
Території районів 
обстежать 
для виявлення старих 
покинутих авто 
Київський міський голова Віталій 
Кличко доручив здійснити обстежен-
ня територій в усіх районах столиці з 
метою виявлення старих покинутих 
автомобілів. Про це він заявив в ефірі 
телеканалу NewsOne. 

«Якщо автомобіль знаходиться в 
жахливому стані, ми бачимо, що на 
ньому відсутні номерні знаки, у нас є 
всі підстави, щоб евакуювати його на 
штрафмайданчик до з’ясування, хто є 
власником авто», – додав мер Києва. – 
Якщо ж власників таких машин не зна-
ходять, то з часом їх слід утилізувати на 
металобрухт». 

Так, відповідно до окремого дору-
чення, голови РДА мають забезпечити 
перевірку балансових територій на 
предмет виявлення таких транспортних 
засобів у термін до 2 липня 2018 року. 
Відповідальним на рівні міської адмі-
ністрації визначено заступника голови 
КМДА Петра Пантелеєва. 

Молодь проведе 
масштабне свято 
у центрі Києва 

У парку ім. Тараса Шевченка 24 червня 
із 11.00 до 22.00 відзначать День молоді. 
Підписано відповідне розпорядження 
КМДА. 

Торік до організації свята долучи-
лась рекордна кількість громадських 
об’єднань, які зробили цей день неймо-
вірним для молоді, а нині організатори 
вирішили поставити новий рекорд та 
залучити до проведення заходу ще 
більшу кількість молодіжних та громад-
ських організацій. 

«Для молоді надзвичайно важливо 
бути почутою. Саме тому ми вирішили, 
що краще за них цей день не організує 
ніхто. Досвід минулого року показав, 
що їм не байдуже, і вони готові стати 
креативною частиною проекту. Споді-
ваюся, цього року до нас доєднається ще 
більше молоді», – розповіла директор 
Київського молодіжного центру Анна 
Куценко. 

У програмі заходу: концерт, виступи 
відомих поетів та лекторів, комп’ютерні 
та спортивні розваги, експозиції су-
часних художників, майстер-класи та 
тренінги, фуд-корт та алея молодіжних 
та громадських організацій. 

Рух вулицею Генерала 
Родимцева буде 
частково закрито 

Із 19 червня у зв’язку із виконанням 
робіт із капітального ремонту вул. Ге-
нерала Родимцева рух транспорту на 
ділянці від вул. Героїв Оборони до вул. 
Полковника Затєвахіна буде закри-
то. Об’їзд ділянки здійснюватиметься 
по Сільськогосподарському провулку. 
Комунальники просять водіїв із ро-
зумінням поставитися до тимчасових 
незручностей, пов’язаних із виконанням 
ремонтних робіт.
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Пляжі запрошують 
до відпочинку

 �  Усі муніципальні зони відпочинку біля води в столиці готові 
до купання

1 ЧЕРВНЯ у столиці офіційно від-
крився пляжно-оздоровчий сезон. 
На сьогодні усі 13 муніципальних 
пляжів Києва готові до купання. 
Про це учора на брифінгу повідо-
мив виконувач обов’язків гене-
рального директора КП «Плесо» 
Олег Юсипенко. 

«На сьогоднішній день у нас 
функціонує 13 муніципальних 
пляжів. Усі послуги, які вони про-
понують відпочивальникам є без-
коштовними, – повідомив пан 

Юсипенко. – Окрім того, для киян 
та гостей нашого міста облашто-
вано 16 зон відпочинку біля води, 
але без купання». 

За його словами, цьогоріч на 
столичних пляжах працює 150 
рятувальників на 25 постах. Усі 
вони пройшли ретельний відбір і 
готові до будь-яких нестандартних 
ситуацій. 

«На кожен пляж ми отримали 
паспорт готовності, який засвід-
чує його безпеку та комфорт. 

Також ще місяць тому ми були 
претендентами на міжнародну 
відзнаку «Блакитний прапор». 
На сьогодні я можу сказати, що 
вже отримали 7 блакитних пра-
порів – це міжнародна відзнака, 
яку мають більшість київських 
пляжів», – додав  виконувач 
обов’язків генерального дирек-
тора КП «Плесо». 

Він розповів, що з метою по-
кращення інфраструктури було 
зроблено перший крок та від-
новлено пляжі «Молодіжний» і 
«Венеція» у Гідропарку. «Через 
місяць ми будемо презентувати 
водну стратегію до 2025 року, яка 
покаже наші поступові кроки для 
того, аби усі столичні пляжі, зони 
відпочинку біля води набули євро-
пейських стандартів», – повідомив 
Олег Юсипенко. 

Він розповів, що з початку року 
повноцінно почала працювати 
лабораторія КП «Плесо». «Ми ви-

даємо протоколи на досліджен-
ня води. Для цього кожні три дні 
відбираємо проби рідини на всіх 
міських пляжах. У нас вже є історія 
води по всіх наших локаціях», – 
зазначив очільник «Плеса». 

Він також пояснив, чому сьо-
годні на пляжах майорять прапори 
жовтого кольору. «Це світова прак-
тика. Тому що був дощ. І потрібно 
дві-три доби для того, щоб зробити 
повторні аналізи. Деякі проби 
віддали для досліджень у неділю 
і у вівторок по обіді вже будуть 
готові результати. І тоді можна 
змінювати колір прапорів, тобто 
в залежності від стану води – жов-
тий, зелений чи червоний», – каже 
Олег Юсипенко. 

Він додав, що  інформацію про 
стан столичних пляжів і води біля 
місць відпочинку можна знайти на 
сайті КП «Плесо». Вона постійно 
оновлюється і з нею можуть озна-
йомитися усі охочі �

У місцях відпочинку біля води облаштовано 25 
постів, на яких працює 150 рятувальників, які 
пройшли ретельний відбір і підготовлені до будь-
яких нестандартних ситуацій. Інформація про стан 
пляжів і стан води біля них розміщується на сайті КП 
«Плесо».  

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

На столичних пляжах облаштовано 25 постів, на яких працює 150 рятувальників, які пройшли ретельний відбір і підготовлені до будь-яких нестандартних ситуацій
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 63 (1875), вівторок, 19 червня 2018 р.

Про визначення послуги з вивезення побутових відходів 
окремою комунальною послугою, право на здійснення якої 

виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 479/4543 від 17 квітня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 35-1 Закону України «Про відходи», пункту 
9 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від  19.04.2018  № 513/4577

Звернення Київської міської ради до Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України

Про звернення Київської міської ради до Кабінету 
Міністрів України та Верховної Ради України щодо 

здійснення державного контролю за відповідністю рішень 
органів місцевого самоврядування Конституції України та 

законам України
Рішення Київської міської ради № 513/4577 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою захисту 
гарантованого Конституцією права територіальних громад на реальне місцеве самоврядування, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Комітет мікрорайону «Щастя» у 

Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 510/4574 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану в Київській міській раді 25.09.2017 за 
№ 08/КО-8655, протокол зборів жителів за місцем проживання від 23.09.2017 та список їх учасників, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âèçíà÷èòè ïîñëóãó ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â îêðåìîþ êîìóíàëüíîþ ïîñëóãîþ, ïðàâî 
íà çä³éñíåííÿ ÿêî¿ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ 
çàñàäàõ, çà âèêëþ÷åííÿì îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà æèòëîâî-áóä³âåëü-
íèõ êîîïåðàòèâ³â, êîòð³ îñîáèñòî âèçíà÷àþòüñÿ 
ç âèêîíàâöåì ïîñëóã íà âèâ³ç ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.

2. Äîïîâíèòè ïåðåë³ê æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã ó æèòëîâîìó ôîíä³ ì. Êèºâà, ïðàâî íà 
çä³éñíåííÿ ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çà-
ñàäàõ, çàòâåðäæåíèé ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 08 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó ¹ 1159/ 3992 
(ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 
ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 669/8006), íîâîþ ïîçèö³ºþ 
4 òàêîãî çì³ñòó:

4. Послуга з вивезення побутових відходів

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè ïîðÿäîê äîìîâîãî îáë³êó ³ ðîçðàõóíê³â çà 

íàäàí³ ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â 
ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ôàêòè÷íèõ îáñÿã³â íàäàíèõ 
ïîñëóã òà ïîäàòè éîãî íà çàòâåðäæåííÿ ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ âèêîíàâö³â ïîñëóã ç âèâåçåííÿ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà (ç 
ðîçðàõóíêó îäèí ðàéîí ó ì³ñò³ Êèºâ³ – îäèí âè-
êîíàâåöü) âèêëþ÷èòè öþ ïîñëóãó ³ç ñòðóêòóðè 
ðîçðàõóíê³â òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ 
áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

5.  Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî 
îô³ö³éíîãî îïóáë³êóâàííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó «Ùàñòÿ» ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ä³º ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ áóäèíê³â ³íäèâ³äóàëüíî¿ çàáóäîâè çà 
òàêèìè àäðåñàìè:

 âóëèöÿ Øê³ëüíà, ¹ 12-ç;
 âóëèöÿ  Êîëîñêîâà, ¹¹ 8, 10;
 âóëèöÿ Ïëàíåòàðíà, ¹¹ 3, 10,11, 12, 14, 16;
 âóëèöÿ Ì’ÿòíà, ¹¹ 3, 17;
 âóëèöÿ Âèíîãðàäíà, ¹¹ 5, 10;
 âóëèöÿ Áåðåçîâà, ¹ 8;
 âóëèöÿ Ìàëèíîâà, ¹ 8;
 âóëèöÿ Êàëèíîâà, ¹ 4;
 âóëèöÿ Êîíòàêòíà, ¹ 1;
 âóëèöÿ Âîëîøêîâà, ¹ 3;
 âóëèöÿ Ñîâñüêà, ¹ 2-ã.
3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ « Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó 
«Ùàñòÿ « ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

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

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

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

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó «Ùàñòÿ» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ 
íàñòóïí³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â áóäèíê³â 
³íäèâ³äóàëüíî¿ çàáóäîâè ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, 
ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. 

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

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ 
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â ùîäî îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, 
ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ñàäèá, äâîð³â, îá-
ëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò 
äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â 
ñòèõ³éíîãî ëèõà, áóä³âíèöòâ³ ³ ðåìîíò³ øëÿõ³â, òðî-
òóàð³â, êîìóíàëüíèõ ìåðåæ, îá’ºêò³â çàãàëüíîãî 
³ç äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáåðåæåí-
íþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ 

êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, 
âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

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

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

4.9. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.10. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

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

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

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

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò 
ì³êðîðàéîíó «Ùàñòÿ» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî 
ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò 
ì³êðîðàéîíó «Ùàñòÿ» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ 
íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-
ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êîì³òåò ì³êðîðàéîíó 
«Ùàñòÿ» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó 
ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Ìè, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî 
ïðåäñòàâëÿºìî òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó ì³ñòà 
Êèºâà, çâåðòàºìîñü äî âàñ ³ç ìåòîþ çàõèñòó 
ãàðàíòîâàíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðàâà 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä íà ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-
âàííÿ òà çàïîá³ãàííÿ âñòàíîâëåííþ àáñîëþòíî¿ 
âëàäè ãîë³â äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íà ì³ñöÿõ. 

Âæå á³ëüøå äâîõ ðîê³â ó íàø³é äåðæàâ³ ïàðà-
ëåëüíî ç ïðîöåñàìè îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä òðèâàº ðåôîðìà äåöåíòðàë³çàö³¿. Ðå-
ôîðìà º âêðàé íåîáõ³äíîþ äëÿ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä, îñê³ëüêè ïëàíîì³ðíå çìåíøåííÿ ðîë³ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì 
ïîïåðåäí³õ ðîê³â íåçàëåæíîñò³ ïîñòàâèëî ï³ä 
çàãðîçó ñòàëèé ðîçâèòîê íàøî¿ äåðæàâè.

Ðàçîì ç òèì, ä³þ÷à âëàäà â îñòàíí³é ð³ê ñóòòºâî 
çíèçèëà òåìï ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿, à çàïðî-
ïîíîâàíèé Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðîåêò 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî çä³éñíåííÿ äåð-
æàâíîãî êîíòðîëþ çà â³äïîâ³äí³ñòþ ð³øåíü îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 
òà çàêîíàì Óêðà¿íè» (äàë³ – «Çàêîíîïðîåêò») ó 
ðåäàêö³¿ â³ä 12.07.2017 ðîêó âçàãàë³ ïîñòàâèâ 
ï³ä ñóìí³â íàì³ðè óðÿäó ùîäî ïðîäîâæåííÿ ðå-
ôîðìè. Çì³ñò Çàêîíîïðîåêòó ïåðåäáà÷àº ïîâíó 
öåíòðàë³çàö³þ âëàäè íà ì³ñöÿõ ó ãîë³â ì³ñöåâèõ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ùî íå óçãîäæóºòüñÿ ç 
ïðîãîëîøåíèì â Êîíñòèòóö³¿ ïðèíöèïîì ñàìî-
ñò³éíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä òà îáðàíèõ íèìè 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

Ïðèéíÿòòÿ âêàçàíîãî Çàêîíîïðîåêòó çàãðîæóº 
ïåðåòâîðèòè ô³íàíñîâó ñàìîâðÿäí³ñòü òà ³íø³ äî-
ñÿãíåííÿ äåöåíòðàë³çàö³¿ íà äåêëàðàòèâí³ øëÿõîì  
íàäàííÿì ì³ñöåâèì äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì 
ïðàâà áåçêîíòðîëüíî çóïèíÿòè áóäü-ÿê³ àêòè îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Âñòàíîâëåííÿ 
äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà ð³øåííÿìè ì³ñöåâèõ ðàä 
ó çàïðîïîíîâàíèé Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
ñïîñ³á ìàòèìå ñâî¿ì íàñë³äêîì í³âåëþâàííÿ óñ³õ 
çäîáóòê³â ðåôîðìè áåç óðàõóâàííÿ ³íòåðåñ³â 
ãðîìàä òà ¿õ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â. 

Îêð³ì ³äå¿ ùîäî âòðó÷àííÿ â ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî ñóïåðå÷èòü ö³ëÿì 
äåöåíòðàë³çàö³¿ òà îñíîâîïîëîæíîìó ïðèíöèïó 
ñàìîñò³éíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, î÷åâèä-
íîþ º íåäîñêîíàë³ñòü Çàêîíîïðîåêòó é ó ³íøèõ 
àñïåêòàõ, çîêðåìà: 

– ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ³ çàïðîïîíîâàíèì 
Çàêîíîïðîåêòîì íå ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà çáèòêè, íàíåñåí³ îðãàíàì ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ íåïðàâîì³ðíèì çóïèíåííÿì 
¿õ ð³øåíü, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ñòâîðþº ïåðåäó-
ìîâè äëÿ çëîâæèâàííÿ ïðàâàìè ç áîêó îðãàí³â 
äåðæàíî¿ âëàäè; 

– ìîæëèâ³ñòü çóïèíÿòè ð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à íå ëèøå 
ð³øåííÿ ì³ñöåâèõ ðàä ÷è ¿õ âèêîíàâ÷èõ êîì³òåò³â, 
ìîæå ïàðàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ì³ñöÿõ;

– çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á êîíòðîëþ íå ïåðåä-
áà÷àº ìîæëèâîñò³ îðãàí³â äåðæàâíîãî êîíòðîëþ 
âíîñèòè çàóâàæåííÿ ÷è ðåêîìåíäàö³¿ äî ïðîåêò³â 
àêò³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî ó 
ñâîþ ÷åðãó íå äîçâîëÿº ðîçðîáíèêàì öèõ àêò³â 
âèïðàâèòè íåäîë³êè ùå äî ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ 
â³äïîâ³äíîãî àêòó. Òàêèì ÷èíîì, çàïðîïîíîâàí³ 
â Çàêîíîïðîåêò³ ³íñòðóìåíòè íå ñïðÿìîâàí³ íà 
åôåêòèâíó âçàºìîä³þ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè 
³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ 
çàêîííîñò³ ð³øåíü, à ëèøå íàïðàâëåí³ íà ïîñè-
ëåííÿ âïëèâó ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é 
íà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ – íå ëèøå ïðàâî, 
à é ðåàëüíà çäàòí³ñòü òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä 
áåç çîâí³øíüîãî âïëèâó âèð³øóâàòè ïèòàííÿ 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Òàêà çäàòí³ñòü áóäå ñóòòºâî 
îáìåæåíà ïðàâîì ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³-
ñòðàö³é çóïèíÿòè íåâèã³äí³ îêðåìèì óðÿäîâöÿì 
ð³øåííÿ. Ïðè öüîìó íàâ³òü ó âèïàäêó, ÿêùî ñóä 
íå çíàéäå äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ âèçíàííÿ ïðà-
âîâîãî àêòó íåçàêîííèì, Çàêîíîïðîåêò íàäàº 
ìîæëèâ³ñòü ïðèçóïèíÿòè â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ íà 
âåñü ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ÿêèé ó ñâîþ ÷åðãó 
ìîæå òðèâàòè ðîêàìè. 

Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ âêàçàíîãî Çàêîíî-
ïðîåêòó íå ëèøå çóïèíÿº õ³ä ðåôîðìè äåöåíòðà-
ë³çàö³¿, à ðóéíóº íåçàëåæí³ñòü îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ôàêòè÷íî ï³äïîðÿäêîâóþ÷è ¿õ 
îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè. 

Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, ç ìåòîþ ãàðàí-
òóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä íà ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðîñèìî:

1. Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè – íå äîïóñòèòè 
ðîçãëÿäó òà ïðèéíÿòòÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 
Óêðà¿íè ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ 
çà â³äïîâ³äí³ñòþ ð³øåíü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà çàêîíàì 
Óêðà¿íè» â çàïðîïîíîâàí³é óðÿäîì ðåäàêö³¿ â³ä 
12.07.2017 ðîêó.

2. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè – çàáåçïå÷èòè 
ï³äãîòîâêó òà ïóáë³÷íå îáãîâîðåííÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ 
Çàêîíîïðîåêòó ç áåçïîñåðåäí³ì çàëó÷åííÿì 
àñîö³àö³é îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
åêñïåðò³â ³ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
íàóêîâö³â òà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ ðàä.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî äîäàºòüñÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çà-
êîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííþ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Êîì³òåò 

ì³êðîðàéîíó «Ùàñòÿ» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà.
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
25 грудня 2012 року № 689/8973 «Про затвердження 

Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 
«Єдиний інформаційний простір територіальної громади 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 816/4880 від 17 травня 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», рішення Київської міської 
ради від 02 липня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015 – 2018 роки», з метою узгодження рішень Київської міської ради Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про викуп земельних ділянок між вулицею Микільсько-
Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському 
районі м. Києва для суспільних потреб (створення парку)

Рішення Київської міської ради № 815/4879 від 17 травня 2018 року
Керуючись статтею 9, абзацом 12 частини другої статті 134, пунктом «ґ» частини першої статті 140, статтями 

146, 153 Земельного кодексу України, статтями 5, 7, 9-14 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи 
з мотивів суспільної необхідності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», з метою вирішення конфліктної ситуації, що склалася на Микільській Слобідці та розміщення на 
земельних ділянках між вулицею Микільсько-Слобідською та проспектом Броварським у Дніпровському районі 
м. Києва озелененої території загального користування Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення 
інклюзивно-ресурсних центрів

Рішення Київської міської ради № 814/4878 від 17 травня 2018 року
Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Закону України «Про освіту», абзацу другого пункту 
3-1 статті 48 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 
липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення 
прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої 
освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вулиці Радунській, 16 у Деснянському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 504/4568 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на просп. Володимира Маяковського, 59 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 503/4567 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 25 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 689/8973 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ³íôîðìàö³éíî-òåëå-
êîìóí³êàö³éíó ñèñòåìó «ªäèíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïðîñò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» 
âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

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

2. Âíåñòè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ³íôîðìàö³éíî-
òåëåêîìóí³êàö³éíó ñèñòåìó «ªäèíèé ³íôîðìà-
ö³éíèé ïðîñò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 689/8973, 
òàê³ çì³íè:

2.1. Ïóíêò 4.3 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.3. Ðîçïîðÿäíèêîì ITC ª²ÏÊ º Äåïàðòàìåíò 

³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Çàâäàííÿ ðîçïîðÿäíèêà ITC ª²ÏÊ – âèð³øåí-
íÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè, ïðèéíÿòòÿ âçàºìî-
óçãîäæåíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî ¿¿ ðîç-
âèòêó ³ âäîñêîíàëåííÿ, êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
â³äïîâ³äíèõ ñêëàäîâèõ ñèñòåìè.

Ðîçïîðÿäíèê ITC ª²ÏÊ â³äïîâ³äàº çà ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íå òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ ITC ª²ÏÊ».

2.2. Ó ïóíêò³ 4.4 ñëîâà «ðîçïîðÿäíèêîì ITC 
ª²ÏÊ» çàì³íèòè ñëîâàìè «àäì³í³ñòðàòîðîì ITC 
ª²ÏÊ».

2.3. Ïóíêò 4.5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.5. Àäì³í³ñòðàòîð ITC ª²ÏÊ òà àäì³í³ñòðàòîð 

áåçïåêè ITC ª²ÏÊ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð», 
ÿêå â³äïîâ³äàº çà ôóíêö³îíóâàííÿ òà åêñïëóàòà-
ö³þ ITC ª²ÏÊ, çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàâèë, 
ïðîöåäóð, òåõíîëîã³¿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ àáî-
íåíòàìè (êîðèñòóâà÷àìè), íàäàííÿ àáîíåíòàì 
(êîðèñòóâà÷àì) äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿, ùî â 
í³é îáðîáëÿºòüñÿ, âåäåííÿ ¿¿ îáë³êó, à òàêîæ çà 
çàõèñò ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ITC ª²ÏÊ òà äî-
òðèìàííÿ âèìîã ïîë³òèêè áåçïåêè â ñèñòåì³».

2.4. Ïóíêò 4.6 âèêëþ÷èòè.
2.5. Àáçàö ïåðøèé ïóíêòó 5.1 âèêëàñòè ó 

òàê³é ðåäàêö³¿:
«5.1. Êîîðäèíàö³þ îðãàí³çàö³éíî-êàäðîâîãî 

çàáåçïå÷åííÿ, ñòâîðåííÿ, ôóíêö³îíóâàííÿ òà 
ðîçâèòêó ITC ª²ÏÊ çàáåçïå÷óº ðîçïîðÿäíèê 
ITC ª²ÏÊ, à çä³éñíþº ö³ çàõîäè àäì³í³ñòðàòîð 
ITC ª²ÏÊ».

2.6. Ó ïóíêò³ 5.3 ñëîâà «àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè 
«Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)».

2.7. Ïóíêò 7.5 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«7.5. Ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî ³ êîíòðîëü çà 

äîòðèìàííÿì óñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó ðîáîòè ç 

1. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ç äàòè ïðèéíÿò-
òÿ öüîãî ð³øåííÿ âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâèõ çàõîä³â ùîäî âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿ-
íîê ïëîùåþ 2,5757 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:66:178:0255), ïëîùåþ 1,9796 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:66:178:0256), 
ïëîùåþ 1,8118 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:66:178:0257), ðîçòàøîâàíèõ ì³æ 
âóëèöåþ Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêîþ òà ïðî-
ñïåêòîì Áðîâàðñüêèì ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³ 
ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ 
«ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÎÙÀÄÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» (ÀÒ 
«ÎÙÀÄÁÀÍÊ»), äëÿ îáëàøòóâàííÿ îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ – ïàðêó.

1.2. Ïðîòÿãîì 10 äí³â ç äàòè ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðî³íôîðìóâàòè ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÎÙÀÄÍÈÉ ÁÀÍÊ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ» (ÀÒ «ÎÙÀÄÁÀÍÊ») ïðî ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ.

1.3. Çàïðîïîíóâàòè ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐ-
ÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÎÙÀÄÍÈÉ 
ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» (ÀÒ «ÎÙÀÄÁÀÍÊ») ïðîòÿãîì 
îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè 
âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó 
ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) ïðî íàäàííÿ 
çãîäè àáî â³äìîâó íà ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â 

ùîäî óìîâ âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàçíà-
÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ó ðàç³ îòðèìàííÿ çãîäè ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ 
ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ 
ÎÙÀÄÍÈÉ ÁÀÍÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» (ÀÒ «ÎÙÀÄÁÀÍÊ») íà 
ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ùîäî âèêóïó çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî ïðîâåäåííÿ ïåðåãîâîð³â ñòîñîâíî âè-
çíà÷åííÿ âèêóïíî¿ ö³íè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
ïîãîäæåííÿ ³ñòîòíèõ óìîâ äîãîâîðó ïðî âèêóï 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
ùî ï³äëÿãàþòü âèêóïó, à òàêîæ â÷èíÿòè ³íø³ ïå-
ðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ä³¿ ç ìåòîþ 
âèêóïó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äîãîâ³ð ïðî âèêóï çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî

ñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

10. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 10 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³ä-
íåñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

11. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) çàòâåðäèòè ñòàòóòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèõ 
öåíòð³â, óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1-10 
öüîãî ð³øåííÿ.

12. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-
ì³í³ñòðàö³ÿì:

12.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1-10 öüîãî ð³øåííÿ.

12.2. Ïðè ñêëàäàíí³ áþäæåòíîãî çàïèòó ïåðåä-
áà÷èòè âèäàòêè íà ôóíêö³îíóâàííÿ ³íêëþçèâíî-
ðåñóðñíèõ öåíòð³â â ìåæàõ äîâåäåíîãî îáñÿãó 
âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ïî ãàëóç³ «Îñâ³òà».

12.3. Çàêð³ïèòè çà ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèìè 
öåíòðàìè, óòâîðåíèìè â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 
1-10 öüîãî ð³øåííÿ, íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ìàéíî, íåîáõ³äíå äëÿ çä³éñíåííÿ 
íèìè ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

12.4. Ïðèâåñòè ñâî¿ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 1 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíå-
ñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 2 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíåñòè 
éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 3 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíåñòè 
éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

4. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð ¹ 4 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíåñòè éîãî 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

5. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð ¹ 5 

Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíåñòè éîãî 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

6. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 6 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíåñòè 
éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

7. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 7 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíåñòè 
éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

8. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 8 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíå-
ñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

9. Óòâîðèòè ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé öåíòð 
¹ 9 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà â³äíå-

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ðîç-
òàøîâàí³é íà âóë. Ðàäóíñüê³é, 16 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà (îáë³êîâèé êîä 62:077:0126; 
62:077:0123), çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³-
øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ), îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ðîç-
òàøîâàí³é íà ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìàÿêîâñüêîãî, 
59 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (îáë³êîâèé 
êîä 62:008:0101), çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ), îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,67 ãà.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
 Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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ДОКУМЕНТХрещатик
19 червня 2018 р.
№65 (5116)

Про реорганізацію комунальних підприємств шляхом 
приєднання

Рішення Київської міської ради № 838/4902 від 23 травня 2018 року
Відповідно до статей 104, 106 Цивільного кодексу України, статей 57, 58, 59, 78 Господарського кодексу України, 

пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 270/270 «Про удосконалення структури 
управління житлово-комунальним господарством міста Києва», рішення Київської міської ради від 14 травня 2015 
року № 467/1331 «Про створення комунального концерну «Центр комунального сервісу», рішення Київської місь-
кої ради від 22 грудня 2016 року № 792/1796 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо 
окремих підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва», з метою підвищення ефективності 
використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 07.07.2016 № 576/576 «Про створення тимчасової 
контрольної комісії Київської міської ради з питань 

перевірки діяльності автозаправних станцій 
(в тому числі газових), нафтосховищ (терміналів) 

на території міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 830/4894 від 17 травня 2018 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 48 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 1 частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статті 
12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
враховуючи лист голови тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки діяльності авто-
заправних станцій (в тому числі газових), нафтосховищ (терміналів) на території міста Києва Васильчука В.В. від 
28.02.2018 № 08/350/016-72, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.02.2017 № 822/1826 «Про затвердження списку 
присяжних Оболонського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 827/4891 від 17 травня 2018 року
Відповідно до статей 64, 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÑÒÂÎ «ÃÎËÎÑ²¯ÂÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ», êîä ªÄÐÏÎÓ 
33440974; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒ-
ËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-103 ÃÎËÎ-
Ñ²¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 26385316; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-105 ÃÎËÎÑ²-
¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 26385486; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-107 ÃÎËÎÑ²-
¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35509619; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-109 ÃÎËÎÑ²-
¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 26385523; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ   «ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ   ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-110 ÃÎËÎ-
Ñ²¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 26408187; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-111 ÃÎËÎÑ²-
¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 26385463; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-112 ÃÎËÎÑ²-
¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35509645; 

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÃÎÑÏÎÄÀÐ 
ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä 
ªÄÐÏÎÓ 14315687; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÑÒÂÎ «ÄÈÐÅÊÖ²ß ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß 
ÆÈÒËÎÂÈÌ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎÌ ÄÀÐÍÈÖÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 31722755; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç 
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ 
ÔÎÍÄÓ» ÄÅÑÍßÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ, êîä 
ªÄÐÏÎÓ 36657100; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÑËÓÆÁÀ ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ ÆÈÒËÎÂÎ-
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ» ÎÁÎËÎÍÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ Ó Ì. ÊÈªÂ², êîä ªÄÐÏÎÓ 05757498; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÎÁÎËÎÍÜÆÈÒ-
ËÎÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß» ÎÁÎËÎÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ó 
Ì. ÊÈªÂ², êîä ªÄÐÏÎÓ 32454080; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÏÎ ÓÒÐÈÌÀÍÍÞ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈ-
ªÂÀ «ÏÅ×ÅÐÑÜÊÆÈÒËÎ», êîä ªÄÐÏÎÓ 03366569; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÏÎ ÓÒÐÈÌÀÍÍÞ 
ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ «ÕÐÅÙÀÒÈÊ», êîä ªÄÐÏÎÓ 
35534430; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÏÎ 

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 576/576 «Ïðî 
ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ 
àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é (â òîìó ÷èñë³ ãàçîâèõ), 
íàôòîñõîâèù (òåðì³íàë³â) íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà 
Êèºâà»:

– â ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ ñëîâà «Àíäðåºâ Àíäð³é 
Ñåðã³éîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» 
âèêëþ÷èòè.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ 
åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09.02.2017 ¹ 822/1826 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– âèëó÷èòè ç äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 44 
«Øåâåðäà Òåòÿíà Ñòàí³ñëàâ³âíà»;

– âèëó÷èòè ç äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 46 
«Øêëÿðñüêà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà»;

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
51 «Áèêîíü Âàëåð³é Ìèêîëàéîâè÷»;

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
52 «Áèêîíü Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà».

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 08.12.2016 № 550/1554 «Про затвердження списку 
присяжних Голосіївського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 826/4890 від 17 травня 2018 року
Відповідно до статей 64,65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 

управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 18.11.2016 №1-3699/16, лист Територіального 
управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від 19.02.2018 №1-364/18 щодо внесення змін 
до списку присяжних Голосіївського районного суду м. Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на розі вулиці Кудряшова 

та площі Петра Кривоноса 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 825/4889 від 17 травня 2018 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. 
Марини Цвєтаєвої, 16,16-б,16-в у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 824/4888 від 17 травня 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, 
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про питання використання поліетиленових пакетів 
у магазинах та точках продажу товарів

Рішення Київської міської ради № 823/4887 від 17 травня 2018 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ» 

та враховуючи електронну петицію Хряпака О. І. № 2125 «Щодо заборони використання та продажу одноразових 
поліетиленових пакетів», з метою захисту навколишнього середовища та збереження довкілля Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2016 ¹ 550/1554 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– âèëó÷èòè ç äîäàòêà äî ð³øåííÿ ïîçèö³þ 8 
«²â÷åíêî Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷»;

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
23 «Âîëîøèí Âÿ÷åñëàâ Åäóàðäîâè÷».

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,4213 ãà íà ðîç³ âóëèö³ Êóäðÿøîâà òà 
ïëîù³ Ïåòðà Êðèâîíîñà ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ, âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 
òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 
¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (Òàáëèöÿ 
2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ñêâåð³â Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 1,85 ãà íà âóë. Ìàðèíè Öâºòàºâî¿, 16, 
16-á, 16-â (á³ëÿ áóäèíê³â ¹ 16, ¹ 16-á, ¹ 16-â) 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

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

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 

ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381, âêëþ÷èâøè 
äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì 
(òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â 
ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Ðåêîìåíäóâàòè ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ 
ñôåðè òîðã³âë³ ³ ïîñëóã ïðîïîíóâàòè ïîêóïöÿì 
àëüòåðíàòèâó âèêîðèñòàííþ îäíîðàçîâèõ ïî-
ë³åòèëåíîâèõ ïàêåò³â-á³îëîã³÷í³ ïîë³ìåðí³ ÷è 
ïàïåðîâ³ ïàêåòè, áàãàòîðàçîâ³ òîðáèíè òîùî.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ç ì³ñöåâèìè çàñîáàìè ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî øê³äëèâ³ñòü äëÿ äîâê³ëëÿ ïîë³åòèëåíîâèõ 
ïàêåò³â, ïëàñòèêîâî¿ òàðè òà óïàêîâêè ³ äî-
ö³ëüí³ñòü îáìåæåííÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ â ïîáóò³, 
ìåòîäè âèëó÷åííÿ ³ç ñì³òòºâî¿ ìàñè òà óòèë³çàö³¿, 

à òàêîæ ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ åêîáåçïå÷íèõ 
ïàêóâàëüíèõ ìàòåð³àë³â.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãó-
ëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

äîêóìåíòàìè â ITC ª²ÏÊ çä³éñíþº àïàðàò âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî 
çàêîíîäàâñòâà».

2.8. Ó ïóíêò³ 7.6 ñëîâà «ôàõ³âöÿìè ³íôîðìà-
ö³éíîãî íàïðÿìêó» çàì³íèòè ñëîâàìè «ôàõ³âöÿìè 
àäì³í³ñòðàòîðà ITC ª²ÏÊ».

2.9. Ïóíêò 9.1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«9.1. Ô³íàíñóâàííÿ ñòâîðåííÿ, çàáåçïå-
÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ITC ª²ÏÊ 
çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ð³øåííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî áþþæåò ì³ñòà Êèºâà 
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê àáî ç ³íøèõ äæåðåë â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про прийняття за основу проекта 
рішення Київської міської ради 

«Про забезпечення збереження пам’ятки 
археології місцевого значення та розміщення 
музею на ділянці прибережного міського 

кварталу Середньовічного Києва (XI – XIX ст.) 
на Поштовій площі в місті Києві»

Рішення Київської міської ради № 482/4546 від 19 квітня 2018 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської 

міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до  рішення Київської міської ради
від 17.04.2018 року  № 401/4465

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду без проведення конкурсу
№ п/п Повна назва орендаря, його 

форма власності та форма 
фінансування

Адреса та характеристика 
об’єкта нерухомості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди 

та орендована площа 

Ставка 
орендної 

плати  

Строк, на який 
укладається до-

говір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1 Концертно-театральний  за-
клад культури «Український 

академічний фольклорно-етно-
графічний ансамбль «Калина» 

код 14284691  
Форма власності – комунальна 

Форма господарювання – 
госпрозрахункова

Проспект Перемоги, 38 літ. 
А Нежитловий 3-поверховий 
будинок (капітальний)  Бу-

динок культури «Більшовик» 
Шевченківський район  

Загальна площа –  6379,4 кв.м 

Розміщення кому-
нального закладу  

культури, який частково 
фінансується  за рахунок 

бюджету міста Києва  
2 поверх –  63,6 кв.м 
3 поверх  – 60,3 кв.м       
Площа  – 123,9 кв.м  

  1 грн на рік    2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва без проведення конкурсу
Рішення Київської міської ради № 401/4465 від 17 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», Поло-
ження про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток до  рішення Київської міської ради
від 17.04.2018 року №  402/4466

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

Орендна ставка Строк, на який 
укладається договір 

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

1. ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ  

«КИЇВСЬКА 
МІСЬКА СПІЛКА 
ВЕТЕРАНІВ АТО»  

код ЄДРПОУ 
39490874   

Форма власності – 
приватна 

Форма фінансу-
вання – госпрозра-

хункова

просп. Маяковсько-
го Володимира, 29 

Деснянський район  
Нежитлова будівля 

–  4-поверхова 
Площа  – 7797,50 кв.м  

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ, ЯКА 

ЗДІЙСНЮЄ БЕЗКОШТОВНУ 
ПСИХОЛОГІЧНУ, СОЦІАЛЬНУ 

ДОПОМОГУ, РЕАБІЛІТАЦІЮ 
ТА АДАПТАЦІЮ ОСІБ-УЧАС-
НИКІВ АТО НА ПЛОЩІ, ЩО  

НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМ-

НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Нежитлове приміщення 

1 поверх  
Загальна площа – 30,25 кв.м

1 грн на рік 2 роки 364 дні 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про  передачу  в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 402/4466 від 17 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. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ çáåðå-
æåííÿ ïàì’ÿòêè àðõåîëîã³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ 
òà ðîçì³ùåííÿ ìóçåþ íà ä³ëÿíö³ ïðèáåðåæíîãî 
ì³ñüêîãî êâàðòàëó Ñåðåäíüîâ³÷íîãî Êèºâà (XI – 
XIX ñò.) íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ â ì³ñò³ Êèºâ³».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ 

ïîë³òèêè äîîïðàöþâàòè çàçíà÷åíèé ïðîåêò 
ð³øåííÿ òà âíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ïëåíàðíîãî 
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè 
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
ïóíêòîì1 öüîãî ð³øåííÿ çà óìîâ âêëþ÷åííÿ â 
äîãîâ³ð îðåíäè íàñòóïíèõ ïóíêò³â:

2.1. Áóäèíîê, ïðèì³ùåííÿ, ÿêîãî íàäàþòüñÿ 
â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ, ð³øåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ 
äåïóòàò³â â³ä 18.11.1986 ¹1107 âíåñåíî äî 
ïåðåë³êó ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà-
÷åííÿ, îõîðîííèé ¹224.

2.2. Îðåíäàð ìàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè 
âêàçàí³ ïðèì³ùåííÿ âèêëþ÷íî ó â³äïîâ³äíîñò³ 
äî âèìîã îõîðîííîãî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî ì³æ 
îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ³ âëàñ-
íèêîì áóäèíêó-ïàì’ÿòêè àáî óïîâíîâàæåíèì 
íèì îðãàíîì.

2.3. Îðåíäàð ìàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè âêà-
çàí³ ïðèì³ùåííÿ äî ìîìåíòó ïî÷àòêó ðåìîíòíî-
ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò çàçíà÷åíîãî ïðèì³ùåííÿ.

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

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 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

ÓÒÐÈÌÀÍÍÞ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ 
ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ «ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ 
ÁÐÀÌÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 34239762; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÏÎ ÓÒÐÈÌÀÍÍÞ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. 
ÊÈªÂÀ «ËÈÏÊÈÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ», êîä ªÄÐÏÎÓ 
05756837; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ 
«ÊÓÐÅÍ²ÂÑÜÊÅ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ 
ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669360; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «Ë²ÑÎÂÅ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀ-
ÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669381; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «Â²ÒÐßÍ² ÃÎÐÈ 
ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä 
ªÄÐÏÎÓ 35669376; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÂÂÅÄÅÍÑÜÊÅ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀ-
ÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669355; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÂÈÍÎÃÐÀÄÀÐ 
ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä 
ªÄÐÏÎÓ 35669334; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÃÀËÈÖÜÊÅ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669313; ÊÎ-
ÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÌÎÑÒÈÖÜÊÈÉ 
ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä 
ªÄÐÏÎÓ 35669397; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÍÈÂÊÈ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669287; ÊÎ-
ÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÑÈÍÜÎÎÇÅÐÍÅ 
ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä 
ªÄÐÏÎÓ 35669329; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669345; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç 
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎ-
ÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÏÎÄ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì²ÑÒÀ 
ÊÈªÂÀ», êîä ªÄÐÏÎÓ 35669250; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÓÒÐÈÌÀÍÍß 
ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ 
Â ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍ² Ì. ÊÈªÂÀ», 
êîä ªÄÐÏÎÓ 36037999; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²Ä-
ÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÏÎ ÓÒÐÈÌÀÍÍÞ ÆÈÒËÎÂÎÃÎ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 
Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ, êîä ªÄÐÏÎÓ 03366552; ÊÎÌÓ-
ÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÅÊÑ-
ÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-10», êîä ªÄÐÏÎÓ 
36114088; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ 
«ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀ-
Ö²ß-9», êîä ªÄÐÏÎÓ 36114051; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²É-
ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-7», êîä ªÄÐÏÎÓ 36114019; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-6», êîä ªÄÐÏÎÓ 
36114072; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ 
«ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀ-
Ö²ß-5», êîä ªÄÐÏÎÓ 36114025; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²É-
ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-4», êîä ªÄÐÏÎÓ 36113985; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-3», êîä ªÄÐÏÎÓ 
36113990; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ 
«ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀ-
Ö²ß-2», êîä ªÄÐÏÎÓ 36114004; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²É-
ÍÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß-1», êîä ªÄÐÏÎÓ 36114046; 
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «²ÍÄÓÑÒÐ²-
ÀËÜÍÅ» ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² 
ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯, êîä ªÄÐÏÎÓ 
35756924; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÁÀ-
ÒÈ¯ÂÑÜÊÅ» ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² 
ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯, êîä ªÄÐÏÎÓ 
35756966; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «Â²Ä-
ÐÀÄÍÅÍÑÜÊÅ» ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â 
Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯, êîä 
ªÄÐÏÎÓ 35756950; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÃÐÓØÊ²ÂÑÜÊÅ» ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ 
ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄ-
Ì²Í²ÑÒÐÀÖ²¯, êîä ªÄÐÏÎÓ 35756939; ÊÎÌÓ-
ÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÅ» 
ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈª-
Â² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯, êîä ªÄÐÏÎÓ 
35756945; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ 
«×ÎÊÎË²ÂÑÜÊÅ» ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ 
Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯, êîä 
ªÄÐÏÎÓ 35756971; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÊÎÍÒÎÐÀ 
«Ä²ÁÐÎÂÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ, êîä 
ªÄÐÏÎÓ 34966139; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÊÎÍÒÎÐÀ 
«ÄÅÃÒßÐ²ÂÑÜÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ, 
êîä ªÄÐÏÎÓ 349664 91; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-

ªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ ÊÎÍÒÎ-
ÐÀ «ÇÎËÎÒÎÓÑÒ²ÂÑÜÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34966228; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÍÒÎÐÀ «ËÓÊ’ßÍ²ÂÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34966076; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÍÒÎÐÀ «ÌÈÕÀÉË²ÂÑÜÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34967420; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÍÒÎÐÀ «ÍÈÂÊÈ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀ-
ÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34967394; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÍÒÎÐÀ «ÏÎÊÐÎÂÑÜÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34966102; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²É-
ÍÀ ÊÎÍÒÎÐÀ «ÑÈÐÅÖÜ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34966013; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²É-
ÍÀ ÊÎÍÒÎÐÀ «ÒÀÒÀÐÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34966165; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÍÒÎÐÀ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34965989; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÍÒÎÐÀ «ØÓËßÂÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34967368; ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ÉÍÀ 
ÊÎÍÒÎÐÀ «ßÐÎÑËÀÂÑÜÊÀ» ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÓ, êîä ªÄÐÏÎÓ 34966048, øëÿõîì ïðè-
ºäíàííÿ äî ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ 
«ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â ØÅÂ-
×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 31731838.

2. Âñòàíîâèòè, ùî ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎ «ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÑÏÎ-
ÆÈÂÀ×²Â ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä 
ªÄÐÏÎÓ 31731838, º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ 
ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ïåðåéìåíóâàòè ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌ-
ÑÒÂÎ «ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â 
ØÅÂ×ÅÍÊ²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 
31731838, ó ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ 
«ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â».

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

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, ïåðåäáà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
øëÿõîì ïðèºäíàííÿ ¿õ äî ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ «ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß 
ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â» òà çàòâåðäèòè ¿õ ñêëàä.

4.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüí³ àêòè â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Çàòâåðäèòè íîâó ðåäàêö³þ Ñòàòóòó ÊÎ-
ÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ «ÖÅÍÒÐ ÎÁ-
ÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â», êîä ªÄÐÏÎÓ 
31731838.

4.5. Çàêð³ïèòè çà ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÌ Ï²ÄÏÐÈ-
ªÌÑÒÂÎÌ «ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÑÏÎ-
ÆÈÂÀ×²Â», êîä ªÄÐÏÎÓ 31731838, íà ïðàâ³ 
ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíî ðåîðãàí³çîâàíèõ 
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4.6. Ïðèâåñòè âëàñí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âñòàíîâèòè ñòðîê äëÿ çàÿâëåííÿ êðåäèòî-
ðàìè ñâî¿õ âèìîã äî êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïðîòÿãîì 
äâîõ ì³ñÿö³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ òàêèõ êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ.

6. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÖÅÍÒÐ 
ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â ØÅÂ×ÅÍ-
Ê²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ», êîä ªÄÐÏÎÓ 31731838, 
çàáåçïå÷èòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 травня 2018 року
Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.05.2018 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó 

ñêëàâ 122,8 ìëí ãðí, ùî íà 3,5% àáî íà 4,1 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî 
ì³ñÿöÿ òà íà 25,3% àáî íà 24,8 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2018 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 64,1% àáî 78,7 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà; 29,0% àáî 35,6 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà, â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ 
ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, ðåøòà 6,9% (8,5 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåð-
æàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íåãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãî-
âàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè. 

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.05.2018 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 81,6 ìëí ãðí àáî 66,4% 
â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõî-
äÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 38,5 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» – 10,9 ìëí ãðí; 
ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â – 8,1 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Çàâîä «Ìàÿê» – 6,5 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áó-
ðåâ³ñíèê» – 4,4 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² «Áóðàí» – 3,8 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» 
– 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 1,0 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ 
ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó – 11,4 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – 6,4 ìëí ãðí; ÄÏ 
Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,7 ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ 
ðàä³îìîâëåííÿ – 5,8 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â «Óêðòåëåô³ëüì» 
– 5,8 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè – 4,6 
ìëí ãðí (ÄÏ «Ðåã³îíàëüí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³» – 4,1 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðòðàíñíàôòîïðîäóêò» 
– 0,5 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè – 3,6 
ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – 1,9 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ 
îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé 
³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè – 3,2 ìëí ãðí (ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ä³àë³ð» – 3,0 ìëí 
ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 2,8 ìëí ãðí (Äåð-
æàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» – 1,3 ìëí ãðí; 
Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» – 1,0 ìëí 
ãðí; ÄÏ «Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè 
– 2,8 ìëí ãðí (ÄÏ âîäíèõ øëÿõ³â «Óêðâîäøëÿõ» – 2,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Àíòîíîâ-Ô³íàíñ» – 
0,5 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí 
(ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»– 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè – 1,5 ìëí ãðí (ÄÏ 
«Äåðæàâíà öèðêîâà êîìïàí³ÿ Óêðà¿íè» – 0,8 ìëí ãðí; ÄÏ «Íàö³îíàëüíå ãàçåòíî-æóð-
íàëüíå âèäàâíèöòâî» – 0,7 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè – 1,3 ìëí ãðí (ÄÏ 
«Êè¿âñüêèé çàâîä «Ðåìäèçåëü» – 0,6 ìëí ãðí; Êîíöåðí «Â³éñüêåññåòìåíåäæìåíò» òà 
Ô³ë³ÿ Êîíöåðíó «Òåõâîºíñåðâ³ñ» «Öåíòðàëüíèé ðåìîíòíèé çàâîä çàñîá³â çâ’ÿçêó – ïî 
0,2 ìëí ãðí òîùî); Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó 
Êèºâó – 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí). 

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà – öå áðàê 
îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ 
ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé 
îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 10,2 ìëí ãðí; 
ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà¿íà» – 6,3 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» – 4,6 
ìëí ãðí; ÏÀÒ «ÒÌÌ-Åíåðãîáóä» – 3,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Óêðãàçí³³ïðîåêò» – 2,3 ìëí ãðí; 
«Ïðåäñòàâíèöòâî «ÀÊ «Ôåäåðàëüíà ãðóçîâà êîìïàí³ÿ» – 1,8 ìëí ãðí; ÒÎÂ «ÊÅÐÐÎÒ» Áó-
ä³âåëüí³ ìàòåð³àëè» – 1,7 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 1,5 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó– áðàê îá³-
ãîâèõ êîøò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè 
(íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî 
êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì 

íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íå-
ïðîäóêòèâíèõ âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ 
ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ 
òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàí-
íÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç 
óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ 
âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà 
³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò. 

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âè-
çíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà 
ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ 
¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – òðàâíÿ 2018 ðîêó ïðîâåäåíî 48 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, íà ÿêèõ çà-
ñëóõàíî 188 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç³ ñïëàòè 
ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó òà ïëàòåæ³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ 
106 áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ â³äïîâ³äíî äî 
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18.12.2017 ¹ 1104 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðå-
ë³êó îðãàí³â äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ), íà ÿê³ íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî òèì÷àñîâ³ îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) ó ñôåð³ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», ÿêà íàáðàëà ÷èííîñò³ 23.02.2018 ðîêó, Ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ 
äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, çàòâåðäæåíîãî ïî-
ñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26.04.2017 ¹ 295, ²íñïåêòîðàìè ïðàö³ ðîçïî-
÷àòî ³íñïåêö³éí³ â³äâ³äóâàííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà ïðåäìåò äîòðèìàííÿ âèìîã 
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ.

Çà ïåð³îä ëþòèé – áåðåçåíü 2018 ðîêó ³íñïåêòîðàìè ïðàö³ ïðîâåäåíî 2 ³íñïåêö³éíèõ 
â³äâ³äóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ùîäî äîäåðæàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ 
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ 
íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà. 

• ÄÏ «Êè¿âñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ã³äðîïðèëàä³â» – çä³éñíåíî ³íñïåêö³éíå 
â³äâ³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ âèìîã ñò. 97, ÷.1 ñò.115, 116 ÊÇïÏ Óêðà¿íè. Çà 
âñòàíîâëåí³ ïîðóøåííÿ ñêëàäåíî àêò, âíåñåíî ïðèïèñ êåð³âíèêó òà ïðîòîêîë ïðî àä-
ì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Ìàòåð³àëè ñïðàâè ïåðåäàí³ óïîâíîâàæåí³é îñîá³ äëÿ 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî âèíåñåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é.

• ÄÏ «Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â ÓÊÐÒÅËÅÔ²ËÜÌ» – ðîçïî÷àòî ³íñïåê-
ö³éíå â³äâ³äóâàííÿ òà âðó÷åíî âèìîãó ïðî íàäàííÿ äîêóìåíò³â.

Ïðîòÿãîì êâ³òíÿ – òðàâíÿ 2018 ðîêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³ ïåðåâ³ðêè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, íå ïðîâîäèëèñü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì òðàâíÿ 2018 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà 
äàíèìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.05.2018 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, 
áóëî âèïëà÷åíî 16,3 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà áåðåçåíü 2018 ðîêó òà 
ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – òðàâíÿ 2018 ðîêó 
ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî 40,7 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ 
ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³é-
íîìó êîíòðîë³. 

¹ ï/ï
Íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, 

îðãàí³çàö³¿ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ

Ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ìëí ãðí) ñòàíîì íà:

01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 01.05.2018

1
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÍÀÓÊÎÂÎ-
ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ «ÊÂÀÍÒ» 
ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» 

4,5 7,3 4,4 7,1 10,9

2
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÐÓÏ ÄÔ 
²ÍÒÅÐÍÅØÍË ÞÊÐÅÉÍ» 

15,4 10,4 15,3 15,8 10,2

3
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ 
Ã²ÄÐÎÏÐÈËÀÄ²Â «ÄÊ»Óêðîáîðîíïðîì»

8,3 8,0 8,2 8,1 8,1

4
ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 
«ÇÀÂÎÄ «ÌÀßÊ» ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì»

0,0 0,0 4,3 5,1 6,5

5

ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-
ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ 
«ÊÈ¯ÂÄ²ÏÎÒÐÀÍÑ» Ì³íðåã³îí

5,9 6,1 6,1 6,3 6,4

6
ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 
«ÁÀÍÊ ÏÅÒÐÎÊÎÌÌÅÐÖ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ»

6,1 6,4 6,6 6,9 6,3

7

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÑÒÓÄ²ß ÒÅËÅÂ²Ç²ÉÍÈÕ 
Ô²ËÜÌ²Â «ÓÊÐÒÅËÅÔ²ËÜÌ» Äåðæàâíèé 
êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ 
Óêðà¿íè

5,3 5,4 5,4 5,8 5,8

8
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ 
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÓÊÐÌÅÒÐÎÒÓÍÅËÜÏÐÎÅÊÒ» 
Ì³íðåã³îí 

4,6 4,7 4,7 4,7 4,7

9
ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 
«ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ «ÑÎÞÇ»

3,0 3,4 3,8 4,2 4,6

10
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ 
ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÁÓÐÅÂ²ÑÍÈÊ» 
ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» 

3,6 3,8 4,0 4,1 4,4
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РЕКЛАМА Хрещатик
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№65 (5116)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

17 ëèïíÿ 2018 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó 
ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ¹214, ñóääÿ 
Ìàçóð A.C. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/6477/18 çà àäì³í³ñòðàòèâ-
íèì ïîçîâîì Øóëÿê Ò.Í. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà 
àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), òðåòÿ îñîáà Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ «²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó 
ì. Êèºâà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ¹ 330/330 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ñåëèùà Áèê³âíÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà» â³ä 14.04.2016, çîáîâ’ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿».

17.07.2018 î 9.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóë. Âåëèêà 
Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, ñóääÿ Ìàçóð A.C.) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/6328/18 
çà ïîçîâîì ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðîäþñåðñüêèé öåíòð «Ãàñòðîë³ â Óêðà¿í³» äî Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
09.11.2017 ¹ 210/3217 «Ïðî ïðèïèíåííÿ ðîçì³ùåííÿ çà¿æäæèõ ïåðåñóâíèõ öèðê³â-øàï³òî 
ç òâàðèíàìè íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà» òà çîáîâ’ÿçàííÿ â÷èíèòè ä³¿».

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî 
â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,87 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 2 ïîâåðñ³ Øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â 
¹ 309 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ïðîñï. Ï Ãðèãîðåíêà, 21-á ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³ Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 4 % â³ä 
âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 ñòàíîâèòü 828 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 
çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 760,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êó). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè 
ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. ÎÊîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-9842,564-92-01.

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

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

¹ ï/ï
 

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, 

êîíòàêòíèé òåëåôîí)
 

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, êâ.ì

Îðåíäíà 
ñòàâêà ó%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-

ì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1 *
 

ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» (01030, 
Ôðàíêà ²âàíà, 

38-á, 234-91-41)

1 ïîâåðõ
 

âóë. Øåïòèöü-
êîãî, 22-à

270,44
 

9
 

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî 
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â 

³íøèõ ì³ñöÿõ

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 149,28 40372,50 5383000

2
 

ÊÏ «Ïëåñî» (02660, 
ì. Êè¿â, Ìèê³ëüñüêî-

Ñëîá³äñüêà, 7, 
òåë.541-06-96)

Íåæèòëîâà ñïî-
ðóäà (ñòîëÿðíà 

ìàéñòåðíÿ)

Äí³ïðîâñüêèé 
ð-í, îçåðî 

«Áåð³çêà», 6, 
Ä.11/Á

187,0
 

6
 

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå 
çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè(ñåçîííî 
ç 01 òðàâíÿ ïî 31 æîâòíÿ 

êàëåíäàðíîãî ðîêó)

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 91,47 17104,05 3420810,0

3
 

ÊÏ «Áåññàðàáñüêèé 
ðèíîê» (01004, 

Áåññàðàáñüêà ïëîùà, 2, 
234-92-07)

 

ï³äâàë
 

Áåññàðàáñüêà 
ïëîùà, 2

 

189,3
 

6
 

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå 
çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
 

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå, í³æ äî ïî÷àò-
êó ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ 
ðîá³ò Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó àáî äî ïðè-

éíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ áóä³âë³.

169,37 32062,66 6083300

4
 

ÊÏ «Áåññàðàáñüêèé 
ðèíîê» (01004, 

Áåññàðàáñüêà ïëîùà, 2, 
234-92-07)

ï³äâàë
 

Áåññàðàáñüêà 
ïëîùà, 2

32,2
 

6
 

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå 
çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
 

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå, í³æ äî ïî÷àò-
êó ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ 
ðîá³ò Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó àáî äî ïðè-

éíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ áóä³âë³.

180,02 5796,61 1099800

5
 

ï³äâàë
 

10,4
 

4

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº 
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ 

íàñåëåííÿ (÷èùåííÿ âçóòòÿ)
 

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå, í³æ äî ïî÷àò-
êó ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ 
ðîá³ò Áåññàðàáñüêîãî ðèíêó àáî äî ïðè-

éíÿòòÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ð³øåííÿ 
ùîäî âèêîðèñòàííÿ áóä³âë³.

257,87 2702,67 810800

6
 

Êîìóíàëüíå àâòîòðàí-
ñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî 
¹273904 ÊÀÒÏ-273904 

(03040, ì. Êè¿â, âóë. 
Äåì³¿âñüêà, 43-à, 

30302479)

Íåæèòëîâå 
ïðèì³ùåííÿ â 1 

ïîâåðõîâî-
ìó áóäèíêó 

ìàéñòåðí³ ¹1

âóë. Îõòèð-
ñüêà, 8

 

507,5
 

10
 

Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà 
îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, 

äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÑÒÎ

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 äí³ 94,15 47783,33 5734000

7
ÊÏ «Êè¿âê³íîô³ëüì»

(01004, ì. Êè¿â, áóëüâ. 
Ò. Øåâ÷åíêà, 3,35531906)

Íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ 

1 ïîâåðõ

ïðîñï. 
Ë. Êóðáàñà, 8 132,43 15

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî 
çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â 266,02 35228,75 2818300

*3à óìîâè, ùî îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê çä³éñíèòü ä³¿ ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä ³íøîãî òà ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðåáóäîâó/
ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïîãîäèòè ç îðåíäîäàâöåì òà áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ (îáëàøòóâàííÿ ñàíâóçëó 
òà ðóêîìèéíèêà â ïðèì³ùåíí³ àïòåêè, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â âîäîïîñòà÷àííÿ òà åëåêòðîåíåðã³¿).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá’ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.
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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 62795

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
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І ЦЕ ПРИ ТОМУ, що сьогодні в столиці встановлено 
лише 2 камери, які працюють у тестовому режимі 
та фіксують швидкісний режим автомобілів. Про 
це в ефірі телеканалу «Прямий» розповів голова 
бюджетної комісії Київради Андрій Странніков. 
Таку велику кількість порушень депутат пов’язує 
з тим, що з 1 січня цього року парламентарі ввели 
обмеження швидкості на дорогах. Для Києва це 50 
км/год. За словами Андрія Страннікова, сьогодні 
міська влада готує перелік вулиць, на яких хочуть 
збільшити допустиму швидкість до 80 км/год. 

«Цифра у «50 тисяч» порушень швидкісного режиму 
в столиці протягом двох місяців – не є нормальною. 
Однак я переконаний, що не всі водії є зловмис-
никами. Дотриматись порогу в 50 км на годину, 
особливо на хороших дорогах, де немає пішохідних 
переходів та світлофорів, дуже важко. Як водій сам 
це прекрасно розумію. Тому ми визначаємо дороги 
та ділянки, на яких можна буде розганяти авто до 80 
км/год. Зараз обговорюємо можливі 22 ділянки. Мова 
йде, приміром, про відрізки на просп. Перемоги, 
просп. Степана Бандери, Кільцевій, Оболонському 

проспекті тощо. Проект рішення найближчим часом 
винесемо на засідання Київради. Усі ділянки будемо 
погоджувати з Національною поліцією міста», – за-
значив Андрій Странніков. 

Ознайомитися з  переліком вулиць мож-
на за посиланням: https://www.facebook.com/
udarsolidarnist.u.kiyvradi/photos/a.15933107542732
15.1073741828.1593050024299288/20788148357228
02/?type=3&theater 

ЗВЕРТАЄМО увагу, зазначена 
постанова встановлює тарифи 
для «Київтеплоенерго» на вироб-
ництво теплової енергії на ТЕЦ-5 
та ТЕЦ-6. Відповідно до порядку 
формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспор-
тування та постачання, послуги з 
централізованого опалення і по-
стачання гарячої води (постанова 
НКРЕКП від 24.03.2016 № 377) 
вартість теплової енергії включає 
в себе вартість її виробництва, 
транспортування та постачання. 

Планується з 1 серпня 2018 року 
для «Київтеплоенерго» встановити 
наступні тарифи: на відпуск елек-
троенергії – 182,91 коп./кВт.год.; 
на виробництво теплової енергії 

для надання населенню послуг 
з централізованого опалення та 
централізованого постачання га-
рячої води – 784,58 грн/Гкал; на 
виробництво теплової енергії для 
надання релігійним організаціям 

послуг з централізованого опален-
ня та централізованого постачання 
гарячої води – 477,19 грн/Гкал; на 
виробництво теплової енергії для 
надання послуг з централізованого 
опалення та централізованого 
постачання гарячої води устано-
вам, що фінансуються за рахунок 
державного і місцевих бюджетів – 
1187,20 грн/Гкал; на виробництво 
теплової енергії для потреб інших 
споживачів – 1186,56 грн/Гкал. 

Відкрите обговорення питання 
щодо встановлення тарифів на 
відпуск електричної енергії та 
виробництво теплової енергії на 
2018 рік здійснюється відповідно 
до вимог постанови НКРЕКП від 
30.06.2017 № 866 

ЗА ДОСЯГНЕННЯ на спортив-
них змаганнях міжнародного рів-
ня видатним спортсменам міста 

виплатять 60 стипендій голови 
КМДА. Перелік переможців на 
присудження стипендій затвер-

джено розпорядженням КМДА 
№ 1020. 

Цьогоріч грошові заохочення 
отримають атлети, які успішно 
виступили на змаганнях міжна-
родного рівня з олімпійських та 
неолімпійських видів, зокрема: 
біатлон, бойове самбо, бокс, гре-
ко-римська боротьба, велоспорт, 
академічне веслування, спортивна 
гімнастика, дзюдо, змішані єди-
ноборства ММА, кікбоксинг ВАКО, 
кульова стрільба, легка атлетика, 
сучасне п’ятиборство, панкра-
тіон, пауерліфтинг, підводний 
спорт, плавання, ушу, фехтування, 
баскетбол, боулінг, академічне 
веслування, волейбол, керлінг, 
лижні перегони, плавання. 

Виплати стипендії проводити-
муться у межах видатків, передба-
чених галуззю «Фізична культура 
і спорт» у бюджеті міста Києва за 
2018 рік 23 ЧЕРВНЯ о 19.30 у столиці 

пройде грандіозний гала-концерт 
«В Україну повернусь» за участю 
оперних зірок світового рівня. Всі 
вони – наші співвітчизники, які 
здобули визнання за кордоном. 

«Українські митці, які беруть 
участь у цьому концерті, протягом 
багатьох років є окрасою кращих 
оперних сцен світу. Лише за остан-
нє десятиліття міжнародне визна-
ння здобули Людмила Монастир-
ська, Ольга Безсмертна, Олександр 
Цимбалюк, Марiан Талаба, Зоряна 
Кушплер. Їм аплодують глядачі 
найпрестижніших театрів планети 
– «Ла Скала», «Метрополітен-опе-
ра», «Ковент-Гарден», Віденської 
опери та багатьох інших. На жаль, 
в останні роки вони майже не 
бувають в Україні, а їх рідний 
київський глядач позбавлений 
можливості зустрічі з прекрасним 
мистецтвом», – розповів ініціатор 
проекту – головний режисер Наці-
ональної опери України Анатолій 
Солов’яненко. 

Важливо, що відвідання заходу 
буде безкоштовним. Для глядачів 
облаштують комфортну посад-
кову зону, місця у якій можна 
зайняти, починаючи з 19.00. 

«В Україну повернусь» подарує 
киянам унікальну можливість – 

насолодитися прекрасним мис-
тецтвом світових зірок оперної 
сцени. Виступи відбуватимуться у 
супроводі великого симфонічного 
оркестру Національної філармо-
нії України. Також у заході бере 
участь Національна академічна 
хорова капела України «Думка». 

Співзвучним концепції про-
екту буде оформлення сцени за-
ходу. Його реалізацію здійснила 
сучасна українська художниця 
Taisha 3.14. За її задумом, за 
основу обрано основний ін-
стинкт, що існує у вулику, – живі 
та здорові бджілки завжди по-
вертаються додому. До вулика 
вони летять з медом для дітлахів 
і з готовністю захищати свою 
домівку від ворогів. Бджоли-
ні стільники, що обрамляють 
композицію, символізують до-
бробут та затишок. Ще одним 
елементом художнього оформ-
лення вибрано символ України 
– соняшник. На його пелюстках 
зображені вислови видатних 
співвітчизників. Стебло рослини 
зіпсовано шкідниками, частина 
відокремлена, але рани забинто-
вані. Татуювання – «пронизане 
стрілою серце» – символізує 
любов до України та впевненість 
у перемозі 

ЗА ВТРУЧАННЯ органів столич-
ної прокуратури з незаконного 
користування повернуто терито-
рію площею 1,13 га та вартістю 
майже 39 млн грн, що розташо-
вана на проспекті Соборності 
(Возз’єднання) у Дніпровському 
районі. 

Встановлено, що фізична осо-
ба-підприємець без жодних пра-
вовстановлюючих документів 
використовує вказану ділянку 

під розміщення автомобільної 
стоянки та шиномонтажу. 

Господарський суд міста по-
годився з доводами прокурора 
про порушення відповідачем ви-
мог земельного законодавства та 
зобов’язав фізичну особу-підпри-
ємця повернути територіальній 
громаді Києва територію, приві-
вши її у придатний для викорис-
тання стан шляхом звільнення 
від будівель і споруд 

У місті протягом двох місяців водії 50 тисяч разів 
перевищили швидкість

Нацкомісія схвалила проект постанови 
про встановлення тарифів для «Київтеплоенерго» 
на виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

Видатним спортсменам 
присуджено 60 стипендій 
голови КМДА

На Софіївській площі 
відбудеться гала-концерт 
«В Україну повернусь» 
за участю оперних зірок

Ділянку, на якій самовільно 
облаштували автостоянку, 
повернуто громаді

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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