÕÀËÈ:
1.______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ:
“Çà” – ________;
“Ïðîòè” – ________;
“Óòðèìàëèñÿ” – ________.
ÓÕÂÀËÈËÈ:
1. Îáðàòè ãîëîâóþ÷èì çàãàëüíèõ çáîð³â:
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³    Äàòà íàðîäæåííÿ                  Àäðåñà ðåºñòðàö³¿, 
                                                                         (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê)                          êîíòàêòè
2. Îáðàòè ñåêðåòàðåì çàãàëüíèõ çáîð³â:
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³   Äàòà íàðîäæåííÿ   Àäðåñà ðåºñòðàö³¿, 
      (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê)                           êîíòàêòè
3. Îáðàòè ÷ëåíàìè ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ çàãàëüíèõ çáîð³â:
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³   Äàòà íàðîäæåííÿ     Àäðåñà ðåºñòðàö³¿,
                      (÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê)                     êîíòàêòè

2. Ïðî ëåã³òèìí³ñòü çàãàëüíèõ çáîð³â.
ÑËÓÕÀËÈ:
1. __________________________________________________________________
1. Íà òåðèòîð³¿ (___________) ïðîæèâàº íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðî-

æèâàííÿ) âñüîãî æèòåë³â ______ îñ³á. 
2. Íà òåðèòîð³¿ (___________) ïðîæèâàº íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðî-

æèâàííÿ) æèòåë³â, ÿê³ äîñÿãëè íà äåíü ïðîâåäåííÿ çáîð³â 18 ðîê³â ³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó, ______ îñ³á.
3. Ó çàãàëüíèõ çáîðàõ áåðå ó÷àñòü _________ æèòåë³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà  òåðèòîð³¿ __________________ 

íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ), ÿê³ äîñÿãëè íà äåíü ïðîâåäåííÿ 
çáîð³â 18 ðîê³â ³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó.

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ:
“Çà” – ________;
“Ïðîòè” – ________;
“Óòðèìàëèñÿ” – ________.

ÓÕÂÀËÈËÈ:
1. Ó çàãàëüíèõ çáîðàõ áåðå ó÷àñòü íå ìåíøå ïîëîâèíè æèòåë³â òåðèòîð³¿ __________________(âêà-

çàòè â³äïîâ³äíó òåðèòîð³þ), ÿê³ ïðîæèâàþòü íà  çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ), ÿê³ äîñÿãëè íà äåíü ïðîâåäåííÿ çáîð³â 18 ðîê³â ³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó.

2. Ââàæàòè çàãàëüí³ çáîðè ëåã³òèìíèìè.

3. Çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó äåííîãî òà ðåãëàìåíòó çàãàëüíèõ çáîð³â.
ÑËÓÕÀËÈ:
1.________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ:
“Çà” – ________;
“Ïðîòè” – ________;
“Óòðèìàëèñÿ” – ________.
ÓÕÂÀËÈËÈ:
1. Çàòâåðäèòè òàêèé ïîðÿäîê äåííèé çàãàëüíèõ çáîð³â:
1. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
                                                      ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ùî âèíåñåíå äëÿ îáãîâîðåííÿ
2. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
                                                      ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ùî âèíåñåíå äëÿ îáãîâîðåííÿ
3. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî _____________________________________________.
                                                      ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, ùî âèíåñåíå äëÿ îáãîâîðåííÿ
2. Çàòâåðäèòè òàêèé ðåãëàìåíò çàãàëüíèõ çáîð³â:
íà âñòóïíå ñëîâî ³í³ö³àòîðà çàãàëüíèõ çáîð³â – äî ___ õâèëèí;
íà äîïîâ³äü (âèñòóï) – äî ___ õâèëèí;
â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ï³ñëÿ äîïîâ³ä³ (âèñòóïó) – äî ___ õâèëèí;
íà âèñòóïè â îáãîâîðåíí³ – äî ___ õâèëèí.

1. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
(ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî)
ÑËÓÕÀËÈ:
1. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ:

“Çà” – ________;
“Ïðîòè” – ________;
“Óòðèìàëèñÿ” – ________.
ÓÕÂÀËÈËÈ:
Âèçíàòè ñèòóàö³þ ùîäî _______________________________________________
2. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
(ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî)
ÑËÓÕÀËÈ:
1. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ:
“Çà” – ________;
“Ïðîòè” – ________;
“Óòðèìàëèñÿ” – ________.
ÓÕÂÀËÈËÈ:
Âèçíàòè ñèòóàö³þ ùîäî ______________________________________________
3. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
(ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî)
ÑËÓÕÀËÈ:
1. Ïðî ñèòóàö³þ ùîäî ________________________________________________.
ÂÈÑÒÓÏÈËÈ:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
ÃÎËÎÑÓÂÀËÈ:
“Çà” – ________;
“Ïðîòè” – ________;
“Óòðèìàëèñÿ” – ________.
ÓÕÂÀËÈËÈ:
Âèçíàòè ñèòóàö³þ ùîäî _______________________________________________
Ãîëîâóþ÷èé çàãàëüíèõ çáîð³â     ________________            __________________
            (ï³äïèñ)            (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)
Ñåêðåòàð çàãàëüíèõ çáîð³â        ________________                __________________
            (ï³äïèñ)            (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)

Додаток 1
до Протоколу загальних зборів членів територіальної громади

за місцем проживання
____________________міста Києва

(зазначити територію)
від “___”____________20 ___ року

ÑÏÈÑÎÊ
ó÷àñíèê³â çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ç ïðàâîì óõâàëüíîãî ãîëîñó
(àáî ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó, çàïðîøåíèõ)

________________________________________________________________ ì³ñòà Êèºâà
çàçíà÷èòè òåðèòîð³þ 
“____”_____________ 20 __ ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: ______________________________
×àñ ïðîâåäåííÿ: ________________________________

¹ ç/ï Ïð³çâèùå, 
³ì’ÿ, ïî 
áàòüêîâ³

Äàòà 
íàðî-

äæåííÿ

Ñåð³ÿ, íîìåð 
ïàñïîðòà ÷è 

ðåêâ³çèòè 
òèì÷àñîâîãî 
ïîñâ³ä÷åííÿ 

ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè

Àäðåñà 
ðåºñòðà-
ö³¿ ì³ñöÿ 
ïðîæè-
âàííÿ

Ï³äïèñ, 
ùî çà-
ñâ³ä÷óº 
ó÷àñòü 

îñîáè ó 
çàãàëüíèõ 

çáîðàõ 

Ï³äïèñ, ùî çàñâ³ä÷óº 
çãîäó îñîáè íà îá-

ðîáêó ¿¿ ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ ó â³äïîâ³äíîñ-

ò³ äî âèìîã Çàêîíó 
Óêðà¿íè “Ïðî çàõèñò 

ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ”

1.
2.
…
…
Ãîëîâóþ÷èé çàãàëüíèõ çáîð³â                                                                                                  _____________________
_______________             (ï³äïèñ)                                              (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)

Ñåêðåòàð çàãàëüíèõ çáîð³â                                                                                                      _____________________ 
_______________                                            (ï³äïèñ)    (ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè)

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками 22, 24, 24-а, 22-б та 22-а на 
бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 497/4561 від 19 квітня 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 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,37 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
ì³æ áóäèíêàìè 22, 24, 24-à, 22-6 òà 22-à íà 
áóëüâàð³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðá íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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



7ДОКУМЕНТ Хрещатик
25 травня 2018 р.

№56 (5107)

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Бударіна, 3А»

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 506/4570 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 28.11.2017 
за №08/КО-9749, протокол та список учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 22.04.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèíêîâèé 
êîì³òåò «Âóëèöÿ Áóäàð³íà, 3À» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áóäàð³íà, 
3À» ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 3-à íà âóëèö³ 
Áóäàð³íà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Áóäàð³íà, 3À» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áóäàð³íà, 3À» ó 
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðè-
òîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáåðåæåí-
íþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ 
êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, 
âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó 
ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç æèòåëÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áóäàð³íà, ÇÀ» ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ 
ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó 
îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-
íîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Áóäàð³íà, 3À» ó Ñâÿòîøèí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ 
ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: 
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Âóëèöÿ Áóäàð³íà, 3À» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

9. 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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками 16, 18, 18-б, 18-а та 16-а на 
бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 496/4560 від 19 квітня 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 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,39 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
ì³æ áóäèíêàìè 16, 18, 18-á, 18-à òà 16-à íà 
áóëüâàð³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 

ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про визнання рішення Київської міської ради 
від 21 травня 2015 року № 486/1350 «Про передачу 

в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва» таким, що втратило чинність
Рішення Київської міської ради № 518/4582 від 24 квітня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року 
№ 415/1280, враховуючи неукладення договору оренди майна територіальної громади міста Києва, на виконання 
рішення Київської міської ради та з метою ефективного використання нерухомого майна територіальної громади 
міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 òðàâíÿ 

2015 ðîêó ¹ 486/1350 «Ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó 
áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà» âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської 
ради від 27 жовтня 2011 року № 405/6621 «Про деякі 

питання діяльності комунальних 
підприємств, установ, організацій, що належать 

до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва та передаються до сфери управління Печерської 

районної в місті Києві державної адміністрації»
Рішення Київської міської ради № 520/4584 від 24 квітня 2018 року

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 111 Цивільного кодексу України, враховуючи підпункт 4.2 пункту 4 рішення 
Київської міської ради від 18 травня 2017 року  № 306/2528 «Про реорганізацію комунального автотранспортного 
підприємства Печерської районної державної адміністрації м. Києва», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
27 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 405/6621 «Ïðî äåÿê³ ïèòàí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, 
îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ öèôðè «30.12.2016» 
çàì³íèòè öèôðàìè «30.06.2018».

1.2. Äîïîâíèòè ïóíêò 4 ð³øåííÿ ï³äïóíêòîì 
4.2 òàêîãî çì³ñòó: 

«4.2. Çàòâåðäèòè ïðîì³æí³ ë³êâ³äàö³éí³ òà 
ë³êâ³äàö³éí³ áàëàíñè ï³äïðèºìñòâ, âèçíà÷åíèõ ó 
ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó».

1.3. Âèêëþ÷èòè ï³äïóíêò 3.2 ïóíêòó 3 ð³øåííÿ.
1.4. Âèêëþ÷èòè ï³äïóíêò 5.3 ïóíêòó 5 ð³øåííÿ.
2. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення парку відпочинку на земельній ділянці, 
розташованій між будинками 8/20, 10,10-а, 12-а, 14-а 

на бульварі Верховної Ради та будинками 12-б, 14, 16, 18 
на вулиці Будівельників у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 498/4562 від 19 квітня 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. Ñòâîðèòè ïàðê â³äïî÷èíêó íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 2,12 ãà, ðîç-
òàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè 8/20, 10, 10-à, 
12-à, 14-à íà áóëüâàð³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà 
áóäèíêàìè 12-á, 14, 16, 18 íà âóëèö³ Áóä³-
âåëüíèê³â ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-
ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó ïðîåêòíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ïàðêó 
â³äïî÷èíêó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, âèçíà÷åí³é 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.4. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 

ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

5. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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ДОКУМЕНТХрещатик
25 травня 2018 р.
№56 (5107)

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,82 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
ì³æ áóäèíêàìè 19, 19-à, 19-á íà áóëüâàð³ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, áóäèíêàìè 2, 4 íà âóëèö³ Áàæîâà 
òà áóäèíêîì 16-à íà âóëèö³ ×åðâîíîòêàöüê³é ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 
2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками 19, 19-а, 19-б на бульварі 

Верховної Ради, будинками 2, 4 
на вулиці Бажова та будинком 16-а 

на вулиці Червоноткацькій 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 499/4563 від 19 квітня 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:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками 4, 4-а на вулиці 

Будівельників та будинком 5/2 
на проспекті Юрія Гагаріна 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 500/4564 від 19 квітня 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 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,57 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
ì³æ áóäèíêàìè 4, 4-à íà âóëèö³ Áóä³âåëüíèê³â 
òà áóäèíêîì 5/2 íà ïðîñïåêò³ Þð³ÿ Ãàãàð³íà ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинком 7 на вулиці Будівельників 

та будинком 7-а на вулиці Григорія Чупринки у 
Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 501/4565 від 19 квітня 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 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ 
áóäèíêîì 7 íà âóëèö³ Áóä³âåëüíèê³â òà áóäèíêîì 
7-à íà âóëèö³ Ãðèãîð³ÿ ×óïðèíêè ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà 
¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 
ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій вздовж будинку 13 

на вулиці Івана Сергієнка
 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 502/4566 від 19 квітня 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 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,31 ãà, ðîçòàøîâàí³é 
âçäîâæ áóäèíêó 13 íà âóëèö³ ²âàíà Ñåðã³ºíêà ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí- ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ 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, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на просп. Петра Григоренка, 19, 21 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 505/4569 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівни-
цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, та з метою раціонального 
використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,34 ãà (ó ìåæàõ ä³ëÿíêè ç îáë³êîâèì 
êîäîì 90:002:0097) íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 
19, 21 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

2.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 
0,34 ãà (ó ìåæàõ ä³ëÿíêè ç îáë³êîâèì êîäîì 
90:002:0097) íà ïðîñï. Ïåòðà Ãðèãîðåíêà, 19, 
21 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè  çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 

çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (ç³ çì³íàìè òà 
äîïîâíåííÿìè) (òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

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

5. 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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Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

Міністерства охорони здоров’я України 
щодо диференціації оплати праці медичних працівників

Рішення Київської міської ради № 514/4578 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 
30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою зменшення соціальної напруги серед медичних працівників та забезпечення 
реалізації конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-
¿íè ùîäî äèôåðåíö³àö³¿ îïëàòè ïðàö³ ìåäè÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 19.04.2018 № 514/4578

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та Міністерства охорони здоров’я України щодо 

диференціації оплати праці медичних працівників
Ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðåäñòàâëÿþ÷è ³íòåðåñè ïîíàä 70-òèñÿ÷íî¿ ìåäè÷íî¿ 

ãðîìàäè ñòîëèö³, âèñëîâëþº âàì ñâîþ ïîâàãó òà çâåðòàºìîñÿ äî âàñ ç ïèòàíü íåçàäîâ³ëüíîãî 
ñòàíó ñïðàâ, ÿêà ñêëàëàñÿ ñüîãîäí³ â ñòîëè÷í³é ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà âçàãàë³ â äåðæàâ³.

Ìàºìî íà ìåò³ ïðî³íôîðìóâàòè, ùî íà 2018 ð³ê âèòðàòè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ ñêëàäàþòü 3,5% 
â³ä ÂÂÏ, ùî íå â³äïîâ³äàº í³ ðåàëüíèì ïîòðåáàì ãàëóç³, í³ ð³âíþ ô³íàíñóâàííÿ âèçíà÷åíîìó ÂÎÎÇ 
(7% â³ä ÂÂÏ). Ïîïðè çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè âèäàòê³â íà îïëàòó ïðàö³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â 
ó çàãàëüíîìó áþäæåò³, çðîñòàííÿ ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ â³äáóâàºòüñÿ 
âêðàé ïîâ³ëüíî.

Ïðè öüîìó, ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè íà 2018 ð³ê çàëèøàºòüñÿ íà ð³âí³ 3723 ãðí, ùî âæå 
ñüîãîäí³ º ìåíøèì íà 4% â³ä ôàêòè÷íîãî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, ÿêèé ó æîâòí³ öüîãî ðîêó ñêëàâ 
3870 ãðí, òà ñòàíîâèòèìå âñüîãî 43% ïðîãíîçíî¿ ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òå, ùî íàì ïîñò³éíî ïðîïîíóþòü ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, íå ìåæà. Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè 
çàñëóãîâóþòü íà á³ëüøå, àëå ï³äâèùèâøè ì³í³ìàëêó ç 60 äî 120 äîëàð³â, ìè âñå îäíî çàëèøàºìîñü 
íà ð³âí³ 4 äîëàð³â íà äåíü, à öå ð³âåíü á³äíîñò³, çà îö³íêàìè Ì³æíàðîäíèõ ³íñòèòóò³â.

Êð³ì òîãî, çàïðîïîíîâàíå âñòàíîâëåííÿ ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ 
îñ³á íà ð³âí³ 1762 ãðí º âäâ³÷³ ìåíøèì çà ôàêòè÷íèé éîãî ðîçì³ð. Òàêèì ÷èíîì ðîçì³ð áàçîâîãî 
òàðèôíîãî ðîçðÿäó ªÒÑ º çàíèæåíèì, ùî ïîãëèáèòü çð³âíÿë³âêó ó áþäæåòí³é ñôåð³, êîëè ïðà-
ö³âíèêàì ³ êâàë³ô³êîâàíî¿ ³ íåêâàë³ô³êîâàíî¿ ïðàö³ áóäóòü äîïëà÷óâàòè äî ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè.

Â³äïîâ³äíî áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ íåãàòèâíà òåíäåíö³ÿ âêðàé íèçüêîãî íåñïðàâåäëèâîãî ð³âíÿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ íåñïðîìîæí³ çàáåç-
ïå÷èòè ñâîºþ ïðàöåþ äîñòàòí³é æèòòºâèé ð³âåíü ñîá³ òà ñâî¿ì ðîäèíàì.

Âåëèêå çàíåïîêîºííÿ íà ì³ñöÿõ òàêîæ âèêëèêàº íàñòóïíå: çà íàäàííÿ ö³ëîäîáîâî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè ðàí³øå ó ðàç³ â³äïóñòêè ìåäïðàö³âíèêà àáî ë³êàðíÿíîãî ³íøèé ïåðñîíàë ðîçïîä³ëÿâ ì³æ ñîáîþ 
ö³ ãîäèíè òà îòðèìóâàâ äîäàòêîâó çàðïëàòó. À ñüîãîäí³ ö³ ãîäèíè âõîäÿòü ó ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó 
ïëàòó. Ñàí³òàðêè òà ìåäè÷í³ ñåñòðè ìàñîâî â³äìîâëÿþòüñÿ âèõîäèòè íà ðîáîòó çà ñâî¿õ â³äñóòí³õ 
êîëåã, îñê³ëüêè âîíè ³ òàê ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó îòðèìàþòü 3723 ãðí. Ìè ïðîïîíóºìî íàñòóïíèé 
âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ – ï³äâèùåííÿ íà äâà òàðèôíèõ ðîçðÿäè ïîñàäîâ³ îêëàäè ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

Óêîìïëåêòîâàí³ñòü ë³êàðÿìè ñêëàäàº áëèçüêî 76%, òðåòèíà ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³éíîãî â³êó. Íåîá-
õ³äíî çàçíà÷èòè, ùî äåô³öèò êàäð³â º ñâ³òîâîþ ïðîáëåìîþ, òîìó öå ïèòàííÿ ïîòðåáóº âæèòòÿ íà-
ãàëüíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ, ÿê³, íà æàëü, íå ïðîâîäÿòüñÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè. Í³õòî íå çàõî÷å ïðàöþâàòè 
â óêðà¿íñüêèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, äå íèçüê³ çàðïëàòè òà ùå é âèíèêàþòü ïðîáëåìè ³ç ¿õ âèïëàòàìè.

Åêñïåðòè ç ì³ãðàö³¿ â³äçíà÷àþòü, ùî ñàìå íàëåæíå ï³äâèùåííÿ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ç çàáåç-
ïå÷åííÿ äèôåðåíö³àö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çàëåæíî â³ä êâàë³ô³êàö³¿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ïîïèòó, 
ñêëàäíîñò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà óìîâ âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè äîçâîëèòü ïðèçóïèíèòè â³äò³ê ë³êàð³â òà 
ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó äî êðà¿í ªÑ, çîêðåìà ó Ïîëüùó, ×åõ³þ òà Í³ìå÷÷èíó.

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ç êîæíèì íàñòóïíèì ðîêîì â³äáóâàòèìåòüñÿ ïîäàëüøå çá³ëüøåííÿ ð³ç-
íèö³ ì³æ öèìè ïîêàçíèêàìè òà ùå á³ëüøå ðîçøèðåííÿ êîëà ïðàö³âíèê³â ç îäíàêîâîþ çàðïëàòîþ 
íà ð³âí³ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè: ó 2019 ðîö³ äîäàäóòüñÿ ïðàö³âíèêè, ïîñàäîâ³ îêëàäè ÿêèõ 
âèçíà÷àþòüñÿ çà 12 òàðèôíèì ðîçðÿäîì, ó 2020 ðîö³ – çà 13 òàðèôíèì ðîçðÿäîì (à öå ë³êàð³ – 
ïðîôåñ³îíàëè âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè), òîáòî ïðàêòè÷íî áóäå ïîâí³ñòþ 
çðóéíîâàíà äèôåðåíö³éîâàíà îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â 1-13 òàðèôíèõ ðîçðÿä³â ªÒÑ.

Ó íàñ âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ íåäîñòàòí³é îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íèçüêèé 
ð³âåíü îïëàòè ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà â³äñóòí³ñòü îïòèìàëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â òà îáñëóãîâóþ÷îãî ïåðñîíàëó, îñê³ëüêè çàçíà÷åí³ ïðîáëåìè ïðèçâîäÿòü 
äî â³äòîêó ë³êàð³â ³ ñåðåäíüîãî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó äî ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çâåðòàºìîñÿ äî Âàñ ç ïðîõàí-
íÿì âæèòè ä³ºâèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ ùîäî ïîäîëàííÿ «çð³âíÿë³âêè» â îïëàò³ ïðàö³ òà ë³êâ³äàö³¿ 
ïîðóøåííÿ äèôåðåíö³àö³¿ â îïëàò³ ïðàö³ êâàë³ô³êîâàíîãî ïåðñîíàëó â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу   
земельній ділянці, розташованій 
на вул. Бориспільській, 30, 34, 38 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 44/4108 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 0,80 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Áîðèñ-
ï³ëüñüê³é, 30, 34, 38 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³                                    
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

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

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

2.2. 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.

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. 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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Новодарницькій, 30-32 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 45/4109 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 ä³ëÿí-
ö³ ïëîùåþ 0,10 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Íî-
âîäàðíèöüê³é, 30-32 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

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

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

2.2. 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.

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 

òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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

Про присвоєння комунальному 
підприємству Міжнародний аеропорт 

«Київ» імені Ігоря Сікорського 
Рішення Київської міської ради № 365/4429 від 22 березня 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та 
об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» 
та Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13.11.2013 № 432/9920, враховуючи протокол засідання 
Комісії з питань найменувань від 03 жовтня  2016 року № 9, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèñâî¿òè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
Ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Êè¿â» ³ì’ÿ â³äîìîãî 
êîíñòðóêòîðà óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ ²ãîðÿ 
Ñ³êîðñüêîãî. 

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ 
ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-
íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

       Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про оголошення природної території парком-пам’яткою  
садово-паркового мистецтва місцевого значення 

«Парк Кіото»
Рішення Київської міської ради № 376/4440 від 22 березня 2018 року

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пункту «і» частини першої статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статей 
37, 51 – 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розглянувши клопотання Благодійної органі-
зації «Благодійний фонд Дніпровського району м. Києва «Київський еколого-культурний центр» від 23 травня 2017 
року № 42/7, з метою збереження цінних екземплярів рослинного та тваринного світу, а також унікальних зразків 
паркового будівництва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Îãîëîñèòè ïðèðîäíó òåðèòîð³þ  ïàðêîì-
ïàì’ÿòêîþ ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà ì³ñ-
öåâîãî çíà÷åííÿ «Ïàðê Ê³îòî» áåç âèëó÷åííÿ 
çåìåëü ó çåìëåêîðèñòóâà÷à çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà çàáåçïå÷èòè îõîðîíó çàçíà÷åíîãî ó 

äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ îá’ºêòà ç îôîìëåííÿì 
îõîðîííîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
ðåæèìó îõîðîíè òà çáåðåæåííÿ öüîãî îá’ºêòà.

3. 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

Адреса ді-
лянки 

Код ділянки в 
міському земельному 
кадастрі

Площа 
(кв.м)

Землекористувач Коротка характеристика території

проспект 
Броварський

62:035:039 91742,38 Комунальне підприємство по утриман-
ню зелених насаджень Деснянського 
району м. Києва

Природна територія представлена 
цінними колекціями дерев, чагарників, 
квітників та декоративними елементами 
паркового мистецтва 

  Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради 
від 22.03.2018 № 376/4440

Природна територія, яка оголошується парком-пам’яткою 
садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк КІОТО»
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ДОКУМЕНТХрещатик
25 травня 2018 р.
№56 (5107)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
03 травня 2018 року № 739

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
18 травня 2018 р. за № 115/1963

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або 

після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Ïîçèö³þ ¹ 65 ðîçä³ëó «Ãîëîñ³¿âñüêèé  ðàéîí» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:              

           

65 КП «Житло - 
Сервіс»

вул. Дубініна 
Володі

5/15 1,2038 0,6985 0,3525 0,0000 0,3222 0,1341 0,7129 0,0187 0,0000 0,0000 0,1542 0,5277 0,0636 0,1736 0,0000 0,7750 0,2881 0,54 7,16 6,36 6,51 5,78

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
18 травня 2018 р. за № 115/1963

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами 

залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 739 від 3 травня 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету  Мі-
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та при-
будинкових територій:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
18 травня 2018 р. за № 116/1964

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами 

залежно від оплати останніми не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
Розпорядження № 738 від 3 травня 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету  Мі-
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування  тарифів на житлово-комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою надання послуг на належному рівні, для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та при-
будинкових територій:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä 
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ 
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 
÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1078, 
çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 42/1095 (ó 

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþòüñÿ.

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

 Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà 
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,  ÿê³  íàäàþòü  âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ 
çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 
÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1078, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 42/1095 (ó 
ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 06 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 210), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ïîçèö³¿ 29, 30, 31, 54 ðîçä³ëó «Äåñíÿíñüêèé ðàéîí» Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè 
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ âèêîíàâöÿìè öèõ ïîñëóã 

ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ â³ä îïëàòè 
îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì, âñòàíîâëåíèõ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 10 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 579, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 25 
êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 26/943     (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11  ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 1191), âèêëþ÷èòè.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
03 травня 2018 року № 738

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
18 травня 2018 р. за № 116/1964

Зміни до Тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
які надають виконавці цих послуг, по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами залежно від оплати останніми не пізніше або 

після 20 числа місяця, що настає за розрахунковим
1. Розділ «Голосіївський  район» доповнити позиціями такого змісту:             

123 ТОВ «ЕК «Комфорт - 
Майстер»

просп. 
Науки

60 0,2391 0,8072 0,1894 0,0000 0,5442 0,0834 0,4508 0,0042 0,0000 0,0000 0,5125 0,0880 0,0170 0,0345 0,0007 1,4654 0,2924 0,47 6,24 5,14 6,24 5,14

124 ТОВ «ЕК «Комфорт - 
Майстер»

просп. 
Науки

60-а 0,1354 0,6547 0,1507 0,0000 0,5437 0,0453 0,4888 0,0041 0,0000 0,0000 0,3422 0,0408 0,0160 0,0196 0,0004 2,0022 0,2921 0,47 6,25 5,15 6,25 5,15

125 ТОВ «КЕРБУД» просп. 
Науки

30 0,4325 1,2216 0,5060 0,0000 0,5057 0,0000 0,0203 0,0000 0,0000 0,0000 1,2320 0,8935 0,0001 0,0621 0,0000 0,2316 1,0452 0,74 6,89 5,15 6,86 5,15

2. У Розділі «Дарницький  район» позиції №№  27-30 викласти в такій редакції: 
27 ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇН-

СЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ 
ЦЕНТР»

вул. Борис-
пільська

26-в 0,3660 0,6829 0,4296 0,0000 0,2475 0,0834 0,7664 0,0032 0,0000 0,0000 0,1007 0,8033 0,0144 0,1265 0,0001 0,5907 0,3111 0,54 6,08 5,33 6,08 5,33

28 ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇН-
СЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Борис-
пільська

26-ж 0,4950 0,6590 0,4297 0,0000 0,2546 0,1062 0,7624 0,0037 0,0000 0,0000 0,1114 0,9170 0,0245 0,1917 0,0001 0,1719 0,3922 0,54 6,07 5,20 6,07 5,20

29 ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇН-
СЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Борис-
пільська

26-з 0,4700 0,7733 0,3352 0,0000 0,4082 0,0747 0,7680 0,0036 0,0000 0,0000 0,0522 0,7364 0,0226 0,1231 0,0001 0,0716 0,6993 0,54 6,10 4,61 6,10 4,61

30 ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇН-
СЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Борис-
пільська

26-к 0,4064 0,6294 0,3938 0,0000 0,3338 0,1332 0,7545 0,0040 0,0000 0,0000 0,1396 0,5809 0,0312 0,2121 0,0002 0,1915 0,7662 0,55 6,15 4,67 6,15 4,67

3. Ó Ðîçä³ë³ «Äåñíÿíñüêèé  ðàéîí»:
3.1. Ïîçèö³¿ ¹ ¹ 12-16 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

12 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

95-а 0,2361 0,5028 0,4766 0,0000 0,4162 0,0550 0,4888 0,0084 0,0000 0,0000 0,2129 0,0316 0,0228 0,0341 0,0002 1,8893 0,3527 0,47 6,24 5,23 6,24 5,23

13 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

95-б 0,4532 0,9025 0,4895 0,0000 0,4415 0,0636 0,4223 0,0085 0,0000 0,0000 0,3957 0,0668 0,0463 0,0654 0,0005 1,0002 0,3783 0,47 6,25 5,17 6,25 5,17

14 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

95-в 0,3284 0,7122 0,4817 0,0000 0,2510 0,0317 0,4669 0,0092 0,0000 0,0000 0,3855 0,0739 0,0277 0,0474 0,0004 1,7423 0,1852 0,47 6,26 5,69 6,26 5,69

15 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

95-г 0,5829 0,4857 0,7887 0,0000 0,7735 0,0822 0,4508 0,0125 0,0000 0,0000 0,5651 0,0156 0,0680 0,0842 0,0006 0,2944 0,5708 0,48 6,30 4,53 6,30 4,53
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25 травня 2018 р.

№56 (5107)

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф за одиницю виміру, грн 
з ПДВ

1. Користування стаціонарними громадськими вбиральнями 1 послуга 4,00

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

11 травня 2018 р. за № 114/1962

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство «Консультативно-

діагностичний центр» Оболонського району м. Києва
Розпорядження № 674 від 20 квітня 2018 року

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
03 травня 2018 року № 744

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

21 травня 2018 р. за № 118/1966

Тариф на послуги з користування громадськими вбиральнями, які надає 
спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київводфонд»

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ 
ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìóíàëüíå 
íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî- 
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 
2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 26 ãðóäíÿ 2014 
ðîêó çà ¹ 55/1108 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 

ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1460), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

21 травня 2018 р. за № 118/1966

Про встановлення тарифу 
на послуги з користування громадськими 
вбиральнями, які надає спеціалізоване 

водогосподарське комунальне 
підприємство виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київводфонд»
Розпорядження № 744 від 3 травня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 107 «Про затвер-
дження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах» 
та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою запровадження економічно обґрунтованого тарифу 
на послуги з користування громадськими вбиральнями:

1. Âñòàíîâèòè òàðèô íà ïîñëóãè ç êîðèñòó-
âàííÿ ãðîìàäñüêèìè âáèðàëüíÿìè, ÿê³ íàäàº 
ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàðñüêå êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä», ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

16 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Милославська 16 0,3678 0,2995 0,3130 0,0000 0,3709 0,0529 0,4556 0,0016 0,0000 0,0000 0,2578 0,0389 0,0249 0,0531 0,0002 2,2338 0,2737 0,47 6,26 5,41 6,26 5,41

3.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó: 

41 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

95 0,2665 0,6448 0,3382 0,0000 0,4093 0,0658 0,4944 0,0080 0,0000 0,0000 0,2468 0,0392 0,0270 0,0385 0,0002 1,7837 0,3508 0,47 6,22 5,22 6,22 5,22

42 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

97 0,3267 0,4950 0,2747 0,0000 0,3966 0,0509 0,4952 0,0079 0,0000 0,0000 0,2826 0,0318 0,0428 0,0472 0,0002 1,9355 0,3399 0,47 6,24 5,27 6,24 5,27

43 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

97-а 0,1865 0,6063 0,3926 0,0000 0,3686 0,0439 0,4507 0,0068 0,0000 0,0000 0,2877 0,0139 0,0215 0,0269 0,0001 2,0491 0,2720 0,47 6,24 5,39 6,24 5,39

44 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

99 0,2709 0,9021 0,2889 0,0000 0,4734 0,0704 0,5011 0,0092 0,0000 0,0000 0,3081 0,0606 0,0440 0,0391 0,0003 1,3237 0,4337 0,47 6,24 5,04 6,24 5,04

45 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

вул. Закревського 
Миколи

103 0,2970 1,0870 0,3567 0,0000 0,5106 0,0603 0,4282 0,0078 0,0000 0,0000 0,3210 0,0399 0,0337 0,0429 0,0003 1,1869 0,3768 0,47 6,27 5,10 6,27 5,10

46 ТОВ «ЕК «Ком-
форт - Майстер»

просп. Маяковсько-
го Володимира

1-в 0,4743 0,6921 0,3325 0,0000 0,5697 0,0526 0,3819 0,0021 0,0000 0,0000 0,4399 0,0909 0,0676 0,0685 0,0005 1,1315 0,4324 0,47 6,25 4,93 6,25 4,93

47 ТОВ «РАЙОН - 
СЕРВІС»

вул. Лісківська 23 1,6274 0,8720 0,5926 0,0000 0,7864 0,0000 0,5508 0,3912 0,2354 0,1077 0,2108 0,6399 0,0474 0,2349 0,0000 0,2525 1,4413 0,40 8,39 6,05 8,39 6,05

4. Ðîçä³ë «Äí³ïðîâñüêèé  ðàéîí» äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ òàêîãî çì³ñòó:

69 ТОВ «ЖЕП»ДЕСНЯНКА» пров. 
Сеноман-

ський

16 1,2007 0,4204 0,5485 0,0000 0,1843 0,0000 0,5858 0,0000 0,0000 0,0000 0,2661 0,2119 0,0220 0,1727 0,0000 0,4261 0,6058 0,46 6,13 5,09 5,57 4,63

5. Ó Ðîçä³ë³ «Ïå÷åðñüêèé  ðàéîí»:
5.1. Ïîçèö³¿ ¹ ¹ 14, 44, 53-55 ðîçä³ëó âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:              

           

14 ТОВ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Філатова 
Академіка

2/1 0,5722 0,9046 0,3071 0,0000 0,5197 0,0864 0,7663 0,0000 0,0000 0,0000 0,1428 0,3830 0,0146 0,1419 0,0001 0,7428 1,4306 0,72 8,08 5,46 8,08 5,46

44 ПО ВГО ФСТ 
«Україна»

бульв. Друж-
би народів

14 1,9118 1,9370 0,8476 0,0000 0,0000 0,0000 0,3179 0,0000 0,0000 0,4891 0,1638 0,8437 0,0685 0,2750 0,0000 0,3771 0,0000 0,00 7,23 7,23 7,23 7,23

53 ТОВ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Барбюса 
Анрі

51/1-а 0,6152 0,8276 0,2095 0,0000 0,4934 0,1610 0,6866 0,0000 0,0000 0,0000 0,1347 0,3289 0,0157 0,1431 0,0001 0,9667 1,4228 0,72 8,07 5,50 8,07 5,50

54 ТОВ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Барбюса 
Анрі

53 0,6484 0,7279 0,1749 0,0000 0,4811 0,1634 0,7580 0,0000 0,0000 0,0000 0,1281 0,1627 0,0187 0,1560 0,0001 1,0066 1,5425 0,72 8,02 5,30 8,02 5,30

55 ТОВ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Саперне 
поле

12 0,5686 0,7754 0,2501 0,0000 0,4872 0,1815 0,7618 0,0000 0,0000 0,0000 0,1506 0,1549 0,0191 0,1589 0,0001 0,9900 1,5221 0,72 8,09 5,39 8,09 5,39

5.2. Äîïîâíèòè ðîçä³ë íîâèìè ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:               
          

67 ТОВ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР»

вул. Саперне 
поле

14/55 0,2756 0,7628 0,1634 0,0000 0,3736 0,0968 0,7618 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,5115 0,0167 0,1022 0,0001 1,7698 0,8831 0,71 7,95 6,26 7,95 6,26

68 ТОВ «СІГОО» вул. Інсти-
тутська

18-а 0,2140 1,5221 0,0347 0,0156 0,2859 1,6062 0,9385 0,0066 0,0065 0,0000 1,0809 0,5222 0,0063 0,1187 0,0009 3,3223 1,1189 1,30 14,52  - 14,52  -

69 ТОВ «СІГОО» вул. Інсти-
тутська

18-б 0,3426 1,6032 0,0000 0,0398 0,3356 0,0000 0,5991 0,0086 0,0082 0,0000 1,0643 1,9129 0,0119 0,0884 0,0066 1,5714 0,7909 1,01 11,27  - 11,27  -

6. Ó Ðîçä³ë³ «Øåâ÷åíê³âñüêèé  ðàéîí» ïîçèö³¿ ¹¹  1-3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:             
            

1 ТОВ «КЕРУЮЧА КОМ-
ПАНІЯ «СТАТУС»

вул. Гли-
бочицька

32-а 2,1083 2,5011 0,2269 0,0000 0,4619 0,1268 1,9170 0,0099 0,0000 0,0000 2,2454 0,4725 0,0098 0,3642 0,0000 3,1302 0,8760 1,73 19,42  - 17,66  -

2 ТОВ «КЕРУЮЧА КОМ-
ПАНІЯ «СТАТУС»

вул. Гли-
бочицька

32-б 2,1083 2,5362 0,2261 0,0000 0,4469 0,1305 1,9338 0,0089 0,0000 0,0000 2,2826 0,4725 0,0098 0,3642 0,0000 3,0510 0,8792 1,73 19,42  - 17,66  -

3 ТОВ «КЕРУЮЧА КОМ-
ПАНІЯ «СТАТУС»

вул. Гли-
бочицька

32-в 2,1082 2,5227 0,2335 0,0000 0,4454 0,1291 1,9265 0,0078 0,0000 0,0000 2,2556 0,4725 0,0098 0,3642 0,0000 3,0983 0,8764 1,73 19,42  - 17,66  -

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó 
Ë. Âåðåñ
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Зміни у роботі громадського ського 
транспорту на час підготовки транспорту на час підготовки 

та проведення у Києві фінальних та проведення у Києві фінальних 
матчів Ліги чемпіонів УЄФАматчів Ліги чемпіонів УЄФА

Для забезпечення організації  та проведення у місті Києві фінальних 
матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 
2017/2018 та «Фестивалю чемпіонів» із 25 до 27 травня вносяться 
зміни у роботу громадського транспорту. Про це повідомили у КП 
«Київпастранс».
Із 20.00 25 травня до 06.00 27 травня під час заборони руху 

транспортних засобів на окремих ділянках вулиць, рух автобусів 
маршрутів №№ 5, 20, 24, 55, 69, 114, 118, 137Н та тролейбусів 
маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 40, 91Н, 93Н організовано зі 
змінами:

   автобуси маршруту № 5 у напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. 
Ямської звичайною трасою, далі – вул. Казимира Малевича, Короленківська, Тара-
сівська, далі за власним маршрутом;

   автобуси маршруту № 20 від житлового масиву Корчувате до ст. м. «Либідська»;

   автобуси маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій 
війні до вул. Хрещатик звичайним маршрутом, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика 
Житомирська – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова 
– б-р Тараса Шевченка – вул. Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. 
Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – 
вул. Володимирська – Володимирський проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, 
далі за власним маршрутом;

  автобуси маршруту № 55 від Дарницької площі до вул. Басейної;

  автобуси маршруту № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

   автобуси маршруту № 114 від вул. Милославської до вул. Хрещатик звичайним марш-
рутом, далі – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська –вул. Володимирська – 
вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Петлюри 
– залізничний вокзал «Центральний» – вул. Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. 
Леонтовича – вул. Богдана  Хмельницького – вул. Володимирська – Володимирський 
проїзд – вул. Михайлівська – вул. Хрещатик, далі за власним маршрутом;

   автобуси маршруту № 118 від ст. м. «Чернігівська» до б-ру Лесі Українки (до вул. 
Новогоспітальної);

    автобуси нічного маршруту № 137Н від ст. м. «Харківська» до б-ру Лесі Українки (до 
вул. Новогоспітальної);

   тролейбуси маршруту № 3 від Залізничного масиву до залізничного 
вокзалу «Південний»;

    тролейбуси  маршрутів №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, автобуси  маршрутного таксі № 433 
курсуватимуть відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, 
аеропорту «Київ»», площі Космонавтів, вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка за 
власним маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. 
Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;

   тролейбуси маршруту № 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

   тролейбуси маршруту № 14 від Ботанічного саду до б-ру Лесі Українки (до вул. Ново-
госпітальної);

   тролейбуси маршруту № 15 від ст. м. «Видубичі» до б-ру Лесі Українки (до вул. Ново-
госпітальної);

   тролейбуси маршруту № 40 трасою: вул. Кадетський гай – вул. Івана Пулюя – вул. 
Федора Ернста – вул. Народного Ополчення –просп. Повітрофлотський – вул. Івана 
Огієнка – вул. Ползунова – вул. Василя Липківського – вул. Льва Толстого – вул. Жи-
лянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська 
–просп. Повітрофлотський – вул. Народного Ополчення – вул. Федора Ернста – вул. 
Івана Пулюя – вул. Кадетський гай;

   тролейбуси нічного маршруту № 91Н від вул. Милославської до ст. м. «Либідська».

Роботу громадського транспорту у ніч проти 27 травня 2018 
подовжено на 3 години, організовано перевезення на маршрутах, які 
проходять біля станцій метрополітену, після проходження останніх 
поїздів метрополітену, а саме:

   тролейбусних – №№ 5к, 7к, 8, 9, 12к, 14к, 18, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 38, 40к, 41, 50;

   трамвайних – №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28;

   автобусних звичайного режиму руху – №№ 17, 20к, 21, 23, 33, 33т, 37, 45, 46, 48, 51, 53, 
55к, 62, 69к, 72, 99, 101, 102, 104, 114а;

   автобусних у режимі маршрутного таксі – №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 
208, 220, 234, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537,548, 550, 586.

Фото Павла ПАЩЕНКА
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

¹ 
ï/ï Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè

Âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè ó ãðí (áåç 

ÏÄÂ)
Áàëàíñîóòðèìóâà÷

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå 
âèêîðèñòàííÿ òà òåðì³í 

îðåíäè

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ 
(ðîçêëàä çàíÿòü, ïîãîäæå-

íèé ç êåð³âíèêîì ÇÍÇ)

Îðåíäíà 
ñòàâêà 

ó %

Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí 

(áåç ÏÄÂ)

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
335,2 êâ. ì:
²² ïîâåðõ – 111 êâ. ì;
²²² ïîâåðõ – 55,9 êâ. ì;
²V ïîâåðõ –  168,3 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Ø. Ðóñòàâåë³, 47 (ïðèì³ùåííÿ øêîëè ² òà 
²²² ñòóïåí³â ¹ 78)

Ñòàíîì íà 
28.02.2018 – 
11072470,0

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîç-
âèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 
24/7, òåë. 253-00-86

Çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ 

2 ðîêè 364 äí³

15 ãîäèí íà òèæäåíü çã³äíî 
ç çàòâåðäæåíèì ðîçêëàäîì 
çàíÿòü:
Ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäà, 
÷åòâåð, ï’ÿòíèöÿ – 14.00 
– 17.00

4 76,89 ãðí çà ãîäèíó
5074,74 ãðí/ì³ñÿöü

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 
210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

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.
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ï³äñòàâ³ 
Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ¹ 213 â³ä 27.02.2017 ðîêó, ç ìåòîþ îáãðóíòóâàííÿ òåõ-
í³÷íî¿ ìîæëèâîñò³ òà åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ ðîçâèòêó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
çàïëàíîâàíå áóä³âíèöòâî òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ äëÿ ñïîëó÷åííÿ âóëèö³ Ñòàðîâîêçàëüíî¿ 
òà ñòàíö³¿ ìåòðî «Ïàëàö Ñïîðòó» ì³ñòà Êèºâà.

Òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ îá'ºêòó «Áóä³âíèöòâî òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä 
âóëèö³ Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó «Ïàëàö Ñïîðòó» ïåðåäáà÷àº: 
áóä³âíèöòâî òðàìâàéíèõ êîë³é ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, áóä³âíèöòâî 
íîâî¿ ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³; ðåêîíñòðóêö³ÿ ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî 
îñâ³òëåííÿ; óëàøòóâàííÿ ïîñàäî÷íèõ ïàâ³ëüéîí³â äëÿ ïàñàæèð³â, âñòàíîâëåííÿ çíà-
ê³â îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó (ÎÄÐ), ïåðåâëàøòóâàííÿ àáî çàì³íà ñâ³òëîôîð³â, 
âñòàíîâëåííÿ íà çóïèíêàõ åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ òàáëî, åëåêòðè÷íèé îá³ãð³â 
ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â, îáëàøòóâàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó ñèñòåìîþ ìîí³òîðèíãó òà 
äèñïåò÷åðèçàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (GPS). Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò 
âèêîíóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà 
äëÿ áóä³âíèöòâà.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè áóä³âíèöòâ³
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº â ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðó âè-

êèäàþòüñÿ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä, àçîòó îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä 
ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ îêñèä, áåíç(à)ï³ðåí, âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ
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çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â).
Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³äñóòí³é (çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå 

â³äáóâàºòüñÿ).
Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé ́ ðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, 

òàðà â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ â³äõîäè, çð³çàíèé àñôàëüò. Â³äõîäè 
âèâîçÿòüñÿ çà ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè åêñïëóàòàö³¿
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ â³ä ðóõó òðàìâà¿â â ìåæàõ äîçâî-

ëåíèõ ð³âí³â (ïåðåäáà÷åí³ êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè, ùî äîçâîëÿòü çìåíøèòè ä³þ 
ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â øóìó â³ä ðóõó òðàìâà¿â: áåçøïàëüíà êîíñòðóêö³ÿ ç óêëàäàííÿì 
ðåéîê íà ãóìîâó ï³äêëàäêó ç çàëèâêîþ ñïåö³àëüíîþ ïîë³óðåòàíîâîþ ñóì³øøþ; áåç-
ñòèêîâà ñèñòåìà êîë³¿; âëàøòóâàííÿ ïëèòíî¿ êîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿ â îäíîìó 
ð³âí³ ç ïîâåðõíåþ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè âóëèö³).

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.

Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóþòüñÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ 
îá'ºêòà äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ 
äîêóìåíò³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñü øëÿõîì 
îïðèëþäíåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè òà ïðîâåäåííÿì ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ï³äñòàâ³ 
Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ¹ 946 â³ä 09.08.2017 ðîêó, ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ â íàëåæíèé 
òåõí³÷íèé ñòàí çàïëàíîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî âóë. Äîáðèí³íñüêà 
íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Àâòîçàâîäñüêî¿ äî âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî (âêëþ÷àþ÷è 
âóçëè) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

Ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ: ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ 
êîë³¿ ç ïîâíîþ çàì³íîþ ìàòåð³àë³â âåðõíüî¿ áóäîâè êîë³¿ òà ïîêðèòòÿ òðàìâàéíèõ 
êîë³é; äåìîíòàæ ñòàðèõ ³ âëàøòóâàííÿ íîâèõ ïàâ³ëüéîí³â î÷³êóâàííÿ; ðåêîíñòðóêö³ÿ 
³ñíóþ÷î¿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ç çàì³íîþ êîíòàêòíèõ ïðîâîä³â, îïîð, åëåìåíò³â ï³äâ³-
ñêè ³ æèâëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ; ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äñòàíö³¿ 
Êóðåí³âñüêà ¹ 20 (ÒÏ 1785); ïåðåâëàøòóâàííÿ ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ, ïîáóòîâî¿ 
òà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿; ïåðåêëàäàííÿ ³ñíóþ÷èõ ÊË-0,6 êÂ; ïåðåâëàøòóâàííÿ êàáåë³â 
ÂÎËÑ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèêîíóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç áëàãî-
óñòðîþ òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà äëÿ áóä³âíèöòâà.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè áóä³âíèöòâ³
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº â ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðó âè-

êèäàþòüñÿ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä, àçîòó îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä 
ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ îêñèä, áåíç(à)ï³ðåí, âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ
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çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà ìåõàí³çì³â).
Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³äñóòí³é (çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå 

â³äáóâàºòüñÿ).
Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé ́ ðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, 

òàðà â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ â³äõîäè, çð³çàíèé àñôàëüò. Â³äõîäè 
âèâîçÿòüñÿ çà ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè åêñïëóàòàö³¿
Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ â³ä ðóõó òðàìâà¿â â ìåæàõ äî-

çâîëåíèõ ð³âí³â (ïåðåäáà÷åí³ êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè, ùî äîçâîëÿòü çìåíøèòè 
ä³þ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â øóìó â³ä ðóõó òðàìâà¿â: áåçøïàëüíà êîíñòðóêö³ÿ ç 
óêëàäàííÿì ðåéîê íà ãóìîâó ï³äêëàäêó ç çàëèâêîþ ñïåö³àëüíîþ ïîë³óðåòàíîâîþ 
ñóì³øøþ; çàñòîñóâàííÿ øóìî³çîëþþ÷èõ ïðîêëàäîê ì³æ ï³äîøâîþ ðåéêè ³ çàë³çî-
áåòîííîþ øïàëîþ íà ä³ëÿíêàõ êîë³¿ ç ðîçä³ëüíèì ïîëîòíîì; áåçñòèêîâà ñèñòåìà 
êîë³¿; âëàøòóâàííÿ ïëèòíî¿ êîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿ â îäíîìó ð³âí³ ç ïîâåðõíåþ 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè âóëèö³).

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ 
ïàñàæèð³â, çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.

Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóþòüñÿ ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ 
îá'ºêòà äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ 
äîêóìåíò³â ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñü øëÿõîì 
îïðèëþäíåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè òà ïðîâåäåííÿì ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Київська міська державна адміністрація оголошує про заплановану зустріч із 
громадськістю щодо обговорення проекту розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встанов-
лення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському 

пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху»

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 
повідомляє, що 25 травня 2018 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 4, (актова 
зала автобусного парку № 6 КП «Київпастранс») відбудеться зустріч з громадськістю щодо 
обговорення проекту розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення паса-
жирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у 
звичайному режимі руху».

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 11, çàãàëüíà ïëîùà – 76,55 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – 
ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 1 412 300,00 ãðí, ñòàâêà 
îðåíäíî¿ ïëàòè – 6%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 7061,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí 
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë. 546-20-71.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 184,40 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 

âóëèöÿ Àçåðáàéäæàíñüêà, 2.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 1 560 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå 

îáñëóãîâóâàííÿ ç ðåìîíòó îäÿãó òà âçóòòÿ, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 3900,00 ãðí 1 êâ. ì – 21,15 ãðí áåç ÏÄÂ.
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.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð 

Ïðàö³, 1/1, êàá.208.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.
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ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ-
¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ï³äñòàâ³ 
Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ¹ 155 â³ä 09.02.2017 
ðîêó, ç ìåòîþ îá´ðóíòóâàííÿ òåõí³÷íî¿ 
ìîæëèâîñò³ òà åêîíîì³÷íî¿ äîö³ëüíîñò³ 
ðîçâèòêó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó çà-
ïëàíîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ 
ìåðåæ³ øâèäê³ñíîãî ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó 
äëÿ ñïîëó÷åííÿ ðàéîí³â ë³âîáåðåæíî¿ òà 
ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèí ì³ñòà Êèºâà ç âèêî-
ðèñòàííÿì ä³þ÷î¿ ðåéêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
³ íîâîãî ðóõîìîãî ñêëàäó (Òðàì-Òðåéí), 
³íòåãðîâàíîãî â ñèñòåìè òðàìâàéíî¿ òà 
çàë³çíè÷íî¿ ìåðåæ³.

Â òåõí³êî-åêîíîì³÷íîìó îá´ðóíòóâàíí³ 
«Ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ øâèäê³ñíîãî ðåéêî-
âîãî òðàíñïîðòó ì. Êèºâà íà áàç³ ³ñíóþ÷î¿ 
çàë³çíè÷íî¿ òà òðàìâàéíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
â³ä æ/ì Òðîºùèíà – æ/ì Áåðåçíÿêè äî 
ñòàíö³¿ Êàðàâàºâ³ äà÷³ ç çà¿çäîì â òðàìâàéíå 
äåïî ³ì. Øåâ÷åíêà» ðîçãëÿíóò³ òðè âàð³àíòè 
ìàðøðóò³â ñïîëó÷åííÿ Òðàì-Òðåéí ç âèêî-
ðèñòàííÿì ³ñíóþ÷î¿ ³íôðàñòðóêòóðè Áîðùà-
ã³âñüêî¿ òà Òðîºùèíñüêî¿ ë³í³é øâèäê³ñíîãî 
òðàìâàÿ òà Êè¿âñüêîãî çàë³çíè÷íîãî ê³ëüöÿ. 
Âèêîíàíî àíàë³ç ðîçãëÿíóòèõ ìàðøðóò³â, âè-
çíà÷åíà òåõí³÷íà ìîæëèâ³ñòü òà åêîíîì³÷íà 
äîö³ëüí³ñòü áóä³âíèöòâà, îáðàíî íàéá³ëüø 
ïðèâàáëèâèé ìàðøðóò. ÒÅÎ ïåðåäáà÷åí³ 
íàñòóïí³ ðîáîòè: ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ 
êîë³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é; 
ðåêîíñòðóêö³ÿ çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿; ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ çóïèíî÷íèõ ïóíêò³â; áóä³âíèöòâî 
ïàñàæèðñüêèõ ïëàòôîðì, øóìîçàõèñíèõ 
åêðàí³â òà á³ëåòíèõ êàñ; ñïîðóäæåííÿ òðàì-
âàéíîãî äåïî íà 200 âàãîí³â; áóä³âíèöòâî 
ïðèìèêàííÿ ë³âîáåðåæíî¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî 
òðàìâàÿ äî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðçàë³çíè-
ö³, à ñàìå ñïîðóäæåííÿ çàë³çîáåòîííîãî 

òðàíñïîðòíîãî òóíåëþ â ò³ë³ çàë³çíè÷íîãî 
íàñèïó â ðàéîí³ ç.ï. Òðîºùèíà 1; áóä³âíèöòâî 
ðîçãàëóæåííÿ íà Áåðåçíÿêàõ, à ñàìå ñïî-
ðóäæåííÿ äâîõ åñòàêàä; áóä³âíèöòâî ïðè-
ìèêàííÿ ïðàâîáåðåæíî¿ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî 
òðàìâàÿ äî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðçàë³çíèö³, à 
ñàìå ñïîðóäæåííÿ 4 åñòàêàä; áóä³âíèöòâî 
åñòàêàäè äëÿ ç'ºäíàííÿ ç ³ñíóþ÷îþ Áîðùà-
ã³âñüêîþ ë³í³ºþ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â ðà-
éîí³ ñò. Ïîë³òåõí³÷íà; ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ 
òðàìâàéíî¿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ òà ³ñíóþ÷î¿ 
çàë³çíè÷íî¿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ç çàì³íîþ 
êîíòàêòíèõ ïðîâîä³â, îïîð, åëåìåíò³â ï³äâ³-
ñêè ³ æèâëåííÿ, ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíîãî 
îáëàäíàííÿ; îáëàøòóâàííÿ ðóõîìîãî ñêëàäó 
ñèñòåìîþ ìîí³òîðèíãó òà äèñïåò÷åðèçàö³¿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (GPS).

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò 
âèêîíóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç 
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà 
äëÿ áóä³âíèöòâà.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
ïðè áóä³âíèöòâ³

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº â 
ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðó 
âèêèäàþòüñÿ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: àçî-
òó ä³îêñèä, àçîòó îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä 
ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ îêñèä, áåíç(à)ï³ðåí, 
âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ
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çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà 
ìåõàí³çì³â).

Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³ä-
ñóòí³é (çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå 
â³äáóâàºòüñÿ).

Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé 
´ðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, 
òàðà â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ 
â³äõîäè, çð³çàíèé àñôàëüò. Â³äõîäè âè-
âîçÿòüñÿ çà ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî 
óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
ïðè åêñïëóàòàö³¿

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóä-
íåííÿ â³ä ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó â ìåæàõ 
äîçâîëåíèõ ð³âí³â. Ç ìåòîþ çìåíøåííÿ 
øóìîâîãî òà â³áðàö³éíîãî âïëèâó ðóõîìîãî 
ñêëàäó íà ïðèëåãëó òåðèòîð³þ æèòëîâèõ òà 
ãðîìàäñüêèõ áóäèíê³â ÒÅÎ ïåðåäáà÷åíî: 
ñèñòåìà êîë³¿ çàïðîåêòîâàíà áåçñòèêîâà, 
òåìïåðàòóðíî-íàïðóæåíà, ³ç çâàðþâàííÿì 
ðåéîê åëåêòðîäóãîâîþ àâòîìàòèçîâàíîþ 
çâàðêîþ òà âñòàíîâëåííÿì òåìïåðàòóðíèõ 
êîìïåíñàòîð³â; çàñòîñóâàííÿ øóìî³çî-
ëþþ÷èõ ïðîêëàäîê ì³æ ï³äîøâîþ ðåéêè 
³ çàë³çîáåòîííîþ øïàëîþ; âñòàíîâëåííÿ 
øóìîçàõèñíîãî åêðàíó íà ä³ëÿíêàõ, äå 
òåðèòîð³ÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè ïîòðàïëÿº 
â çîíó ïåðåâèùåííÿ ãðàíè÷íî äîïóñòè-
ìîãî ð³âíÿ çâóêó (ÃÄÐÇ). Äî çîíè âïëèâó 
ç ïåðåâèùåííÿì ÃÄÐÇ ïîòðàïëÿº æèòëîâà 
çàáóäîâà âçäîâæ ìàðøðóòó øâèäê³ñíîãî 
ðåéêîâîãî òðàíñïîðòó ïî âóë. Áîðùàã³âñüêà 
òà ïðîñï. Ëåñÿ Êóðáàñà.

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîêðàùåííÿ 
ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â, âèð³øåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ïðîáëåìè 
Êèºâà ïî ïåðåâåçåííþ ìåøêàíö³â âåëèêîãî 
æèòëîâîãî ìàñèâó Òðîºùèíà ó öåíòð ì³ñòà, 
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.

Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóþòüñÿ 
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà 
äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, 
âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â 
ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
é åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëà-
íîâó ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñü øëÿõîì 
îïðèëþäíåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè 
òà ïðîâåäåííÿì ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.
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ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯Â-
ÏÀÑÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî ïðîåêòíà äîêó-
ìåíòàö³ÿ «Ðåêîíñòðóêö³ÿ Ôóí³êóëåðó» âèêîíó-
ºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ «Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ì³ñüêî¿ 
Ðàäè ¹ 553-1557 â³ä 12.12.16 ðîêó, ç ìåòîþ 
îðãàí³çàö³¿ ÿê³ñíîãî òðàíñïîðòíîãî çâ'ÿçêó 
³ñòîðè÷íîãî Âåðõíüîãî ì³ñòà òà Ïîäîëó ó 
ì. Êèºâ³, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ³ áåçïåêè ïåðåâåçåí-
íÿ ïàñàæèð³â, ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó 
ì³ñòà, ï³äâèùåííÿ ïðîïóñêíî¿ ñïðîìîæíîñò³.

Ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ äîâãîâ³÷íîñò³ ³ ïîäàëüøî¿ íîðìàëüíî¿ 
åêñïëóàòàö³¿ Ôóí³êóëåðó ïåðåäáà÷åí³ íàñòóïí³ 
çàõîäè òà ðåìîíòíî-â³äíîâëþâàëüí³ ðîáîòè:

– çì³íà çàñòàð³ëîãî îáëàäíàííÿ íà á³ëüø 
ñó÷àñíå;

– íà Íèæí³é ñòàíö³¿ – â³äíîâëåííÿ âåðòè-
êàëüíî¿ ã³äðî³çîëÿö³¿ ôóíäàìåíò³â; âëàøòóâàííÿ 
âåðòèêàëüíî¿ ã³äðî³çîëÿö³¿ ñò³í; â³äíîâëåííÿ 
çàõèñíîãî øàðó áåòîíó ïåðåìè÷îê; â³äíîâ-
ëåííÿ çàõèñíîãî øàðó áåòîíó íàä äâåðíèì 
îòâîðîì; çàêëàäåííÿ òð³ùèíè â ñò³í³ îãëÿäîâî¿ 
ÿìè; âëàøòóâàííÿ ã³äðî³çîëÿö³¿ ñò³í òà ï³äëîãè 
îãëÿäîâî¿ ÿìè; ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äðåéêîâ³ ï³ä-
ñòàâè; çì³íà êîíñòðóêö³¿ ñõîä³â ïîñàäêîâî¿ 
ïëàòôîðìè; âëàøòóâàííÿ êð³ïëåííÿ äëÿ ï³ä-
éîìíèê³â ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ;

– íà Âåðõí³é ñòàíö³¿ – ïîñèëåííÿ ï³äñòàâè 
ôóíäàìåíò³â âõ³äíî¿ ãðóïè; ïîñèëåííÿ ï³ä-
ñòàâè ôóíäàìåíò³â ïëàòôîðìè; îáëàøòóâàííÿ 
îòìîñòêè ïî ïåðèìåòðó ñïîðóäè; âëàøòóâàííÿ 
çàë³çîáåòîííèõ îáâ'ÿçóâàëüíèõ áàëîê; ïîñè-

ëåííÿ áàëêè ïëàòôîðìè; ïîñèëåííÿ åëåìåíò³â 
ïëèòè ïëàòôîðìè; çàêëàäåííÿ òð³ùèíè â ñò³íàõ 
òà âëàøòóâàííÿ ã³äðî³çîëÿö³¿ ñò³í ìàøèííîãî 
ïðèì³ùåííÿ; çì³íà êîíñòðóêö³¿ ñõîä³â ïîñàä-
êîâî¿ ïëàòôîðìè; âëàøòóâàííÿ êð³ïëåííÿ äëÿ 
ï³äéîìíèê³â ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ; 
çàì³íà çàë³çîáåòîííèõ òà ìåòàëåâèõ ñõîä³â 
ïî ïåðèìåòðó áóä³âë³.

– ðåêîíñòðóêö³ÿ åñòàêàäè – ðåìîíò òà ïî-
ñèëåííÿ ïðîãîíîâèõ áóäîâ; ðåìîíò òà ïîñèëåí-
íÿì îïîð; â³äíîâëåííÿ êîíñòðóêö³¿ ìîñòîâîãî 
ïîëîòíà (ïëèòè, ïîçäîâæí³õ áðóñ³â òà ³íøå).

– çàïðîåêòîâàí³ ñèñòåìè îïàëåííÿ, âåí-
òèëÿö³ÿ òà êîíäèö³îíóâàííÿ; âîäîïðîâ³äó òà 
êàíàë³çàö³¿;

– ïåðåäáà÷åíà ñèñòåìà ïîæåæíî¿ ñèãíàë³-
çàö³¿ (ÑÏÑÀ) «Ò³ðàñ-À»; ñèñòåìà îïîâ³ùåííÿ òà 
åâàêóàö³¿ ëþäåé ïðè ïîæåæ³ ÑÎ-2 (2-ãî òèïó);

– ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ íàñòóïíèõ 
ñèñòåì çâ'ÿçêó – ñòðóêòóðîâàíî¿ êàáåëüíî¿ 
ñèñòåìè (ÑÊÑ); ãó÷íîìîâíîãî ñïîâ³ùåííÿ; 
ðàä³îìîâëåííÿ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèêî-
íóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ 
òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà äëÿ áóä³âíèöòâà.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
ïðè áóä³âíèöòâ³

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº â ìåæàõ 
äîçâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðó âèêèäàþòüñÿ 
çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä, àçîòó 
îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ 

îêñèä, áåíç(à)ï³ðåí, âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ
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. Àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ 

ìàøèí òà ìåõàí³çì³â).
Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³äñóòí³é 

(çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå â³äáóâàºòüñÿ).
Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé 

´ðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, òàðà 
â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ â³äõî-
äè, çð³çàíèé àñôàëüò. Â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çà 
ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
ïðè åêñïëóàòàö³¿

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóä-
íåííÿ â³ä ðóõó ôóí³êóëåðó â ìåæàõ äîçâîëåíèõ 
ð³âí³â. Äîäàòêîâèõ çàõîä³â ùîäî çàõèñòó íàé-
áëèæ÷î¿ òåðèòîð³¿, ÿêà íîðìóºòüñÿ çà ð³âíåì 
øóìó, â³ä øóìîâîãî âïëèâó òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â ôóí³êóëåðó, ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè 
íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ 
íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, çà-
áåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.

Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóþòüñÿ 
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà 
äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, 
âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêî-
ëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó 
ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñü øëÿõîì îïðèëþä-
íåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè òà ïðîâåäåííÿì 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑ-
ÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ï³äñòàâ³ Ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
¹21 â³ä 10.01.2018 ðîêó, ç ìåòîþ ïðèâåäåííÿ 
â íàëåæíèé òåõí³÷íèé ñòàí çàïëàíîâàíà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ â³ä âóë. Äîáðèí³íñüêî¿ 
äî ðîçâîðîòíî¿ ïåòë³ íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà (âêëþ-
÷àþ÷è âóçëè) â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

Ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ: ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ 
êîë³¿ ç ïîâíîþ çàì³íîþ ìàòåð³àë³â âåðõíüî¿ 
áóäîâè êîë³¿; âëàøòóâàííÿ 12 çóïèíîê â ì³ñöÿõ 
³ñíóþ÷èõ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó; 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ç 
çàì³íîþ êîíòàêòíèõ ïðîâîä³â, îïîð, åëåìåíò³â 
ï³äâ³ñêè ³ æèâëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíîãî 
îáëàäíàííÿ; ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äñòàíö³é ¹48 
«Ì³íñüêà» (ÒÏ 4328) òà ¹57 «Îáîëîíñüêà» (ÒÏ 
3941); ðåêîíñòðóêö³ÿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ òà ìåðåæ 
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ; çàì³íà ëþê³â îãëÿäîâèõ 
êîëîäÿç³â ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèêî-
íóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ 
òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà äëÿ áóä³âíèöòâà.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè 
áóä³âíèöòâ³

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº â ìåæàõ äî-
çâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðó âèêèäàþòüñÿ 
çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä, àçîòó 
îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ îêñèä, 
áåíç(à)ï³ðåí, âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ
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Àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí 
òà ìåõàí³çì³â).

Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³äñóòí³é 
(çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå â³äáóâàºòüñÿ).

Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé 
ãðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, òàðà 
â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ â³äõî-
äè, çð³çàíèé àñôàëüò. Â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çà 
ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè 
åêñïëóàòàö³¿

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ 
â³ä ðóõó òðàìâà¿â â ìåæàõ äîçâîëåíèõ ð³âí³â. Ç 
ìåòîþ çìåíøåííÿ øóìîâîãî òà â³áðàö³éíîãî 
âïëèâó òðàìâà¿â íà ïðèëåãëó òåðèòîð³þ æèòëîâèõ 
òà ãðîìàäñüêèõ áóäèíê³â ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè 
ïåðåäáà÷åíî: ïîâíà çàì³íà ìàòåð³àë³â âåðõíüî¿ 

áóäîâè êîë³¿ òà ïîêðèòòÿ òðàìâàéíèõ êîë³é; 
ñèñòåìà êîë³¿ çàïðîåêòîâàíà áåçñòèêîâà, òåì-
ïåðàòóðíî-íàïðóæåíà, ³ç çâàðþâàííÿì ðåéîê 
åëåêòðîäóãîâîþ àâòîìàòèçîâàíîþ çâàðêîþ; 
çàñòîñóâàííÿ øóìî³çîëþþ÷èõ ïðîêëàäîê ì³æ 
ï³äîøâîþ ðåéêè ³ çàë³çîáåòîííîþ øïàëîþ; 
ïîêðèòòÿ êîíñòðóêö³¿ êîë³é øàðîì ùåáíþ òà 
çá³ðíèìè çàë³çîáåòîííèìè ïëèòàìè, àáî êàìåíåì 
áðóñ÷àòèì; óëàøòóâàííÿ ïåðåõ³äíèõ ä³ëÿíîê â³ä 
ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â íà çàë³çîáåòîíí³é ìîíî-
ë³òí³é ïëèò³ ç ïîêðèòòÿ êîíñòðóêö³¿ êîë³é øàðîì 
ãðàíâ³äñ³âó, òà êàìåíåì áðóñ÷àòèì.

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå — ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ 
íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.

Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóþòüñÿ 
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà 
äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, 
âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëî-
ã³÷íî¿ áåçïåêè.

²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó 
ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñü øëÿõîì îïðèëþä-
íåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè òà ïðîâåäåííÿì 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯Â-
ÏÀÑÒÐÀÍÑ» ïîâ³äîìëÿº, ùî íà ï³äñòàâ³ Ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿» ¹ 419 â³ä 16.03.2018 ðîêó, ç 
ìåòîþ ïðèâåäåííÿ â íàëåæíèé òåõí³÷íèé ñòàí 
çàïëàíîâàíà ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïî 
âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî, âóë. Éîðäàí-
ñüê³é â³ä âóë. Äîáðèí³íñüêî¿ äî ðîçâîðîòíî¿ 
ïåòë³ íà âóë. Éîðäàíñüê³é (âêëþ÷àþ÷è âóçëè) 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. Ïðîåêòîì 
ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ: ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿ ç ïîâíîþ 
çàì³íîþ ìàòåð³àë³â âåðõíüî¿ áóäîâè êîë³¿; 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷î¿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ç 
çàì³íîþ êîíòàêòíèõ ïðîâîä³â, îïîð, åëåìåíò³â 
ï³äâ³ñêè ³ æèâëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíîãî 
îáëàäíàííÿ; ðåêîíñòðóêö³ÿ ï³äñòàíö³¿ Êè¿âñüêà 
¹84 (ÒÏ-5824); äåìîíòàæ ñòàðèõ ³ âëàøòóâàííÿ 
íîâèõ ïàâ³ëüéîí³â î÷³êóâàííÿ; ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âèêî-
íóºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêñ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ 
òåðèòîð³¿, ùî áóëà âèä³ëåíà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
ïðè áóä³âíèöòâ³

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – âïëèâàº â ìåæàõ 
äîçâîëåíèõ ð³âí³â (â àòìîñôåðó âèêèäàþòüñÿ 
çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä, àçîòó 
îêñèä, ñàæà, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé, âóãëåöþ 
îêñèä, áåíç(à)ï³ðåí, âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ
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. Àêóñòè÷íå çàáðóäíåííÿ â³ä áóä³âåëüíèõ 
ìàøèí òà ìåõàí³çì³â).

Ôëîðà ³ ôàóíà – íåãàòèâíèé âëèâ â³äñóòí³é 
(çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íå â³äáóâàºòüñÿ).

Óòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ â³äõîäè: âèéíÿòèé 
´ðóíò, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè, òàðà 
â³ä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, áóä³âåëüí³ â³äõî-
äè, çð³çàíèé àñôàëüò. Â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ çà 
ñïåöïðèçíà÷åííÿì çã³äíî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

Âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 
ïðè åêñïëóàòàö³¿

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – àêóñòè÷íå çàáðóä-
íåííÿ â³ä ðóõó òðàìâà¿â â ìåæàõ äîçâîëåíèõ 
ð³âí³â (ïåðåäáà÷åí³ êîíñòðóêòèâí³ åëåìåíòè, ùî 
äîçâîëÿòü çìåíøèòè ä³þ ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â 
øóìó â³ä ðóõó òðàìâà¿â: ïîâíà çàì³íà ìàòåð³àë³â 

âåðõíüî¿ áóäîâè êîë³¿ òà ïîêðèòòÿ òðàìâàéíèõ 
êîë³é; ñèñòåìà êîë³¿ çàïðîåêòîâàíà áåçñòèêîâà, 
òåìïåðàòóðíî-íàïðóæåíà, ³ç çâàðþâàííÿì ðåéîê 
åëåêòðîäóãîâîþ àâòîìàòèçîâàíîþ çâàðêîþ; 
çàñòîñóâàííÿ øóìî³çîëþþ÷èõ ïðîêëàäîê ì³æ 
ï³äîøâîþ ðåéêè ³ çàë³çîáåòîííîþ øïàëîþ; 
ïîêðèòòÿ êîíñòðóêö³¿ êîë³é øàðîì ùåáíþ òà çá³ð-
íèìè çàë³çîáåòîííèìè ïëèòàìè, àáî êàìåíåì 
áðóñ÷àòèì; óëàøòóâàííÿ ïåðåõ³äíèõ ä³ëÿíîê â³ä 
ñòð³ëî÷íèõ ïåðåâîä³â íà çàë³çîáåòîíí³é ìîíî-
ë³òí³é ïëèò³ ç ïîêðèòòÿ êîíñòðóêö³¿ êîë³é øàðîì 
ãðàíâ³äñ³âó, òà êàìåíåì áðóñ÷àòèì).

Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå – ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ 
íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â, çà-
áåçïå÷åííÿ áåçïåêè òà çðó÷íîñò³ ðóõó.

Çàìîâíèê ³ ãåíï³äðÿäíèê çîáîâ'ÿçóþòüñÿ 
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà 
äîòðèìóâàòèñü ïðèéíÿòèõ ó ïðîåêò³ ð³øåíü, 
âèìîã ³ ïðàâèë íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ùîäî 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é åêîëî-
ã³÷íî¿ áåçïåêè.

²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâó 
ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþâàëîñü øëÿõîì îïðèëþä-
íåííÿ ó ÇÌ² Çàÿâè ïðî íàì³ðè òà ïðîâåäåííÿì 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу



МЕГАПОЛІСХрещатик
25 травня 2018 р.
№ 56 (5107)

16
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Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
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МІСТО готується до святкування 
Дня Києва та Дня столиці, що від-
будеться вже цими вихідними. Де-
партамент культури КМДА анонсує 
низку заходів та подій. Зокрема у 
Центральному будинку художника 
Національної спілки художників 
України (вул. Січових Стрільців, 
1-5) до 27 травня триває виставка 
«Художники Києва – рідному міс-
ту», яка представляє його історію 
через образотворче мистецтво. 
Культурно-мистецький проект 
об’єднує в одній експозиції твори 
київських художників, для яких 
мистецьке відображення минулого 
і сьогодення столиці є провідним 
тематичним орієнтиром. 

Цьогоріч у рамках проекту «Ху-
дожники Києва – рідному місту» 
презентують близько 300 живо-
писних і графічних творів, сюжетно 
пов’язаних із нашим містом. До 
участі у проекті залучені знані 
митці і талановита молодь. 

Учора розпочався і триватиме 
до 30 травня Міжнародний фести-
валь дитячо-юнацької творчості 
«Сонячний каштанчик». Він про-
ходитиме на кількох локаціях: в 
Інтернаціональному парку, Націо-
нальному музеї народної архітек-
тури та побуту у с. Пирогів, куль-
турно-розважальному комплексі 
«Бінго» та Міжнародному центрі 
культури та мистецтв Федерації 
профспілок України (Жовтневий 
палац), де 28 травня пройде гала-
концерт. 

Вихідними днями (26-27 трав-
ня) у Національному центрі на-
родної культури «Музей Івана 
Гончара» (вул. Лаврська, 19) від-
будеться ярмарок народних май-
стрів, де демонструватимуться 
традиційні ремесла. Відвідувачі 
матимуть можливість побачити 
майстрів за роботою, поспілку-
ватися та перейняти їхній досвід. 
На ярмарку можна буде придбати 

вироби гончарства, з дерева, зі 
шкіри, соломи, лози, з лляної та 
конопляної тканин; український 
традиційний одяг, прикраси, му-
зичні інструменти, дитячі іграшки, 
ткані килими та доріжки тощо. 

У неділю, 27 травня на Співо-
чому полі Печерського ландшаф-
тного парку пройде традиційний 
захід програми святкування Дня 
Києва – Міський фестиваль хо-
рового мистецтва «Пісня над 
Дніпром». У 2017 році йому було 
присвоєно ім’я видатного укра-
їнського хормейстера – корифея 
вітчизняного хорового мистецтва 
Анатолія Авдієвського. Цього 
року позмагатися запрошено 
близько 30 кращих аматорських 
колективів з усієї України, а за-
вершуватиме програму виступ 
Національного академічного 
українського народного хору 
ім. Г. Г. Верьовки. Організатором 
заходу є Київський міський центр 
народної творчості та культуро-
логічних досліджень. 

О 13.00 27 травня на головній 
сцені «Фестиваль чемпіонів» 
(локації, що відкрилася на Хре-
щатику до фіналу Ліги чемпіонів 
УЄФА) розпочнеться масштабна 
святкова концертна програма за 
участю Державного академічного 
естрадно-симфонічного орке-
стру, УАФЕА «Калина», капели ім. 
Л. М. Ревуцького, Національного 
ансамблю солістів «Київська 
камерата», гурту барабанщиць 
DRUM Art, гурту G-ART, Націо-
нального академічного оркестру 
народних інструментів України 
(НАОНІ). 

Зазначимо, цьогоріч День Києва 
та День столиці відзначатимуть 27 
травня – після проведення фіналів 
Ліги чемпіонів УЄФА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА створено Комісію з 
питань надання на території міста Києва посвідчення 
бійця-добровольця, який брав участь у захисті те-
риторіальної цілісності та державного суверенітету 
на сході України. Цим же документом затверджено 
персональний склад комісії, яку очолив заступник 
голови КМДА з питань здійснення самоврядних пов-
новажень Олексій Резніков. 

Нагадаємо, що 1 червня 2017 року Київрада ухвалила 
рішення, за яким бійці добровольчих батальйонів, які 
були учасниками АТО, здобули можливість отримати 
офіційний статус учасника бойових дій. 

Відповідно до цього рішення, бійцем-добровольцем 
АТО може бути визнано особу, яка перебувала або 
перебуває у складі добровольчих формувань та брала 
участь у бойових діях на сході України, але не ввійшла 
до складу ЗСУ, МВС, Нацгвардії та інших військових 
формувань і правоохоронних органів. 

Досі такі бійці-добровольці не мали змоги офор-
мити статус учасників бойових дій та отримувати 
державні пільги 

 ІЗ 26 ДО 28 ТРАВНЯ у Києві очікується висо-
кий (4 класу) рівень пожежної небезпеки. Про 
це попередили в Українському гідрометцентрі. 
Фахівці закликають мешканців міста максималь-
но обережно поводитися із вогнем, особливо у 
лісопаркових зонах, і нагадують про правила 
поведінки у разі виникнення пожежі 

УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКІ стосунки поглиблюватимуться най-
ближчими роками. Про це йшлося під час зустрічі заступника голови 
КМДА Дмитра Давтяна із Президентом Естонської Республіки пані 
Керсті Кальюлайд. 

«Ми поклали квіти до могили Невідомого солдата та пам’ятника 
жертвам голодоморів в Україні. Приємно, що закордонні гості не 
лише цікавляться нашою країною як стратегічним партнером, але й 
бачать та шанують її історію, культуру, традиції. Адже це невід’ємна 
частина взаємної поваги та підтримки, яка визначає не лише про-
фесійність, але й людяність, – підкреслив Дмитро Давтян. – Ми 
активно розвиваємося і розвиваємо наші взаємини. Ми вважаємо 
їх перспективними і докладемо зусиль, щоб ці перспективи реалі-
зувати якомога повніше» 

У СЕРЕДУ відбулось урочис-
те вручення мистецької премії 
«Київ», яке відбувається щоріч-
но з нагоди Дня Києва. Вручили 
відзнаку дев’ятьом видатним 
діячам столиці у семи номінаціях: 
у галузі кіномистецтва, музич-
ної композиції, журналістики, 
театрального, образотворчого, 
народного декоративного та хоре-
ографічного мистецтв (мистецька 
премія «Київ» імені Євгена Плуж-
ника у галузі літератури цьогоріч 
не присуджена). 

Переможцям Мистецької пре-
мії «Київ» вручається диплом, 
нагрудний знак і грошова премія, 
розмір якої становить 25 тис. грн. 
Кошти на виплату Мистецької 
премії «Київ» передбачені у бю-
джеті столиці. 

Список лауреатів мистецької 
премії «Київ» 2018 року 

У галузі кіномистецтва – 
Мистецька премія «Київ» імені 
Івана Миколайчука. 

Ніна Антонова – актриса, за-
служена артистка України; 

Ігор Барба – звукорежисер, за-
служений діяч мистецтв України, 

Анатолій Химич – кіноопе-
ратор. 

У галузі музичної компози-
ції – Мистецька премія «Київ» 
імені Артемія Веделя. 

Юрій Шевченко – компози-
тор, заслужений діяч мистецтв 
України. 

У галузі театрального мисте-
цтва – Мистецька премія «Київ» 
імені Амвросія Бучми. 

Олег Вергеліс – театральний 
критик, публіцист, заслужений 
журналіст України. 

У галузі образотворчого 
мистецтва – Мистецька премія 
«Київ» імені Сергія Шишка. 

Катерина Косьяненко – худож-
ник-живописець. 

У галузі журналістики – 
Мистецька премія «Київ» імені 
Анатолія Москаленка. 

Олександр Балабко – журна-
ліст-публіцист. 

У галузі народного декора-
тивного мистецтва – Мистецька 
премія «Київ» імені Сергія Колоса. 

Тетяна Федорова – заслуже-
ний майстер народної творчості 
України. 

У галузі хореографічного 
мистецтва – Мистецька премія 
«Київ» імені Павла Вірського. 

Василь Коломеєць – хореограф, 
балетмейстер-постановник, на-
родний артист України 

Створено комісію з питань 
надання посвідчення 
бійця-добровольця

У вихідні очікується 
високий рівень 
пожежної небезпеки

Дві столиці поглиблюватимуть 
взаємини

Відбулося урочисте 
вручення мистецької премії 
«Київ»

На День міста мешканців та гостей свята чекає 
цікава програма



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /UKR ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


