
З вересня паркувати авто 
в заборонених місцях 
буде достатньо дорого 
Одним із завдань столичної влади є впоряд-
кування трафіку на вулицях міста. Допомогти 
у цьому має новий «Закон щодо рефор-
мування сфери паркування транспортних 
засобів», який у вересні набуває чинності. 
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив 
в ефірі «Сніданку з 1+1». За його словами, 
багато паркінгів у столиці стоять порожні, 
бо більшість водіїв керується логікою: чому 
я повинен платити, коли можу залишити 
свою автівку де завгодно і мені за це нічого 
не буде. Міський голова наголосив, що 
відсутність відповідальності за хаотичне 
паркування призвела до критичної ситуації 
на дорогах. 

«Зараз неправильно припарковані авто 
в багатьох місцях займають по дві смуги 
руху. Від цього – пробки на дорогах, про-
блеми з трафіком. Водії не хочуть платити 
за парковку і кидають машини де завгодно. 
У вересні вступає закон в силу. І можу 
сказати лише одне: залишати свої авто в 
місцях, де це заборонено, буде достатньо 
дорого», – наголосив Віталій Кличко. 

За його словами, нові правила парку-
вання змусять водіїв дотримуватися ПДР, 
зокрема, паркуватися в належних місцях. 
Крім того, ухвалення закону дозволить 
залучити інвестиції в будівництво нових 
паркінгів, у тому числі – перехоплюючих 
на околицях міст, та наповнювати місцеві 
бюджети. 

У місті проведуть 
земельні торги 

5 червня об 11.00 на Товарній біржі «Першій 
Універсальній Біржі «Україна» за адресою: 
вул. Володимирська, 79, офіс 31 відбудуться 
земельні торги із продажу права оренди 
на 20 років ділянки на просп. Петра Григо-
ренка, 1-г у Дарницькому районі. На торги 
виставлено територію площею 0,3176 га. 
Цільове призначення – для будівництва, 
експлуатації та обслуговування підземно-
наземного паркінгу. 

Кадастровий номер земельної ділянки: 
8 000 000 000:63:245:0161. Стартова ціна 
продажу: 171 871,90 грн. Гарантійний вне-
сок: 8 593,59 грн. Реєстраційний внесок: 
881,00 грн. 

У столиці відбудеться 
турнір із рукопашного 
бою на Кубок Президента 
України 

Сьогодні у «Палаці спорту» (Спортивна 
площа, 1) відбудеться турнір із рукопаш-
ного бою на Кубок Президента України 
серед ЗСУ та інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань, 
правоохоронних органів та рятувальних 
служб. У змаганнях візьмуть участь команди 
Управління держохорони, ЗСУ, МВС, Нацпо-
ліції, Держприкордонслужби, Нацгвардії, 
Державної фіскальної служби, Національ-
ного антикорупційного бюро, Держслужби 
з надзвичайних ситуацій та інші. Члени 
команд – діючі представники силових 
структур – безпосередні учасники АТО на 
сході країни. 
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«Салют» дарує здоров’я«Салют» дарує здоров’я
 �  А лікувати маленьких пацієнтів досвідченим фахівцям 
допоможуть... кінь і коза

Напередодні Міжнародного Дня захисту дітей мер Києва Віталій Кличко відвідав унікальне реабілітаційне відділення санаторно-курортного лікування для малечі 
з інвалідністю, розташоване у Пущі-Водиці і подарував оздоровчому закладу рідкокристалічний проектор EPSON, який можна використовувати як міні-кінотеатр

ЗА СЛОВАМИ мера Києва Віталія Кличка, 
місто використовує кращий європейський 
досвід, щоб пристосувати інфраструктуру для 
життя людей з інвалідністю. Наразі закупо-
вуються трамваї з низькою підлогою, будівлі, 
що вводяться в експлуатацію, облаштовані 
пандусами і всім необхідним для зручного 
пересування громадян з обмеженими мож-
ливостями. Голова КМДА підкреслив, що на 
ці потреби столиця щорічно збільшує фінан-
сування. «Важливим питанням є і створення 
належних умов для лікування та реабілітації 
людей з інвалідністю. Зокрема дітей. І до ви-
рішення цієї проблеми ми підходимо комп-
лексно», – зазначив Віталій Володимирович. 

Він нагадав, що санаторій «Салют» з 2004 
року передали до системи охорони здоров’я 
столиці. Адже приміщення оздоровчого закладу 
було занедбаним і в аварійному стані, а згодом 
понад 10 років взагалі не функціонувало. 

За словами міського голови, щоб змінити 
ситуацію, КМДА та «Фонд розвитку будівельних 
ініціатив» уклали інвестиційний договір щодо 

створення умов перебування дітей у дитячих 
санаторіях «Салют» та «Ялинка». 

Інвестор провів роботи на загальну суму 
понад 35 млн грн. Для відновлення функціо-
нування відділення «Салюту» було витрачено 
понад 26 млн грн. Зокрема тут зробили ремонт, 
благоустрій території, придбали обладнання, 
меблі. Крім того, з міського бюджету виді-
лили 1,7 млн грн на закупівлю медичного та 
технологічного обладнання. 

Зі свого боку, благодійники подарували 
тварин – коня та козу – для проведення сеансів 
анімалотерапії, а також необхідний інвентар 
для лікування. 

А 14 травня було відкрито реабілітаційне 
відділення санаторно-курортного лікування 
дітей у супроводі законного представника. Тут 
створені всі умови для комфортного пере-
бування хлопчиків і дівчаток з обмеженими 
можливостями. «Всі задоволені – і діти, і бать-
ки. У відділенні працюють фахівці високого 
рівня, створено належні умови для лікування. 
Ми переконані, що санаторій буде повністю 

заповнений. Такого дитячого оздоровчого 
закладу немає в Україні. І це – приклад для 
інших міст», – додав Віталій Кличко. 

У закладі є сучасна база для організації 
медичної, психолого-педагогічної реабілітації 
та соціальної адаптації дітей з органічним 
ураженням нервової системи, розладами 
психіки та поведінки. Загалом відділення 
розраховане на 100 ліжок (100 пацієнтів та їх 
законних представників). Передбачене що-
річне лікування дітей психоневрологічного 
профілю віком від 3 до 17 років. У відділенні 
два підрозділи: психоневрологічне та реабілі-
таційно-діагностичне. Тут зможуть лікуватися 
пацієнти з дитячим церебральним паралічем, 
наслідками черепно-мозкової травми та 
спинного мозку, енцефаліту, менінгіту, мієліту, 
церебро-васкулярної хвороби з порушенням 
рухової функції, розладами психологічного 
розвитку. Окрім цього, відвідувачам сана-
торію надаватиметься медична, психолого-
педагогічна, психологічна, логопедична та 
соціальна реабілітація. Також забезпечене 
щоденне 5-ти разове харчування. 

Перший пробний заїзд розпочався 14 трав-
ня. У відділенні наразі 34 дитини. Лікування 
та реабілітація – безкоштовні. Мер Києва 
поспілкувався з маленькими пацієнтами, їх 
батьками та медперсоналом. Усі висловили 
вдячність міській владі за відкриття такого 
реабілітаційного відділення. 

Віталій Володимирович подарував дитячо-
му відділенню рідкокристалічний проектор 
EPSON, який можна використовувати як 
міні-кінотеатр �

Столична влада робить усе, щоб діти з обмеженими можливостями 
отримували належну увагу та турботу. Тому в місті почало 
працювати унікальне реабілітаційне відділення санаторно-
курортного лікування для малечі з інвалідністю. Про це учора 
заявив мер Києва Віталій Кличко під час візиту в санаторій 
«Салют», розташований у Пущі-Водиці.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 56 (1868), п’ятниця, 1 червня 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 19.04.2018 № 511/4575

Положення про антикорупційну гарячу лінію апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про антикорупційну гарячу лінію
Рішення Київської міської ради № 511/4575 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 3 пункту 12 розділу другого «За-
побігання корупції» додатка 2 до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, Методичних рекомендацій щодо організації роботи із 
повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 6 липня 2017 року №286, з метою забезпечення можливості для безперешкодного і без-
печного направлення повідомлень про вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов’язаних з коруп-
цією в виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), його структурних 
підрозділах, підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, а також для забезпечення функціонування 
механізму захисту інформації про осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

çà ðîáîòîþ óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ ³ çàêîíîäàâñòâà. Êîæåí 
ñåàíñ äîñòóïó äî òàêîãî ñõîâèùà ³ äî áóäü-ÿêèõ 
ôàéë³â, ìàòåð³àë³â, ùî çáåð³ãàþòüñÿ â òàêîìó 
ñõîâèù³, ïîâèíåí ô³êñóâàòèñÿ ç ìîæëèâ³ñòþ 
³äåíòèô³êàö³¿ êîðèñòóâà÷à, ùî çä³éñíþâàâ äî-
ñòóï, âèçíà÷åííÿ äàòè, ÷àñó ³ òðèâàëîñò³ êîæíîãî 
îêðåìîãî ñåàíñó äîñòóïó äî âèçíà÷åíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ùî çáåð³ãàºòüñÿ ó ñõîâèù³;

óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë – ñòðóêòóðíèé    
ï³äðîçä³ë àïàðàòó, óïîâíîâàæåíèé ç ïèòàíü 
çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿;

óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê – ïîñàäîâà îñî-
áà óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó, â ÷è¿ ïîñàäîâ³ 
îáîâ’ÿçêè âõîäèòü çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ 
ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ òà/àáî îáðîáêè ³íôîðìàö³¿, ùî íàä-
õîäèòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ.

II. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿
5. Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ ñòâîðþºòüñÿ ³ ïðàöþº â àä-

ì³í³ñòðàòèâíîìó ïðèì³ùåíí³ óïîâíîâàæåíîãî 
ï³äðîçä³ëó.

6. Ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ îðãàí³çîâóº òà çàáåç-
ïå÷óº óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë. Ôóíêö³îíàëüí³ 
îáîâ’ÿçêè ïîñàäîâèõ îñ³á, â³äïîâ³äàëüíèõ çà 
ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, çàêð³ïëþþòüñÿ ¿õ ïîñàäî-
âèìè ³íñòðóêö³ÿìè.

Êåð³âíèê óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó íåñå 
ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàëåæíå ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ñåðâåðó, ðåºñòðó, çáåðåæåííÿ, íà-
ëåæíèé îáë³ê ³ ðîçãëÿä óñ³õ ïîâ³äîìëåíü, ùî 
íàäõîäÿòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ.

7. Åôåêòèâí³ñòü ³ áåçïåðåðâí³ñòü ôóíêö³îíó-
âàííÿ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ âçàºìîä³ºþ 
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî â³äíåñåí³ äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. Ïîâ³äîìëåííÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ìîæóòü áóòè 
ïîäàí³ â óñí³é, ïèñüìîâ³é ôîðì³ àáî â åëåêòðîí-
íîìó âèãëÿä³.

9. Íîìåð òåëåôîíó òà åëåêòðîííà àäðåñà   
ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ çàòâåðäæóþòüñÿ îêðåìèì íàêàçîì  
êåð³âíèêà àïàðàòó çà ïîäàííÿì êåð³âíèêà óïî-
âíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó.

10. Ïðèéîì ïîâ³äîìëåíü óïîâíîâàæåíèì 
ïðàö³âíèêîì çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ çä³é-
ñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì ðîáî÷èõ äí³â çà ãðàô³êîì: 
ïîíåä³ëîê – ÷åòâåð – ç 09:15 äî 17:45 (ïåðåðâà ç 
13:00 äî 14:00), ï’ÿòíèöÿ, à òàêîæ ïåðåäñâÿòêîâ³ 
äí³ – ç 09:15 äî 16:45 (ïåðåðâà ç 13:00 äî 14:00). 
Â ³íøèé òà ïîçàðîáî÷èé ÷àñ, ó âèõ³äí³ ³ ñâÿòêîâ³ 
äí³ ïðèéîì äçâ³íê³â çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 
çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ àâòîâ³äïîâ³äà÷à. Âñ³ 
çâåðíåííÿ çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ï³äëÿãàþòü 
àóä³îçàïèñó, ïðî ùî ïåðåä ïî÷àòêîì ðîçìîâè 
ðîáèòüñÿ àâòîìàòè÷íå ïîâ³äîìëåííÿ àáîíåíòó, 
ÿêèé òåëåôîíóº íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ.

11. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî òåëåôîííîãî íîìåðà, 
ïîøòîâî¿ òà åëåêòðîííî¿ àäðåñè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, à 
òàêîæ ïîñèëàííÿ íà ãðàô³ê ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 
òà òåêñò öüîãî Ïîëîæåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ãî-
ëîâí³é ñòîð³íö³ îô³ö³éíîãî ïîðòàëó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

III. Çàáåçïå÷åííÿ íåðîçãîëîøåííÿ 
â³äîìîñòåé, ùî íàäõîäÿòü 

íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ
12. Àïàðàò âæèâàº âñ³õ ìîæëèâèõ ³ íåîáõ³äíèõ 

çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ íåðîçãîëîøåííÿ 
â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, òà ïåð-
ñîíàëüíèõ äàíèõ îñ³á, ÿê³ íàäàþòü äîïîìîãó â 
çàïîá³ãàíí³ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ òà ³íøèì ïðàâî-
ïîðóøåííÿì. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îñ³á, ÿê³ çâåðíóëèñÿ 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî â÷èíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, ìîæå áóòè ðîçãîëîøåíà 
ëèøå çà ¿õ çãîäîþ, êð³ì âèïàäê³â, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîì.

13. Âñ³ îòðèìàí³ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ â³äîìîñò³ 
ùîäî çä³éñíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, 
ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, à òàêîæ 
ùîäî çàõîä³â, çàïëàíîâàíèõ äëÿ ïåðåâ³ðêè òàêî¿ 
³íôîðìàö³¿, çàñîáè òà ³íñòðóìåíòè ðåàãóâàííÿ 
íà íå¿, âêëþ÷àþ÷è â³äïîâ³äíó ïåðåïèñêó ì³æ 
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïåðåäáà÷åíó öèì 
Ïîëîæåííÿì, º ñëóæáîâîþ ³íôîðìàö³ºþ.

14. Äîñòóï äî â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ, íàäàºòüñÿ âèêëþ÷íî ïîñàäîâèì îñîáàì 
óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó, â³äïîâ³äàëüíèì çà 
ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ òà/àáî îáðîáêó ³íôîðìàö³¿, 
ùî íàäõîäèòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, îêð³ì âèïàäê³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì òà ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, ïåðåíàïðàâëåííÿ â³äîìîñòåé, 

îòðèìàíèõ ÷åðåç ãàðÿ÷ó ë³í³þ, äî êîìïåòåíòíîãî 
ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
îðãàíó àáî ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî ñóá’ºêòà ó 
ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî çà 
ð³øåííÿì êåð³âíèêà óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó 
àáî éîãî çàñòóïíèêà (â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó 
îáîâ’ÿçê³â).

15. Íåðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ çàõèñò 
òà çáåðåæåííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ, â òîìó ÷èñë³, 
øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ñåðâåðà. Âñ³ àóä³î-
çàïèñè òåëåôîííèõ çâåðíåíü, êîï³¿ çâåðíåíü, 
ùî íàäõîäÿòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ó ïèñüìîâîìó 
âèãëÿä³, à òàêîæ äîëó÷åí³ äî íèõ ìàòåð³àëè çáå-
ð³ãàþòüñÿ íà ñåðâåð³. Äîñòóï äî â³äîìîñòåé, ùî 
çáåð³ãàþòüñÿ íà ñåðâåð³, íàäàºòüñÿ âèêëþ÷íî 
ïîñàäîâèì îñîáàì óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó, 
â³äïîâ³äàëüíèì çà ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ òà/àáî îá-
ðîáêó ³íôîðìàö³¿, ùî íàäõîäèòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, 
îêð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì 
òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

16. Ïðàö³âíèêè óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó, 
â ÷è¿ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè âõîäèòü çàáåçïå÷åííÿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ òà/àáî îáðîáêà ³í-
ôîðìàö³¿, ùî íàäõîäèòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, íåñóòü 
ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåííÿ 
³ íåðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ ó 
ïîâ³äîìëåííÿõ, ÿê³ íàäõîäÿòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, 
à òàêîæ áóäü-ÿêó ³íøó ³íôîðìàö³þ, ïîâ’ÿçàíó 
ç ïðèéíÿòòÿì òà ðîçãëÿäîì ïîâ³äîìëåíü, êð³ì 
âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. Ïîðóøåííÿ 
öüîãî çîáîâ’ÿçàííÿ òÿãíå çà ñîáîþ äèñöèïë³-
íàðíó, àäì³í³ñòðàòèâíó òà/àáî êðèì³íàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

17. Ïðè âèÿâëåíí³ ôàêò³â ïîðóøåííÿ ïðà-
ö³âíèêàìè óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó âè-
ìîã ùîäî íåðîçãîëîøåííÿ îòðèìàíî¿ ÷åðåç 
ãàðÿ÷ó ë³í³þ ³íôîðìàö³¿ òà ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì 16 öüîãî Ïîëîæåííÿ, 
êåð³âíèêîì àïàðàòó òà/àáî ãîëîâîþ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íåâ³äêëàäíî 
çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè äëÿ ïðèòÿãíåííÿ òàêî¿ 
îñîáè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

18. Çâåðíåííÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ìîæå áóòè 
çä³éñíåíå áåç çàçíà÷åííÿ ³äåíòèô³êàö³¿   îñîáè   
âèêðèâà÷à   (àíîí³ìíî).   Âèìîãè   äî   àíîí³ìíèõ 
ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïî-
ðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, 
òà ïîðÿäîê ¿õ ðîçãëÿäó âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì.

19. Çàáîðîíÿºòüñÿ äîðó÷àòè çä³éñíåííÿ ïåðå-
â³ðêè îòðèìàíèõ ÷åðåç ãàðÿ÷ó ë³í³þ â³äîìîñòåé 
ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, 
ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, òèì 
îðãàíàì, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³-
çàö³ÿì, ¿õ ï³äðîçä³ëàì àáî ïîñàäîâèì îñîáàì, 
ÿêèõ ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ñòîñóºòüñÿ çà-
çíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ.

IV. Ïîðÿäîê ïðèéîìó òà ðåºñòðàö³¿ 
ïîâ³äîìëåíü, ùî íàäõîäÿòü íà

ãàðÿ÷ó ë³í³þ
20. Óñ³ ïîâ³äîìëåííÿ, îòðèìàí³ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, 

ðåºñòðóþòüñÿ óïîâíîâàæåíèì ïðàö³âíèêîì ó ðå-
ºñòð³. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ïîâ³äîìëåíü, ïðèéíÿòèõ 
óïîâíîâàæåíèì ïðàö³âíèêîì ó òåëåôîííîìó 
ðåæèì³, âíîñèòüñÿ äî ðåºñòðó íåâ³äêëàäíî. 
²íôîðìàö³ÿ ùîäî ïîâ³äîìëåíü, ùî íàäõîäÿòü 
ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³, íà àâòîâ³äïîâ³äà÷ òà 
åëåêòðîííó ïîøòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, âíîñèòüñÿ óïî-
âíîâàæåíèì ïðàö³âíèêîì äî ðåºñòðó ïî ì³ð³ 
íàäõîäæåííÿ, àëå íå ï³çí³øå ïîòî÷íîãî ðîáî÷îãî 
äíÿ äëÿ ïîâ³äîìëåíü, ùî íàä³éøëè â ðîáî÷èé ÷àñ, 
òà íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ äëÿ ïîâ³äîìëåíü, 
ùî íàä³éøëè â ïîçàðîáî÷èé ÷àñ, â³äïîâ³äíî äî 
ãðàô³êà ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿.

21. Çàïèñ â ðåºñòð³ ùîäî êîæíîãî ïîâ³äî-
ìëåííÿ, ùî íàä³éøëî íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, ïîâèíåí 
ì³ñòèòè òàêó ³íôîðìàö³þ:

1) ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ïîâ³äîìëåííÿ;
2) äàí³  ïðî  äàòó  òà  ÷àñ  íàäõîäæåííÿ ïî-

â³äîìëåííÿ,  ôîðìó íàäõîäæåííÿ;
3) ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ óïîâíîâàæåíîãî 

ïðàö³âíèêà, ùà ïðèéíÿâ ïîâ³äîìëåííÿ;
4) ñòèñëèé çì³ñò ïîâ³äîìëåííÿ;
5) êàòåãîð³þ ïîâ³äîìëåííÿ, â³äïîâ³äíî äî 

êàòåãîð³çàö³¿, íàâåäåíî¿ ó ïóíêò³ 23 Ïîëîæåííÿ;
6) çà íàÿâíîñò³ – ³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³ âèêðè-

âà÷à òà éîãî êîíòàêòí³ äàí³; ³íôîðìàö³þ ïðî òå, 
÷è ïîòðåáóº â³í ³íôîðìóâàííÿ ïðî ðåçóëüòàòè 
ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåííÿ;

7) ïîñèëàííÿ íà åëåêòðîííó êîï³þ ïîâ³äîì-
ëåííÿ (àóä³îôàéë äëÿ ïîâ³äîìëåíü, îòðèìàíèõ 
çàñîáàìè òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó; ñêàíîâàíà êîï³ÿ 
çâåðíåííÿ äëÿ ïîâ³äîìëåíü, îòðèìàíèõ ó ïèñü-
ìîâ³é ôîðì³; åëåêòðîííà êîï³ÿ ëèñòà äëÿ ïîâ³äî-
ìëåíü, íàä³ñëàíèõ íà åëåêòðîííó ïîøòó) òà âñ³õ 
äîëó÷åíèõ äî íüîãî ìàòåð³àë³â (çà íàÿâíîñò³);

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Ïîëîæåííÿ ïðî àíòèêîðóïö³éíó ãàðÿ÷ó ë³í³þ 

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ 
– Ïîëîæåííÿ) ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», ï³äïóíêòó 3 
ïóíêòó 12 ðîçä³ëó äðóãîãî «Çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» 
äîäàòêà 2 äî Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ùîäî ðåàë³çà-
ö³¿ çàñàä äåðæàâíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè â 
Óêðà¿í³ (Àíòèêîðóïö³éíî¿ ñòðàòåã³¿) íà 2015-2017 
ðîêè, Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî îðãàí³çàö³¿ 
ðîáîòè ³ç ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî êîðóïö³þ, âíå-
ñåíèìè âèêðèâà÷àìè, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 
Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ 
êîðóïö³¿ â³ä 6 ëèïíÿ 2017 ðîêó ¹286, òà âèçíà÷àº 
ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè àíòèêîðóïö³éíî¿ ãàðÿ÷î¿ 
ë³í³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ïîðÿäîê ïðèéîìó, ðåºñòðàö³¿ é îáë³êó çâåðíåíü, 
ùî íàäõîäÿòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, ¿õ îïðàöþâàííÿ 
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ¿¿ 
ðîáîòîþ òà âèêîíàííÿì âèìîã öüîãî Ïîëîæåííÿ.

2. Ïîñàäîâ³ îñîáè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðî-
áîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóþòüñÿ 
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿», Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî 
äåðæàâíó ñëóæáó», ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Ôóíêö³îíóâàííÿ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ 
ç äîòðèìàííÿì ïðèíöèï³â:

1) çàêîííîñò³ – îáîâ’ÿçîê ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî 
çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, ä³ÿòè ëèøå íà 
ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî 
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè;

2) ïðîôåñ³îíàë³çìó – êîìïåòåíòíå, îá’ºêòèâíå 
³ íåóïåðåäæåíå âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, 
ïîâàãà äî ãðîìàäÿí, âèòðèìêà ³ òàêòîâí³ñòü, ïî-
ñò³éíå ï³äâèùåííÿ ïîñàäîâîþ îñîáîþ ð³âíÿ ñâîº¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, â³ëüíå âîëîä³ííÿ 
äåðæàâíîþ ìîâîþ;

3) äîáðî÷åñíîñò³ – ñïðÿìîâàí³ñòü ä³é äåðæàâ-
íîãî ñëóæáîâöÿ íà çàõèñò ïóáë³÷íèõ ³íòåðåñ³â òà 
â³äìîâà äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ â³ä ïðåâàëþâàííÿ 
ïðèâàòíîãî ³íòåðåñó ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íàäàíèõ 
éîìó ïîâíîâàæåíü;

4) äîñòóïíîñò³ – ìîæëèâ³ñòü áóäü-ÿêî¿ îñîáè 
â³ëüíî òà áåçïåðåøêîäíî íàäàòè ³íôîðìàö³þ 

ùîäî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, 
ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, ÷åðåç 
áóäü-ÿêèé ç çàñîá³â ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, ïåðåäáà÷åíèé 
öèì Ïîëîæåííÿì;

5) êîíô³äåíö³éíîñò³ – âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíî¿ 
³íôîðìàö³¿ âèêëþ÷íî äëÿ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ 
îáîâ’ÿçê³â, çä³éñíåííÿ ðåºñòðàö³¿, çáåð³ãàííÿ òà 
âèêîðèñòàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ó ñóâîð³é â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ç ïîëîæåííÿìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ», íåðîçãîëîøåííÿ 
â³äîìîñòåé, îòðèìàíèõ çàñîáàìè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, 
áóäü-ÿêèì ñòîðîíí³ì îñîáàì.

4.    Ó öüîìó Ïîëîæåíí³ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ 
â òàêîìó çíà÷åíí³:

àïàðàò – àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿);

âèêðèâà÷ – áóäü-ÿêà îñîáà, ÿêà íàäàº äîïî-
ìîãó â çàïîá³ãàíí³ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ â³äïîâ³äíî 
äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 53 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»;

ãàðÿ÷à ë³í³ÿ – ñóêóïí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ ³ 
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òåõí³÷íèõ ð³øåíü, ùî îð-
ãàí³çîâóþòüñÿ, ñòâîðþþòüñÿ ³ ôóíêö³îíóþòü 
ï³ä ïîâíèì òåõíîëîã³÷íèì é óïðàâë³íñüêèì 
êîíòðîëåì óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ âèêðèâà÷àì áåçïå÷íî 
³ áåçïåðåøêîäíî, çà äîïîìîãîþ áóäü-ÿêîãî ç 
ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì çàñîá³â, ïåðåäà-
âàòè óïîâíîâàæåíîìó ï³äðîçä³ëó â³äîìîñò³, ùî 
ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ñòîñóþòüñÿ â÷èíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ; 

çàêîí – Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ 
êîðóïö³¿»;

ðåºñòð – åëåêòðîííà ñèñòåìà îáë³êó ïîâ³äîì-
ëåíü, ùî íàäõîäÿòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêî¿ çä³éñíþþòüñÿ çáåð³ãàííÿ, çàõèñò, 
îáë³ê, ïîøóê òàêèõ ïîâ³äîìëåíü òà ÿêà âåäåòüñÿ 
óïîâíîâàæåíèì ï³äðîçä³ëîì. Êîæåí ñåàíñ äî-
ñòóïó ïðàö³âíèê³â óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó 
äî ðåºñòðó ïîâèíåí ô³êñóâàòèñÿ ç ìîæëèâ³ñòþ 
³äåíòèô³êàö³¿ êîðèñòóâà÷à, ùî çä³éñíþâàâ äî-
ñòóï, âèçíà÷åííÿ äàòè, ÷àñó ³ òðèâàëîñò³ êîæíîãî 
îêðåìîãî ñåàíñó äîñòóïó äî ðåºñòðó;

ñåðâåð – îêðåìå çàõèùåíå åëåêòðîííå ñõî-
âèùå, äîñòóï äî ÿêîãî ïîâèíí³ ìàòè âèêëþ÷íî 
ïîñàäîâ³ îñîáè óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó, 
â³äïîâ³äàëüí³ çà ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ òà/àáî îá-
ðîáêó ³íôîðìàö³¿, ùî íàäõîäèòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ, 
à òàêîæ îñîáè, ùî çä³éñíþþòü çàõîäè êîíòðîëþ 

1. Ñòâîðèòè àíòèêîðóïö³éíó ãàðÿ÷ó ë³í³þ 
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî àíòèêîðóïö³éíó 
ãàðÿ÷ó ë³í³þ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) (íàäàë³ – Ïîëîæåííÿ) çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèçíà÷èòè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàí-
íÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óïîâíîâàæåíèì ï³äðîç-
ä³ëîì, íà ÿêèé ïîêëàäåíî ôóíêö³¿ ç îðãàí³çàö³¿ òà 
çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè àíòèêîðóïö³éíî¿ ãàðÿ÷î¿ 
ë³í³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
òÿãîì 3 (òðüîõ) ì³ñÿö³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
öèì ð³øåííÿì:

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³î-
íóâàííÿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ àïàðàòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä-
ïîâ³äíî äî âèìîã Ïîëîæåííÿ.

4.2. Ï³äãîòóâàòè ³ âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ 
ï³äðîçä³ëè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿)» â³ä 27.04.2016 ¹ 294 òà ïîñàäîâèõ 
³íñòðóêö³é ïðàö³âíèê³â óïðàâë³ííÿ ³ç çàïîá³ãàííÿ 
òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
Ïîëîæåííÿ.

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

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó – ãîëî-
âó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà çàïî-
á³ãàííÿ êîðóïö³¿.

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

від 23.05.2018 № 833/4897

Перелік містобудівної документації для розроблення (оновлення) 
у м. Києві

1. Генеральний план

2. Плани зонування територій

3. Детальні плани територій

Перелік містобудівної документації для внесення змін та територій для
розроблення містобудівної документації у м. Києві

№ Назва містобудівної документації та орієнтовні території для розроблення місто-
будівної документації Район

1. Детальний план території в межах вулиці Саперно-Слобідської, проспекту Науки 
у Голосіївському районі м. Києва Голосіївський

2. Детальний план території 11-го мікрорайону Позняки-Західні Дарницький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
13 листопада 2013 року №518/10006 «Про затвердження 
міської програми створення (оновлення) містобудівної 

документації у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 833/4897 від 23 травня 2018 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», статті 12 Закону України «Про основи містобудування», керуючись наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 
2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1468/20206, з метою забезпечення ефективної реалізації містобудівної 
програми створення (оновлення) містобудівної документації Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹518/10006 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ 
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó 
ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

1.1. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèì ïóíêòîì 2 
òàêîãî çì³ñòó:

«2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçðîáêà (âíåñåííÿ çì³í) 
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³ çä³éñíþºòü-
ñÿ â³äïîâ³äíî äî Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè «ñòâîðåííÿ 
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³, 
çàòâåðäæåíî¿ çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 2-7 ââàæàòè ïóíêòàìè 
3-8 â³äïîâ³äíî.

1.2. Â àáçàö³ ïåðøîìó ðîçä³ëó 1 òà àáçàö³ 
ïåðøîìó ðîçä³ëó 5 Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåí-
íÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó 
ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 13 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹ 518/10006, 
öèôðè «2017» çàì³íèòè öèôðàìè «2020»;

1.3. Äîäàòîê äî Ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåí-
íÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó 

ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 13 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹518/10006, 
âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
ðîçðîáëåííÿ (âíåñåííÿ çì³í) ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ â³äïîâ³äíî äî çì³í, âíåñåíèõ ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

8) ³íôîðìàö³þ ïðî òå, êèì, êîìó ³ êîëè äî-
ðó÷åíî ðîçãëÿä ïîâ³äîìëåííÿ;

9) ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿêèõ çàõîä³â óæèòî çà 
ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåííÿ;

10) ó ðàç³ ïåðåíàïðàâëåíèÿ ïîâ³äîìëåííÿ äî 
êîìïåòåíòíîãî ï³äðîçä³ëó àïàðàòó, îðãàíó àáî 
ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî ñóá’ºêòà ó ñôåð³ 
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ – ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿêîìó ï³ä-
ðîçä³ëó, îðãàíó àáî ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîìó 
ñóá’ºêòó ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ áóëî ïåðåíà-
ïðàâëåíî ïîâ³äîìëåííÿ, ïîñèëàííÿ íà êîï³þ 
ñóïðîâ³äíîãî ëèñòà, çà íàÿâíîñò³ – ïîñèëàííÿ 
íà êîï³þ â³äïîâ³ä³ òàêîãî ï³äðîçä³ëó àïàðàòó, 
îðãàíó àáî ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî ñóá’ºêòà 
ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ç ³íôîðìàö³ºþ ùîäî 
ðåçóëüòàòó ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåííÿ;

11) çàäëÿ åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè 
ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, ïîëåãøåííÿ ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó 
ïîâ³äîìëåíü â ðåºñòð ìîæóòü çàíîñèòèñÿ òàêîæ 
³íø³ â³äîìîñò³ ùîäî ïðèéíÿòèõ òà ðîçãëÿíóòèõ 
ïîâ³äîìëåíü.

22. Ç ìåòîþ íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âèêðèâà÷àì 
ä³çíàòèñÿ ïðî çàõîäè, âæèò³ çà ðåçóëüòàòîì 
îòðèìàííÿ óïîâíîâàæåíèì ï³äðîçä³ëîì íàäàíî¿ 
íèìè ³íôîðìàö³¿, óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê ïðî-
ïîíóº ¿ì âêàçàòè ñâî¿ ³äåíòèô³êàö³éí³ òà êîíòàêòí³ 
äàí³. Çà çãîäè âèêðèâà÷à íàäàòè ³äåíòèô³êàö³éí³ 
òà êîíòàêòí³ äàí³ óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê 
óòî÷íþº, ÷è ïîòðåáóº âèêðèâà÷ (çàÿâíèê) ³í-
ôîðìóâàííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ïîâ³äî-
ìëåííÿ. Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ïîâ³äîìëåííÿ, 
íàäàºòüñÿ ò³ëüêè òèì âèêðèâà÷àì (çàÿâíèêàì), 
ÿê³ ïîâ³äîìèëè ñâî¿ ³äåíòèô³êàö³éí³ äàí³ ç ìåòîþ 
íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ä³çíàòèñÿ ïðî çàõîäè, âæèò³ 
çà ðåçóëüòàòîì îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

23. Áåçïîñåðåäíüî ïðè îòðèìàíí³ òà ðåº-
ñòðàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ, ùî íàä³éøëî íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ, óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê çä³éñíþº éîãî 
ïåðâèííó êàòåãîð³çàö³þ â³äïîâ³äíî äî íèæ÷å-
íàâåäåíèõ êàòåãîð³é:

1) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ 
ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç êîðóïö³ºþ;

2) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî êîðóïö³éí³ ðèçèêè, âè-
ÿâëåí³ â ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ïðàâîâèõ àêòàõ àáî ¿õ ïðîåêòàõ, ùî ñïðèÿþòü 
àáî ìîæóòü ñïðèÿòè â÷èíåííþ êîðóïö³éíèõ 
ïðàâîïîðóøåíü;

3) ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðó-
øåíü, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî êîðóïö³éíèõ àáî 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ;

4) çàïèòè íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿;
5) çâåðíåííÿ, â ÿêèõ ïîðóøåíî ïèòàííÿ äî-

â³äêîâîãî òà êîíñóëüòàòèâíîãî õàðàêòåðó;
6) çâåðíåííÿ, ùî íå ì³ñòÿòü ôàêòè÷íèõ äàíèõ, 

ÿê³ ìîæóòü áóòè ïåðåâ³ðåí³.
24. Ïîâ³äîìëåííÿ, ùî íàäõîäÿòü íà ãàðÿ÷ó 

ë³í³þ â ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, çáåð³ãàþòüñÿ é 
îáë³êîâóþòüñÿ â óïîâíîâàæåíîìó ï³äðîçä³ë³.

V. Ïîðÿäîê ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåíü, 
ùî íàäõîäÿòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ

25. Ïðè íàäõîäæåíí³ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðó-
øåíü, ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, 
óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê çà íåîáõ³äíîñò³ 
óòî÷íþº â âèêðèâà÷à ôàêòè, à òàêîæ ïðîïîíóº 
âèêðèâà÷ó çàëèøèòè ñâî¿ êîíòàêòí³ äàí³ äëÿ 
ìîæëèâîñò³ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Ï³ñëÿ ðåº-
ñòðàö³¿ òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ óïîâíîâàæåíèé 
ïðàö³âíèê äî ê³íöÿ ðîáî÷îãî äíÿ, âïðîäîâæ 
ÿêîãî áóëî îòðèìàíå òàêå ïîâ³äîìëåííÿ, ñêëà-
äàº êîðîòêèé ïèñüìîâèé çâ³ò íà ³ì’ÿ êåð³âíèêà 
àáî çàñòóïíèêà êåð³âíèêà óïîâíîâàæåíîãî ï³ä-
ðîçä³ëó (â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â). 
Êåð³âíèê óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó àáî éîãî 
çàñòóïíèê íå ï³çí³øå ê³íöÿ íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî 
äíÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ðîçãëÿä ³íôîðìàö³¿, 
ùî ì³ñòèòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ óïîâíîâàæå-
íèì ï³äðîçä³ëîì, àáî ¿¿ ïåðåíàïðàâëåííÿ äî 
êîìïåòåíòíîãî ï³äðîçä³ëó àïàðàòó, îðãàíó ÷è 
ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî ñóá’ºêòà ó ñôåð³ 
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿. Ïåðåíàïðàâëåííÿ äî îðãàíó 
÷è ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî ñóá’ºêòà ó ñôåð³ 
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, ùî ñòîñóþòüñÿ ãîëî-
âè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
çä³éñíþþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî.

26. Ïåðåíàïðàâëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâî-
ïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, äî êîì-
ïåòåíòíîãî ï³äðîçä³ëó àïàðàòó, îðãàíó àáî 
ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî ñóá’ºêòà ó ñôåð³ 
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ çä³éñíþºòüñÿ íå ï³çí³øå, í³æ 
ïðîòÿãîì Ç (òðüîõ) ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ïîâ³äîìëåííÿ ç óñ³ìà äî-
ëó÷åíèìè äî íüîãî ìàòåð³àëàìè (çà íàÿâíîñò³) 
íàïðàâëÿºòüñÿ äî êîìïåòåíòíîãî ï³äðîçä³ëó 
àïàðàòó, îðãàíó àáî ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî 
ñóá’ºêòà ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ç ñóïðîâ³äíèì 
ëèñòîì â³ä óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó, â ÿêîìó 
íàâîäèòüñÿ çì³ñò îòðèìàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, 
ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ óïîâíîâàæåíèì ï³ä-
ðîçä³ëîì ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü éîãî ïåðå-
íàïðàâëåííÿ äî â³äïîâ³äíîãî ñóá’ºêòà, à òàêîæ 
ïðîõàííÿ ³íôîðìóâàòè óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë 
ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó íàïðàâëåíîãî ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðó-
øåíü, ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, 

êîìïåòåíòíèì ï³äðîçä³ëîì àïàðàòó, îðãàíîì àáî 
ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèì ñóá’ºêòîì.

27. Ïåðåâ³ðêà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, îòðèìàíîãî ÷åðåç ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ, çä³éñíþºòüñÿ óïîâíîâàæåíèì ï³äðîçä³-
ëîì ó ñòðîê íå á³ëüøå 15 (ï’ÿòíàäöÿòè) äí³â â³ä 
äíÿ éîãî îòðèìàííÿ. ßêùî ó âêàçàíèé òåðì³í 
ïåðåâ³ðèòè ³íôîðìàö³þ, ùî ì³ñòèòüñÿ â ïîâ³äî-
ìëåíí³, íåìîæëèâî, êåð³âíèê óïîâíîâàæåíîãî 
ï³äðîçä³ëó àáî éîãî çàñòóïíèê (â³äïîâ³äíî äî, 
ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â) ïðîäîâæóþòü ñòðîê ðîç-
ãëÿäó òàêîãî ïîâ³äîìëåííÿ, àëå íå á³ëüøå í³æ 
äî 30 (òðèäöÿòè) äí³â â³ä äíÿ éîãî îòðèìàííÿ.

28. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ äîñòàòí³õ ï³äñòàâ, ùî 
ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìà-
ö³¿, âèêëàäåíî¿ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî â÷èíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, êåð³âíèê óïîâíîâàæå-
íîãî ï³äðîçä³ëó íåâ³äêëàäíî ³íôîðìóº ïðî öå 
îñîáèñòî ãîëîâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), âæèâàº çàõîä³â ùîäî ïðèïèíåííÿ 
âèÿâëåíîãî ïîðóøåííÿ, óñóíåííÿ éîãî íàñë³äê³â 
òà ïðèòÿãíåííÿ âèííèõ îñ³á äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
à òàêîæ íåãàéíî ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº ïðî ö³ 
îáñòàâèíè ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîìó ñóá’ºêòó 
ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿.

29. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ïîâ³-
äîìëåííÿ ïðî êîðóïö³éí³ ðèçèêè â íîðìàòèâíèõ 
àêòàõ òà àêòàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðàâîâî¿ ä³¿ àáî â 
ð³øåííÿõ ïîñàäîâèõ îñ³á; âèÿâëåííÿ â ÷èííèõ 
íîðìàòèâíèõ àêòàõ òà àêòàõ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðàâî-
âî¿ ä³¿ òà ¿õ ïðîåêòàõ ôàêòîð³â, ùî ñïðèÿþòü àáî 
ìîæóòü ñïðèÿòè â÷èíåííþ êîðóïö³éíèõ ïðàâî-
ïîðóøåíü, óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê ïðèéìàº 
â çàÿâíèêà òàêå ïîâ³äîìëåííÿ, çà íåîáõ³äíîñò³ 
– óòî÷íþº â çàÿâíèêà éîãî çàóâàæåííÿ (ïðîïî-
çèö³¿), à òàêîæ ïðîïîíóº çàÿâíèêó çàëèøèòè ñâî¿ 
êîíòàêòí³ äàí³ äëÿ ìîæëèâîñò³ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. 
Íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ óïîâíîâàæåíèé 
ï³äðîçä³ë çä³éñíþº àíàë³ç íàÿâíîñò³ ó òàêèõ àêòàõ 
êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â àáî ôàêòîð³â, ùî ñïðèÿþòü 
àáî ìîæóòü ñïðèÿòè â÷èíåííþ êîðóïö³éíèõ 
ïðàâîïîðóøåíü. Ïðè âèÿâëåíí³ êîðóïö³éíèõ 
ðèçèê³â àáî ôàêòîð³â, ùî ñïðèÿþòü àáî ìîæóòü 
ñïðèÿòè â÷èíåííþ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü 
ó òàêèõ àêòàõ, êåð³âíèê óïîâíîâàæåíîãî ï³ä-
ðîçä³ëó âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ¿õ óñóíåííÿ 
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ – ãîëîâ³ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àáî ãîëîâ³ â³äïîâ³äíî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

30. Ó ðàç³, êîëè çâåðíåííÿ ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ 
ïðî â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü, ùî íå â³äíîñÿòü-
ñÿ äî êîðóïö³éíèõ àáî ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, 
óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê ïîâ³äîìëÿº çàÿâíèêó 
äî êîìïåòåíö³¿ ÿêîãî îðãàíó íàëåæèòü ðîçãëÿä 
âèêëàäåíèõ ôàêò³â ³ ïðîïîíóº áåçïîñåðåäíüî 
çâåðíóòèñÿ äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó. Ó âèïàäêó, 
ÿêùî çàÿâíèê íàïîëÿãàº íà ïðèéîì³ ïîâ³äî-
ìëåííÿ, óïîâíîâàæåíèé ïðàö³âíèê ïðèéìàº éîãî 
òà ä³º àíàëîã³÷íî äî ñèòóàö³¿, ïåðåäáà÷åíî¿ äëÿ 
ïðèéîìó ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ 
ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç 
êîðóïö³ºþ, â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 25-28 öüîãî 
Ïîëîæåííÿ.

31. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ çàïèòó 
íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, óïîâíîâà-
æåíèé ïðàö³âíèê ä³º â³äïîâ³äíî äî íîðì Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿». 
²íôîðìàö³ÿ ùîäî òàêèõ ïîâ³äîìëåíü çàíîñèòüñÿ 
äî ðåºñòðó ó âñòàíîâëåíîìó öèì Ïîëîæåííÿì 
ïîðÿäêó.

32. Çâåðíåííÿ, â ÿêèõ ïîðóøåíî ïèòàííÿ 
äîâ³äêîâîãî òà êîíñóëüòàòèâíîãî õàðàêòåðó, à 
òàêîæ ò³, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ, 
ðîçãëÿäàþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ïðè òåëåôîí-
íîìó çâåðíåíí³ øëÿõîì íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é. 
Ó ðàç³, ÿêùî â óïîâíîâàæåíîãî ïðàö³âíèêà â³ä-
ñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ, íåîáõ³äíà äëÿ ôàõîâîãî 
îíëàéí-êîíñóëüòóâàííÿ, â³í ïîÿñíþº çàÿâíèêó 
äî ÿêîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàíó äåðæàâíî¿ 
âëàäè àáî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿ ÷è óñòàíîâè éîìó 
äîö³ëüíî çâåðíóòèñÿ ³ çà ìîæëèâîñò³ íàäàº 
àäðåñó, íîìåð òåëåôîíó ðîçïîðÿäíèêà òàêî¿ 
³íôîðìàö³¿. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî òàêèõ çâåðíåíü 
çàíîñèòüñÿ äî ðåºñòðó ó âñòàíîâëåíîìó öèì 
Ïîëîæåííÿì ïîðÿäêó.

33. Ó ðàç³, ÿêùî çâåðíåííÿ, ùî íàä³éøëî íà 
ãàðÿ÷ó ë³í³þ, íå ì³ñòèòü ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ 
ìîæóòü áóòè ïåðåâ³ðåí³, àáî ÿêùî íàâåäåíà 
ó íüîìó ³íôîðìàö³ÿ íå ñòîñóºòüñÿ êîíêðåòíî¿ 
îñîáè, óïîâíîâàæåíèé «ïðàö³âíèê ðåºñòðóº 
éîãî ó âèçíà÷åíîìó öèì Ïîëîæåííÿì ïîðÿäêó 
òà ðîáèòü â ðåºñòð³ â³äïîâ³äíó â³äì³òêó. Òàê³ 
ïîâ³äîìëåííÿ íå ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó óïîâíî-
âàæåíèì ï³äðîçä³ëîì, ÿêùî ³íøå íå âèçíà÷åíî 
éîãî êåð³âíèêîì.

34. Óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë ³íôîðìóº ïðî 
ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåíü òèõ çàÿâíèê³â, 
ÿê³ ïðè çâåðíåíí³ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ íàäàëè ñâî¿ 
³äåíòèô³êàö³éí³ òà êîíòàêòí³ äàí³ òà âêàçàëè, ùî 
áàæàþòü áóòè ïî³íôîðìîâàíèìè ïðî ðåçóëüòàòè 
ðîçãëÿäó õâîãî ïîâ³äîìëåííÿ. ²íôîðìóâàí-
íÿ çàÿâíèêà ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ïîâ³äî-
ìëåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïèñüìîâî (íà ïîøòîâó 

÷è åëåêòðîííó àäðåñó) ó ñòðîê, ùî íå ïåðåâè-
ùóº 15 (ï’ÿòíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ 
íàäõîäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ. ßêùî êåð³âíèêîì 
óïîâíîâàæåíîãî ï³äðîçä³ëó àáî éîãî çàñòóïíè-
êîì (â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â) áóëî 
ïðîäîâæåíî ñòðîê ðîçãëÿäó ïîâ³äîìëåííÿ, çà-
ÿâíèê ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó 
ïîâ³äîìëåííÿ íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç 30 (òðèäöÿòü) 
äí³â ç äàòè íàäõîäæåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ.

VI. Çâ³òóâàííÿ ïðî ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿
35. Óïîâíîâàæåíèé ï³äðîçä³ë ùîêâàðòàëüíî 

ãîòóº çâ³ò ïðî ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, ÿêèé îïðè-
ëþäíþºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ íàïðàâëÿºòüñÿ 
äëÿ îçíàéîìëåííÿ ãîëîâ³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ïîâíîâàæåíü ÿêî¿ âõîäèòü ñôåðà 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

36. Ùîêâàðòàëüíèé çâ³ò ïðî ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ 
ë³í³¿ â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó ïîâèíåí ì³ñòèòè 
³íôîðìàö³þ ùîäî òîãî, ÷è áóëî çàáåçïå÷åíî 
áåçïåðåá³éíó ðîáîòó ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ çà çâ³òíèé 
ïåð³îä; çà íàÿâíîñò³ òåõí³÷íèõ ÷è îðãàí³çàö³é-
íèõ íåäîë³ê³â â ðîáîò³ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ çà çâ³òíèé 
ïåð³îä íåîáõ³äíî êîðîòêî âêàçàòè íà ïðè÷èíè 
³ çàõîäè ùîäî óñóíåííÿ íåäîë³ê³â; ³íôîðìàö³þ 
ùîäî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü, ÿê³ íàä³éøëè 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ çà êîæíèì ³ç çàñîá³â çâ’ÿçêó, 
³íôîðìàö³þ ùîäî ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü, â³äíå-
ñåíèõ óïîâíîâàæåíèì ïðàö³âíèêîì äî êîæíî¿ 
ç âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 23 öüîãî Ïîëîæåííÿ 
êàòåãîð³é; ³íôîðìàö³þ ùîäî ê³ëüêîñò³ ïåðåâ³-
ðîê, çä³éñíåíèõ óïîâíîâàæåíèì ï³äðîçä³ëîì 
çà ðåçóëüòàòàìè îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåíü ÷åðåç 
ãàðÿ÷ó ë³í³þ, ê³ëüêîñò³ ïîâ³äîìëåíü ïðî â÷èíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïðàâîïîðóøåíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, ïåðåíàïðàâëåíèõ äî 
ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèõ ñóá’ºêò³â ó ñôåð³ 
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿.

VII. Êîíòðîëü çà ïîâíîòîþ òà ÿê³ñòþ 
ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿

37. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî Ïîëîæåí-
íÿ, çà ïîâíîòîþ òà ÿê³ñòþ ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, 
ðåºñòðó, ñåðâåðó, âèêîíàííÿì çàõîä³â çàáåçïå-
÷åííÿ çáåðåæåííÿ ³ êîíô³äåíö³éíîñò³ ³íôîðìàö³¿, 
ùî íàäõîäèòü íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ïîêëàäàºòüñÿ íà 
ãîëîâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

38. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 37 
öüîãî Ïîëîæåííÿ ãîëîâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ìîæå ñâî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì 
ñôîðìóâàòè ñïåö³àëüíó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ ó 
ñêëàä³ äî 7 (ñåìè) ÷îëîâ³ê ³ç ñêëàäó ïðàö³âíèê³â 
äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòð-
îëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ³ àïàðàòó, ç çàëó÷åííÿì äåïóòàò³â 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè -÷ëåí³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çà-
êîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó ³ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ (çà 
¿õ çãîäîþ). Òàêà ñïåö³àëüíà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ 
ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêó ïèòàíü, âèçíà÷åíèõ ãîëî-
âîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â 
òåðì³í, ùî íå ïåðåâèùóº 45 (ñîðîê ï’ÿòü) äí³â, 
ïðî ùî ãîòóºòüñÿ çâ³ò ç âèñíîâêàìè ³ ðåêîìåí-
äàö³ÿìè ùîäî òàêèõ ïèòàíü ³ ïîäàºòüñÿ ãîëîâ³ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ 
ïðèéíÿòòÿ íèì ïîäàëüøèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.

39. Êîíòðîëü çà ïîâíîòîþ òà ÿê³ñòþ ðîáîòè 
ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ Íàö³îíàëüíèì 
àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, àáî 
³íøèì öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 
ç³ ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ÿêèé çàáåçïå÷óº ôîð-
ìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó àíòèêîðóïö³éíó 
ïîë³òèêó, ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèõ éîìó 
çàêîíîì.

40. Ïðè çä³éñíåíí³ çàõîä³â êîíòðîëþ çà ïî-
âíîòîþ òà ÿê³ñòþ ðîáîòè ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ ñïåö³àëüí³é 
êîíòðîëüí³é êîì³ñ³¿, ñòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî 
ïóíêòó 38 öüîãî Ïîëîæåííÿ, Íàö³îíàëüíîìó 
àãåíòñòâó ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, àáî 
³íøîìó öåíòðàëüíîìó îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 
ç³ ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ÿêèé çàáåçïå÷óº ôîð-
ìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó àíòèêîðóïö³éíó 
ïîë³òèêó, óïîâíîâàæåíèì ï³äðîçä³ëîì çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ ïîâíèé ³ áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï äî 
â³äîìîñòåé ðåºñòðó, ñåðâåðó, ìàòåð³àë³â, ùî 
íàäõîäèëè íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, 
âõ³äíî¿ òà âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ óïîâíîâà-
æåíîãî ï³äðîçä³ëó ùîäî ðîçãëÿäó òà ïåðåâ³ðêè 
ïîâ³äîìëåíü, ùî íàäõîäèëè íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
1 червня 2018 р.
№58 (5109)

Про питання заборгованості перед ПАТ «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Рішення Київської міської ради № 834/4898 від 23 травня 2018 року
Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве само-

врядування в Україні», «Про теплопостачання», з метою захисту інтересів територіальної громади міста Києва та 
її комунальної власності, забезпечення безперебійності технологічного процесу виробництва, транспортування, 
постачання теплової енергії, виробництва електричної енергії в місті Києві, підготовки житлово-комунального 
господарства, об’єктів комунальної інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу міста Києва до стабільної 
роботи, у тому числі, в міжопалювальний та осінньо-зимовий періоди Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âñòàíîâèòè, ùî áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ç 
îïëàòè ñïîæèòèõ åíåðãîíîñ³¿â òà ïîñëóã ç ¿õ 
òðàíñïîðòóâàííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ, ùî âèíèêëè ó 
ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ïåðåä ÏÀÒ «Íàö³îíàëüíà 
àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» òà çà-
ëèøàþòüñÿ íåïîãàøåíèìè çà ÷àñ êîðèñòóâàííÿ 
òà âîëîä³ííÿ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ìàéíîì êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ç âèðîáëåííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â³äïîâ³äíî 
äî Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ 
òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿â-
ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà 
àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ 

3. Детальний план території мікрорайону Жуляни Солом’янський

4. Території в районі вулиць Академіка Глушкова, Василя Касіяна, Маршала Якубов-
ського, Академіка Вільямса, Онуфрія Трутенка, Васильківської Голосіївський

5. Території реконструкції промрайону «Борщагівський-1» в межах проспекту Леся 
Курбаса, вул.Героїв Космосу, вул.Жмеринської, залізниці Святошинський

6. Території, обмежені вулицями Михайла Кравчука, Ревуцького, Здолбунівською та 
Харківським шосе Дарницький

7. Території в межах вулиць Глибочицької, Кудрявського узвозу, Артема, Вознесен-
ського узвозу Шевченківський

8. Території, прилеглі до вул.Фрунзе, між вулицею Нахімова – провулком Шишкін-
ським та вулицею Нижньоюрківською – Юрківською Подільський

9. Території в межах вулиць Юрія Кондратюка, Михайла Майорова, північної та 
західної межі лісу Оболонський

10. Території в межах вулиць Великої Васильківської (Червоноармійської), бульвару 
Дружби Народів, вулиць Чеської, Івана Кудрі, Патріса Лумумби, Тверської Печерський

11. Території багатоповерхової забудови в межах вулиць Миколи Грінченка, Протасів 
Яр, Андрія Головка, Семенівської, Божків Яр, межі Байкового кладовища Солом’янський

12. Території в межах вулиць Михайла Грушевського, Московської, Кловського узвозу 
та Кріпосного провулку Печерський

13. Території в межах вулиць Івана Мазепи, Паркової, Панфіловців, М. Реута, Лейп-
цизької, Московської Печерський

14. Території вздовж Броварського проспекту та вулиці Кіото Деснянський, Дніпровський

15. Території в межах вулиць Оноре де Бальзака, Градинської та Радунської Деснянський

16. Території в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи Закревсько-
го, Олександра Сабурова Деснянський

17. Території громадсько-житлової забудови «Нова Дарниця» в межах вулиць При-
вокзальної, Харківського шосе, Тростянецької, Бориспільської, Вересневої Дарницький

18. Території реконструкції промрайону «Нижня Теличка» в межах Наддніпрянського 
шосе, озера Видубицьке, Набережно-Печерської дороги, Південного мосту Голосіївський

19.
Території в межах вулиць Костянтинівської, Вікентія Хвойки, Кирилівської, 

Тульчинської, Аляб’єва, залізничної колії, Нового Гаванського мосту, Набережно-
Лугової

Подільський

20. Території в межах вулиць Кіквідзе, Професора Підвисоцького, бульв. Дружби 
Народів, Чеської, Матросова та Залізничного шосе Печерський

21. Території промрайону «Троєщина» по вулиці Пухівській Деснянський

22. Території в районі Столичного шосе, проспекту Науки, вулиці Академіка Писар-
жевського та Лісогірського провулку Голосіївський

23. Території в межах бульв. Дружби Народів, вулиць Великої Васильківської, Щорса, 
Володимиро-Либідської, Казимира Малевича, залізниці Голосіївський

24. Території реструктуризації промзони по вулиці Васильківській Голосіївський

25. Території в межах проспекту Червонозоряного, вулиць Васильківської, Козацької 
та Михайла Стельмаха Голосіївський

26. Території Татарки та Лук’янівки Шевченківський

27. Території в районі вулиць Святошинської та Жмеринської Святошинський

28. Території в межах вулиці Кіровоградської, проспекту Лобановського та Проектної 
вулиці Голосіївський

29. Території в районі станції метро «Червоний хутір» в межах вулиць Бориспільської, 
Вінграновського та провулку Поліського Дарницький

30. Території о. Галерний в межах вул. Промислової, Столичного шосе, затоки 
Галерної Голосіївський

31.
Території житлових масивів Біличі та Новобіличі в межах проспекту Академіка 

Палладіна, вулиць Генерала Наумова, Робітничої, Олевської, Підлісної, Антонова-
Овсієнка, М. Ушакова, Академіка Єфремова, М.Ушакова, Робітничої

Святошинський

32. Території комплексної реконструкції житлового масиву Сирець у межах вулиць 
Ризької, О.Теліги, Бакинської, Чаплигіна. Ясногірської, Котовського, Щусєва Шевченківський

33. Території в районі проспекту Науки та вулиці Ягідної Голосіївський

34. Території в межах бульвару Лесі Українки, вулиці Щорса, бульвару Дружби На-
родів, вулиць Великої Васильківської, Тверської, Патріса Лумумби, Івана Кудрі Печерський

35.
Території «Промрайон Дніпровський» в межах вулиць Червоноткацької, Біло-
морської, Азербайджанської, Попудренка, просп. Юрія Гагаріна, вулиць Олеся 

Довбуша, Івана Сергієнка, Празької
Деснянський

36.
Території комплексної реконструкції житлового масиву Відрадний-2 в межах про-

спекту Космонавта Комарова, бульв. І. Лепсе, вул. Академіка Білецького, просп. 
Відрадного, вул. Гарматної

Солом’янський

37. Території в межах проспекту Миколи Бажана, вулиць Ревуцького, Харківського 
шосе, вулиць Славгородської, Ялинкової Дарницький

38. Території в межах вулиць Оноре де Бальзака, Градинської, Радунської, Лісківської Деснянський

39. Території в межах вулиці Північної, проспекту Оболонського, вулиці Прирічної, 
проспектів Героїв Сталінграда, Маршала Малиновського Оболонський

40.
Території промзони «Березняки» в межах вулиць Харківське шосе, Івана Сергієн-

ка, В. Сосюри, Празької, Азербайджанської, Калачевської, Станюкова, Алма-Атин-
ської, Сиваської, залізничної колії

Дніпровський

41. Території реконструкції частини промрайону Воскресенський Дніпровський

42. Території в межах вулиці Вишгородської, Мінського шосе, вулиць Петра Дехтя-
ренка, Лугової, Автозаводської та залізничної колії Оболонський

43. Території в межах проспектів Академіка Палладіна, Перемоги, вулиць Миколи 
Ушакова та Командарма Уборевича Святошинський

44. Території в районі станції метро «Червоний Хутір» в межах вулиць Вінграновсько-
го, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та провулку Поліського Дарницький

45. Теоитооії в межах проспекту Правди, вулиці Газопровідної, проспектів Георгія 
Гонгадзе та Свободи Подільський

46. Території в межах вулиць Набережно-Жилянської, Фізкультури, Казимира Мале-
вича, Байкової та залізничної колії Голосіївський

47. Території району селища Бортничі Нижні Дарницький

48. Території реконструкції промрайону «Бортничі» Дарницький

49. Території селища Бортничі Верхні Дарницький

50. Території району садибної забудови с. Троєщина в межах вулиць Бальзака, Радун-
ської, Лісківської, Милославської Деснянський

51. Території острова Гідропарк Дарницький

52. Території комплексної реконструкції житлового масиву Куренівка в межах вулиць 
Ольжича, Бакинської, Чаплигіна, О.Теліги, Куренівської, Фрунзе, залізниці Подільський

53. Території в межах вулиць Солом’янської, Механізаторів, Кудряшова, залізничних 
колій та вулиці Протасів Яр Солом’янський

54.
Території в межах бульвару Дружби Народів та вулиць Набережне шосе, Над-

дніпрянське шосе, Дарницького залізнично-автомобільного мосту, Набережно-
Печерської дороги

Печерський

55. Території в межах Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівської, проспектів 
Петра Григоренка та Миколи Бажана Дарницький

56. Території в межах проспекту Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгома-
нова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана Дарницький

57. Території в межах проспекту Броварського, вулиць Гната Хоткевича (Червоно-
гвардійської), Червоноткацької, Попудренка Деснянський

58. Території реструктуризації промрайону Відрадного в межах бульвару І. Лепсе, ву-
лиці М. Василенка, проспекту Перемоги, вулиць Гарматної, Виборзької, залізниці Солом’янський

59. Території острова Труханів – 1 Дніпровський

60. Території індустріального парку «Київська бізнес-гавань» Деснянський

61. Території в районі вулиць Академіка Заболотного та Пирогівський шлях Голосіївський

62. Території в межах вулиць Лугової, Богатирської, Петра Дехтяренка, Павла Дибенка Оболонський

63. Території промрайону Дарницького в межах вулиць Алма-Атинської, Харківсько-
го шосе, Привокзальної, Зрошувальної, Бориспільської Дарницький, Дніпровський

64. Території в межах вулиць Генерала Жмаченка, проспекту Броварського, вулиці 
Миропільської Дніпровський

65. Території в межах вулиці Васильківської, проспекту Голосіївського Голосіївський

66.
Території реструктуризації промислового району біля залізничної станції Пост-
Волинський в межах проспекту Повітрофлотського, вулиць Медової, Народного 

Ополчення, Фастівської, залізниці
Солом’янський

67. Території в межах проспекту Оболонського, вулиць Маршала Тимошенка, При-
річної, Оболонської набережної та проспекту Степана Бандери Оболонський

68.
Території в межах проспектів Перемоги, Академіка Палладіна, провулку При-
ладного, вулиць Службової, Академіка Кржижановського, бульвару Академіка 

Вернадського, вулиці Миколи Краснова та залізничної колії
Святошинський

69. Території в районі вулиць Бударіна та Зв’язківців Святошинський

70. Території в межах проспекту Перемоги, вулиць Естонської, Щербакова, Салютної, 
Саратовської та залізничної колії Шевченківський

71. Території в межах бульварів Дружби Народів, Лесі Українки, вулиць Мечнікова, 
Різницької, Московської, І. Мазепи, Лейпцизької Печерський

72. Території в межах Повітрофлотського проспекту, Чоколівського бульвару та 
залізничних колій Солом’янський

73. Території в межах вулиць Оноре де Бальзака, Олександра Сабурова, Миколи 
Закревського Деснянський

74. Території в межах Русанівської набережної, проспекту Возз’єднання, вулиці 
Флоренції Дніпровський

75. Території масиву Берковець в межах проспекту Академіка Палладіна, вулиць 
Берковецької, Синьоозерної Святошинський

76. Території масиву Воскресенського в межах проспекту Генерала Ватутіна, вулиць 
Братиславської, Стальського, бульвару Перова Дніпровський

77. Території в межах проспекту Перемоги, вулиць Академіка Янгеля, Борщагівської, 
залізниці, Вадима Гетьмана Солом’янський

78. Території району Михайлівської Борщагівки Святошинський

79. Території в межах вулиць Жилянської, Короленківської, Фізкультури та залізнич-
ної колії Голосіївський

80. Території в межах проспектів «Правди», Свободи, вулиць Косенка, Ростовської та 
Вишгородської Подільський

81. Території в межах Кільцевої дороги, вулиці Сім’ї Сосніних, проспекту Академіка 
Корольова, вулиці Симиренка Святошинський

82. Території в межах проспектів Перемоги, Повітрофлотського, залізничної колії та 
вулиці Академіка Янгеля Солом’янський

83. Території в межах вулиць Короленківської, Жилянської, Великої Васильківської, 
Саксаганського, Анрі Барбюса, Щорса, Казимира Малевича Голосіївський, Печерський

84. Території в межах бульвару Лесі Українки, вулиць Еспланадної, Анрі Барбюса, 
Щорса Печерський

85. Території реструктуризації промрайону Комсомольське-П’ятихатки в межах
Наддніпрянського шосе, Південного мосту, вулиці Промислової Голосіївський

86. Території реструктуризації промрайону Відрадного в межах вулиць Академіка 
Каблукова, бульвару І. Лепсе, вул. М. Василенка, проспекту Перемоги, залізниці Солом’янський

87. Території в районі Кільцевої дороги, проспекту Леся Курбаса, вулиці Сім’ї Со-
сніних Святошинський

88. Території в районі бульвару Дружби Народів, вулиць Професора Підвисоцького, 
Кіквідзе, Залізничного шосе, вулиці Тимірязєвської та межі Ботанічного саду Печерський

89. Території в районі проспектів Повітрофлотського, Валерія Лобановського, вулиць 
Андрія Головка та Солом’янської Солом’янський

90. Території в районі вулиць Героїв Оборони та Полковника Потєхіна Голосіївський

91. Території в районі вулиць Алма-Атинської, Довбуша, Новоросійської Дніпровський

92. Території в районі проспекту Перемоги, вулиць Олександра Довженка, Дегтярів-
ської, В’ячеслава Чорновола, Бердичівської, Коперника, Січових Стрільців Шевченківський

93. Території в районі проспекту Перемоги, вулиць В’ячеслава Чорновола, Тургенєв-
ської Шевченківський

94. Території у районі Святошинських ставків Святошинський

95. Території в районі Дніпровського шосе та вулиці Академіка Заболотного Голосіївський

96. Території в районі вулиць Великої Васильківської, Євгена Коновальця, Новопечер-
ського провулку та Тверського тупика Печерський

97. Території в районі вулиць Великої Васильківської, Академіка Філатова, Анрі 
Барбюса, Тверської та бульвару Дружби Народів Печерський

98 Території в районі вулиць Академіка Філатова, Саперне Поле, Тверський тупик, 
Ігоря Брановицького, Патріса Лумумби та бульвару Дружби Народів Печерський

99 Території в районі вулиць Живописної, Кільцевої дороги, Федора Кричевського, 
Івана Крамського Святошинський

100 Території в районі вулиць Богатирської, Північної, Героїв Дніпра, проспекту Героїв 
Сталінграда Оболонський

101 Території в районі проспекту Мінського, вулиць Дніпровської та Богатирської Оболонський

102 Території в районі Кільцевої дороги та Мінського проспекту Оболонський

103
Території комплексної реконструкції масиву «Соцмістечко» в межах проспекту 
Броварського, проспекту Воз’єднання, вулиць Гагаріна, Червоногвардійської, 

залізниці
Дніпровський

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про надання дозволу комунальному некомерційному 
підприємству  «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1 Дніпровського  району м. Києва» на 
списання шляхом продажу транспортного засобу

Рішення Київської міської ради № 397/4461 від 17 квітня 2018 року
Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи листи 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19 серпня 2017 року № 7230/26/2/103, комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва» 
від 29 серпня 2017 року № 1024/04-23, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на бульв. Ярослава Гашека, 15 та 

Харківському шосе, 5, 7/1 та 7/13 у Дніпровському районі   
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 381/4445 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:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 23.05.2018 № 835/4899

Ділянки автомобільних доріг загального користування державного 
значення, що належать до державної власності та безоплатно передаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва
№ п/п Найменування ділянок автомобільних доріг

1 Т-10-27 Київське півкільце, км 20 + 809 – км 24 + 967, протяжністю 4,158 км, що проходить по вулиці Академіка Заболотного від 
музею «Пирогово» до Дніпропетровського шосе (залізничний шляхопровід)

2 Т-10-27 Київське півкільце, км 14 + 360 – км 16 + 980, протяжністю 2,620 км, що проходить від вулиці Ватутіна до Одеської площі

3 Т-10-27 Київське півкільце, км 10 + 600 – км 12 + 420, протяжністю 1,820 км, що проходить від повороту на місто Вишневе до 
вулиці Трублаїні

4 Т-10-39 Гостомельське шосе – просп. Маршала Рокоссовського, км 0 + 000 – км 7 + 316, протяжністю 7,316 км

5 Р-02 Київ – Іванків – Овруч, км 11 + 432 – км 12 + 190, протяжністю 0,758 км, що проходить по проспекту Мінському від площі 
Шевченка до перехрестя з автомобільною дорогою Т-10-39 Гостомельське шосе – просп. Маршала Рокоссовського

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ділянок автомобільних доріг загального користування 
державного значення

Рішення Київської міської ради № 835/4899 від 23 травня 2018 року
Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, пункту 51 частини першої статті 26, частини другої статті 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи листи Державного агентства автомобільних 
доріг України від 17.04.2018 №3555/3/7.1-6-369/08 та від 26.04.2018 №3801/3/7.1-6-369/08, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³é-
íîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ 
çà ïî÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëü-
òàòàìè íåçàëåæíî¿ îö³íêè òðàíñïîðòíîãî çàñîáó 
ÂÀÇ 21043, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ÀÀ5025ÀÅ, 2004 
ðîêó âèïóñêó, íîìåð øàñ³ ÕÒÊ21043040023250 
ÓÍ²ÂÅÐÑÀË, ïåðâ³ñíîþ áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 
27450,00 ãðí, çíîñ 100%, ïðîá³ã 354210 êì, 
ÿêèé íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (àêò íà ñïèñàííÿ 
â³ä 07 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 02).

2. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,58 ãà,  ðîçòàøîâàí³é 
íà áóëüâ. ßðîñëàâà Ãàøåêà, 15 òà Õàðê³âñüêî-
ìó øîñå, 5, 7/1, 7/13 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî 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, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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 Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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

1. Íàäàòè çãîäó íà áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ä³ëÿíîê àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, 
ùî íàëåæàòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âèêîðèñ-
òîâóâàòè çàçíà÷åíå ìàéíî çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-
÷åííÿì ³ íå â³ä÷óæóâàòè â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüêèé äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çä³é-

ñíèòè ïðèéîì-ïåðåäà÷ó ä³ëÿíîê àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

«Êè¿âåíåðãî», íå ï³äëÿãàþòü ïåðåäà÷³, ïåðåâå-
äåííþ, ïðèéíÿòòþ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî» 
(äàë³ – ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî») òà â³äïîâ³äíî äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

2. ÊÏ «Êè¿âòåïëîåíåðãî» âæèòè çàõîä³â äëÿ 
íåäîïóùåííÿ ïåðåäà÷³, ïåðåâåäåííÿ, ïðèéíÿòòÿ 

áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.03.2018  № 381/4445

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – ì. Êè¿â, áóëüâ. ßðîñëàâà Ãàøåêà, 15, 
    Õàðê³âñüêå øîñå 5, 7/1, 7/13
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè – 0,58 ãà

ãðàô³÷íèé âèãëÿä çîáðàæåííÿ

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
Рішення Київської міської ради № 519/4583 від 24 квітня 2018 року

Відповідно до статей 760-763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року №415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до  рішення Київської міської ради
від 24.04. 2018 року № 519/4583

 
Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орен-
даря, його форма 

власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 

нерухомості
Призначення, характеристика об’єкта 

оренди та орендована площа, кв.м Орендна ставка
Строк, на який 

укладається договір 
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ –     Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району                
м. Києва»

1.

Громадська орга-
нізація «За захист 

інвалідів» 
Форма власності – 

приватна 
Форма фінансуван-

ня – змішана

вул. Січових Стріль-
ців, 79 

Житловий будинок – 
8 – поверховий  

Площа – 4579,0 кв.м 
Шевченківський 

район

Розміщення громадської організації, яка 
здійснює безкоштовну психологічну, 
соціальну допомогу, реабілітацію та 

адаптацію інвалідів АТО на площі, яка 
становить до 100 кв. м та не використо-

вується для провадження підприєм-
ницької діяльності 

цоколь 
Площа – 45,5 кв.м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



6 РЕКЛАМАХрещатик
1 червня 2018 р.
№58 (5109)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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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РЕКЛАМА Хрещатик
1 червня 2018 р.

№58 (5109)

Çàâåðøåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí 
òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ì. Áîé÷óêà (Ê³êâ³äçå), Ïðîôåñîðà Ï³äâè-
ñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³ç-

íè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (Çàìîâíèê) òà Òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ» (Ðîçðîáíèê) 
êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 18, 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³», ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ðîêó 
¹ 555 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî 
âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» ïîâ³äîìëÿþòü ïðî çàâåðøåííÿ ïðîöåäóðè 
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî ïðîåêòó «Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. 
Ì. Áîé÷óêà (Ê³êâ³äçå), Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 
×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ì. Áîé÷óêà (Ê³êâ³äçå), Ïðîôåñîðà 
Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî 
øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçðîáëÿâñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ 
ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³».

Çã³äíî ç ï. 4 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25.05.2011 ¹ 555 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðà-
õóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³» åêñïîçèö³þ ìàòåð³àë³â ïðîåêòó Äåòàëüíîãî 
ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ì. Áîé÷óêà (Ê³êâ³äçå), Ïðîôåñîðà Ï³äâèñî-
öüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóëî ðîçì³ùåíî â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâ-
ëåíêà, 15. Ðîçãëÿä ïðîåêòó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é òðèâàâ ïðîòÿãîì 1 
ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü â 
ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 2 (5053) â³ä 05.01.2018.

Îçíàéîìèòèñü ç³ çâ³òîì ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðî-
ïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³, þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. 
Ì. Áîé÷óêà (Ê³êâ³äçå), Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, 
×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
http://kga.gov.ua/

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» (àäðåñà: Íàáåðåæíå øîñå, 2, 

ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè êîìïëåêñíî¿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ òà çóïèíêè «Êîíòðàêòîâà ïëîùà» â ìåæàõ Êîíòðàêòîâî¿ 
ïëîù³, âóë. Êîñòÿíòèí³âñüêî¿, âóë. Ìåæèã³ðñüêî¿, âóë. Âåðõí³é Âàë òà ï³äçåìíîãî 
ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî 
äî Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» â³ä 13.10.2016 ¹ 1010 «Áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíîãî 
ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çóïèíö³ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ «Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà âóë. 
Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà» òà Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» â³ä 
02.11.2017 ¹ 1387. «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» â³ä 13 æîâòíÿ 
2016 ðîêó ¹ 1010 «Áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíîãî ïåðåñàäî÷íîãî âóçëà íà çóïèíö³ 
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ «Êîíòðàêòîâà ïëîùà» íà âóë. Ñïàñüê³é ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 
ì³ñòà Êèºâà». Êîìïëåêñíà ðåêîíñòðóêö³ÿ âèêîíóºòüñÿ ç ìåòîþ: ïðèâåäåííÿ â 
íàëåæíèé òåõí³÷íèé ñòàí òðàìâàéíèõ ë³í³¿ íà ä³ëÿíö³; çìåíøåííÿ ð³âíÿ øóìó òà 
â³áðàö³¿ â³ä ðóõó òðàìâà¿â; âèêîíàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðå-
õîäó ç âðàõóâàííÿì ïîòðåáè ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ; ïåðåâëàøòóâàííÿ 
³ñíóþ÷èõ ìåðåæ, ÿê³ ïîòðàïëÿþòü â ìåæ³ çàáóäîâè; ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ³ áåçïåêè 
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â; îðãàí³çàö³¿ ÿê³ñíîãî òðàíñïîðòíîãî çâ’ÿçêó ðàéîí³â 
ì³ñòà. Îá’ºêò âõîäèòü ó «Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³ä-
âèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó», çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 
¹808. Ä³ëÿíêà òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íîãî 
àðåàëó ì³ñòà. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ðîçðîáëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ, ñà-
í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, òà çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ îõîðîííèõ, â³ä-
íîâëþâàëüíèõ ³ çàõèñíèõ çàõîä³â. Áóä³âíèöòâî îá’ºêòà áóäå ñóïðîâîäæóâàòèñü 
âïëèâîì íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà 
àâòîòðàíñïîðòó. Îñíîâíèì âèäîì âïëèâó íà êîìïîíåíòè ïðèðîäíîãî ñåðåäî-
âèùà ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ º øóìîâå íàâàíòàæåííÿ. Ïðîöåñ 
ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè, ùî óòâîðÿòüñÿ â ïåð³îä áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà, âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äõîäè». Ãðî-
ìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó â³äáóâàòèìåòüñÿ ÷åðåç 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ 
î 10.00 çà àäðåñîþ: ÊÏ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ», Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070, 
òåë. (044) 254-65-52. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàïðàâëÿòè ïðîòÿãîì 30 äí³â ç 
äàòè ïóáë³êàö³¿ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2017 ¹ 1043/4050 «Ïðî áþäæåò 
ì³ñòà Êèºâà íà 2018 ð³ê» (ç³ çì³íàìè â³ä 26.04.2018) Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî 
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) ïåðåäáà÷åíî âèä³ëèòè êîøòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà ïðèäáàííÿ æèòëà äëÿ ìåøêàíö³â 
æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 70, êîðïóñ 2 íà ïðîñïåêò³ Ãîëîñ³¿âñüêîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà, ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, ùî âèíèêëà ó öüîìó áóäèíêó.

Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº çä³éñíèòè çàêóï³âëþ îäíî-
ê³ìíàòíèõ, äâîê³ìíàòíèõ, òðèê³ìíàòíèõ êâàðòèð, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì 
îçäîáëåííÿì, â áóäèíêàõ, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà ïðèéìàþòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó II 
ï³âð³÷÷³ 2018 ðîêó – II êâàðòàë³ 2019 ðîêó.

Çàáóäîâíèêàì íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî
ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:
– ïîøòîâèì çâ’ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601
– ôàêñèì³ëüíèì çâ’ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23
– íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net 
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, 
ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, 8, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,20 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà íå 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 5223,33 ãðí 
(áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 28.02.2018 ñòàíîâèòü 1567000,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî 
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,50 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà 

àäðåñîþ: À. Ìàëèøêà âóë., 25/1.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 – 889200,00 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 êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà (1%), òåðì³í 

îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 741,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.
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. 311. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäî-
äàâåöü – Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñàìè: 

– âóë. Âèáîðçüêà, 81/83, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,90 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿ ìîëî÷íî¿ 
êóõí³ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 879,17 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè ñòàíîâèòü 11429,17 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 28.02.2018 ñòàíîâèòü 1055000,00 ãðí.

– âóë. Âèáîðçüêà, 42, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,90 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿêå 
çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ïî îáñëóãîâóâàííþ æèòëîâîãî ôîíäó (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2 639,0 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå 
âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 5 717,83 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 
28.02.2018 ñòàíîâèòü 527 800,00 ãðí.

– âóë. Ãàðìàòíà, 45, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,40 êâ.ì (îêðåìî ðîçòàøîâàíà ñïîðóäà), çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè íà â³äñòàí³ ìåíøå í³æ 200,0 ì â³ä æèòëîâèõ áóäèíê³â 
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 5616,67 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.03.2018 ñòàíîâèòü 269600,00 ãðí.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà 
àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó 
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-30, 207-09-31, 207-09-32.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà 
çàì³ùåííÿ ïîñàä:

– äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Àêàäåì³÷íèé òåàòð «Êè¿â 
Ìîäåðí-áàëåò».

– äèðåêòîðà-õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð 
îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà».

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ òà çäàòí³ñòü 
çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì’ÿ 
òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, 
ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è 
³íøîãî çàñîáó çâ’ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî 
âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó íà îäèí ³ 
ï’ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ äî 02 ëèïíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51. Å-ïîøòà – dk@kievcity.gov.ua.
Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 26 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³ä-

íîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 62283

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ІЗ ПЕРШИМ днем літа для майже 
6 тисяч учнів столиці розпочнуть 
роботу 76 пришкільних та 143 мов-
них табори при закладах освіти. 

«Упродовж усього періоду – з 1 
до 25 червня – дітям забезпечать 
триразове харчування, повноцін-

ний сон, цікаві прогулянки, екс-
курсії, культпоходи. Також шко-
лярі пройдуть інструктажі щодо 
поводження на воді чи під час 
пожежі, користування міським 
транспортом. Окрім цього, у мов-
них таборах значно розширився 

перелік іноземних мов – поряд 
із уже традиційною англійською 
та німецькою, вони вивчатимуть 
французьку, польську, іспанську 
та інші мови», – зазначила голо-
ва постійної комісії Київради з 
питань освіти, науки, сім’ї, молоді 
та спорту Ганна Старостенко. 

Денне перебування у таборі 
коштуватиме трохи більше 51 
грн, тобто майже 924 грн за 18 
днів. Також місто передбачило 
безкоштовне перебування у та-
борах для наступних категорій: 
діти-сироти; діти, позбавлені 
батьківського піклування; діти з 
особливими освітніми потребами, 
які навчаються у спеціальних 
та інклюзивних класах; із сімей 
учасників АТО та загиблих учас-
ників АТО, а також діти із родин 
киян, які загинули або були по-
ранені під час участі у Революції 
Гідності   

У ВІВТОРОК, 5 червня о 10.00 у МВЦ пройде 
щорічна виставка-презентація промислової про-
дукції та науково-технічних досягнень «Зроблено в 
Києві». На експозиційній площі у 3500 кв. м понад 
300 столичних підприємств різних галузей та на-
уково-дослідницьких організацій представлять свої 
торговельні марки, бренди та новітні технологічні 
розробки. Зокрема підприємства машинобудівної, 
оборонної, харчової, легкої, фармацевтичної та 
інших галузей; виробники будматеріалів, медтех-
ніки, хімпродукції тощо; компанії, що працюють у 
сфері енергетики та енергоефективності, екології, 
транспорту, поліграфії, а також інформтехнологій 
та інноваційної інфраструктури. 

У рамках експозиції відбудуться заходи, спря-
мовані на розширення можливостей підприємств 
щодо доступу до фінансово-кредитної підтримки 
та залучення інвестицій: презентація Програм 
фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підпри-
ємницької діяльності та Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи. Також передбачено 
презентації установ НАН України та наукових парків 

провідних столичних ВНЗ. Із метою сприяння роз-
витку зовнішньоекономічного потенціалу столиці 
презентують каталог «Експортери міста Києва», 
відбудуться виставки CIFIT-China International Fair 
for Investment & Trade, круглий стіл «Експортний 
потенціал Києва: реалії та нові можливості» та 
коопераційна сесія. 

Програмою передбачено презентацію конкур-
су «Столичний стандарт якості», нагородження 
дипломантів конкурсу «Кращий експортер року», 
підписання угод та меморандумів  

ІЗ 1 ДО 3 ЧЕРВНЯ у столиці від-
буватимуться міжнародні змагання 
з велоспорту RACE HORIZON PARK. 

У ці дні обмежать рух усіх ви-
дів транспорту за маршрутами 
велогонки. Зокрема 1 червня із 
09.00 до 14.00 за маршрутом: вул. 
Академіка Глушкова, 10 (майдан 
біля Київського іподрому) (старт) 
– просп. Академіка Глушкова – 
Одеська площа – вул. Академіка 
Заболотного – вул. Івана Сірка – 
вул. Васильківська (фініш). 

2 червня з 09.00 до 12.00 за 
маршрутом: вул. Хрещатик (старт) – 
б-р Т. Шевченка – пл. Перемоги – 
просп. Перемоги – ст. м «Нивки» 
(розворот) – просп. Перемоги – 
пл. Перемоги – б-р Т. Шевченка – 
вул. Хрещатик (до перехрестя із 

вул. Михайлівською) – Майдан 
Незалежності (фініш). 

2 червня із 13.00 до 16.00 за 
маршрутом: вул. Хрещатик (старт) – 
б-р Т. Шевченка – пл. Перемоги – 
просп. Перемоги – ст. м «Нивки» 
(розворот) – просп. Перемоги –
пл. Перемоги – б-р Т. Шевченка – 
вул. Хрещатик (до перехрестя із 
вул. Михайлівською) – Майдан 
Незалежності (фініш). 

2 червня з 16.00 до 17.00 від-
критий чемпіонат міста із вело-
спорту в гонці критеріум – за 
маршрутом: вул. Хрещатик 
(старт) – перехрестя вул. Хреща-

тик та вул. Богдана Хмельницького 
(розворот) – вул. Хрещатик – Май-
дан Незалежності (фініш). 

3 червня із 09.00 до 17.00 за 
маршрутом: вул. М. Грінченка 
(старт) – вул. Кіровоградська – 
просп. Лобановського – вул. Голов-
ка – Протасів Яр – вул. М. Грінченка 
(фініш). 

Крім того, заплановано обме-
ження руху для монтажу та де-
монтажу сцени і спецконструкцій 
2 червня із 07.00 до 18.00 на вул. 
Хрещатик, 36 (перед будівлею 
КМДА) та 3 червня з 07.00 до 18.00 – 
на вул. Миколи Грінченка, 4   

ВІДСЬОГОДНІ і до 30 листопада 2019-го, терміном на 18 місяців, 
тимчасово обмежать рух транспору із зайняттям проїжджої частини 
та тротуару на вул. Здолбунівській та Припʼятській. Відповідне роз-
порядження КМДА підписано у звʼязку із виконанням ПАТ «Київе-
нерго» реконструкції ПС 110/10 кВ «Позняки» у частині прибудови 
закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 
110 кВ ТЕЦ-5 Позняки. 

ПАТ «Київенерго» доручено погодити в управлінні патрульної 
поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції та подати на 
затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему 
організації дорожнього руху на період робіт, а також забезпечити на 
цей час вільний та безпечний рух пішоходів і авто. Після завершення 
робіт до 30 листопада 2019 року товариство має відновити покриття 
проїжджої частини на всю ширину та довжину у межах розриття   

У СУБОТУ з 10.00 до 14.00 на столичній Оболонській набережній 
відбудеться масштабний соціально-спортивний захід «Олімпій-
ський день». Як повідомляють організатори, у рамках свята про-
йдуть майстер-класи зіркових олімпійців, де кожен охочий зможе 
спробувати себе у різних видах спорту. На учасників заходу також 
чекає зарядка з олімпійцями та різноманітні конкурси, у яких можна 
буде виграти олімпійські сувеніри. Також діятиме зона для фото- та 
автограф-сесій. Прихильники здорового способу життя матимуть 
змогу взяти участь у традиційному символічному Олімпійському 
забігу. Його учасники гарантовано отримають подарунковий олім-
пійський набір та пам’ятний сертифікат за підписами президента 
Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха та очільника 
НОК України Сергія Бубки. 

Реєстрація учасників – о 09.00 біля Гольф-центру на просп. Героїв 
Сталінграда, 10-д  

ПАРК КОРУПЦІЇ – це інтер-
активний парк для дорослих і 
дітей, який пояснює складну 
тему через зрозумілі образи, 
об’єкти, віртуальну реальність, 
3D, інтерактивні панелі та ін-
сталяції, де можна буде: поди-
витися на 9 надувних куполів 
загальною площею понад 700 
кв. м, дізнатися історію корупції, 
опинитися у віртуальній кімнаті 
й провести обшук, побачити ви-
лучені спецантикорупційними 

органами артефакти, побувати 
в інтерактивних куполах «Кім-
ната корупціонера» і «Страшний 
сон корупціонера», дізнатися, 
як працюють антикорупційні 
органи, побувати в секретній 
лабораторії й на базі спецприз-
наченців, дізнатися про най-
яскравіші приклади боротьби 
з корупцією в світі, перемогти 
корупціонера, уявити Україну 
без корупції тощо. Парк корупції 
працюватиме з 1 до 17 червня  

У Києві проведуть велогонку 
RACE HORIZON PARK

На Здолбунівській 
та Припʼятській на 18 місяців 
обмежать рух авто

На Оболонській набережній 
організують Олімпійський день 

У Ботанічному саду ім. Гришка 
розташують Парк корупції

У червні в місті працюватиме 219 пришкільних 
та мовних таборів 

У столиці 
відбудеться виставка 
«Зроблено в Києві» 

Фото Віктора ПІСКУНОВА



<<
  /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


