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Столиця долає негоду

ЯК ПОВІДОМИВ учора під час брифінгу за-
ступник голови КМДА Дмитро 
Давтян, у першу чергу, наслідків 
негоди зазнали дороги і пере-
ходи, що розташовані у низинах. 
«До години пік – часу завершення 
робочого дня, затори і скупчення 
машин були практично скрізь, – 

прокоментував він. – На місцях працювали служ-
би технічної допомоги та аварійні бригади, але 
справлятися було дуже непросто, тому що дощ 
не припинявся. Рух громадського транспорту 
теж був паралізований, але після завершення 
зливи його вдалося відновити». 
За словами Дмитра Давтяна, важка ситуація 

у місті виникла, по-перше, через аномальну 
кількість опадів, а по-друге – через стан лив-
невої каналізації. 

«Цим системам десятки років, вони не роз-
раховані на таку кількість інфраструктурних 
об’єктів довкола і не можуть своєчасно про-
пустити велику кількість опадів», – підкреслив 
заступник голови КМДА. 

Він зазнав, що з навантаженнями не впо-
ралися навіть помпи відкачування води: на-
приклад, на Дорогожичах і в інших місцях 
техніка виходила з ладу. У той же час, фахівці 
робили все можливе, щоб відновити роботу. 
Дмитро Давтян підкреслив, що жодна стан-

ція метро не була підтоплена, хоча входи до 
підземки були істотно ускладнені. 

«Я вдячний усім міським службам, що мак-
симально оперативно ліквідовують наслідки», 
– наголосив заступник голови КМДА. 
За оцінками експертів, несуча конструкція 

шляхопроводу на перетині вулиць Олени 
Теліги та Кирилівської не пошкоджена. Про 
це під час брифінгу повідомив гендиректор 
КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв. Наразі 
рух транспорту по шляхопроводу відновлено. 
Нагадаємо, руйнація сталася на ділянці, яка 

наразі знаходиться на капремонті. Інтенсивна 
злива призвела до розмиву конусу і частини 
конструкції перехідної плити. Інших руйну-
вань немає. 
Упродовж ночі комунальники ліквідовували 

наслідки негоди. Було виконано демонтаж 
опори контактної мережі та ліквідовано роз-
мив підбиванням піску під перехідну плиту. 
Варто зазначити, що шляхопровід на перетині 

вул. Олени Теліги та Кирилівської побудований у 
1965 році й жодного разу з моменту будівництва 
капітально не ремонтувався. На сьогодні на 
об’єкті завершено перший етап реконструкції: 
виконано роботи із заміни проїжджої частини 
до осі проїзду і наразі тривають заходи на 
другій половині шляхопроводу. 
Окрім цього, гідротехнічні служби кому-

нальної корпорації працюють у посиленому 
цілодобовому режимі, проводяться роботи 
з очищення зливоприймачів та оглядових 
колодязів. 
Як повідомили в Укргідрометцентрі, у 

п’ятницю у столиці хмарна погода з прояс-
неннями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. 
Управління з питань надзвичайних ситуацій 

Департаменту міського благоустрою нагадує 
основні правила поводження у разі посилен-
ня вітру: усі вікна будинків щільно закрити, 
прибрати з балконів і лоджій предмети, які 
можуть випасти назовні; якщо ви опинилися 
на вулиці, то триматися подалі від рекламних 
щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі 
сильного вітру сховатися в найближчому при-
міщенні або природному укритті; уникати 
перебування поблизу великих дерев, особливо 
тополь, а також не паркувати поряд із ними 
автотранспорт. 
Рятувальники рекомендують при падінні 

дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо 
негайно інформувати екстрені служби за теле-
фонами: 101 або 103  �

Поступово наслідки погодної аномалії ліквідовуються, рух 
проблемними трасами відновлюється. Зокрема на перетині 
вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Спеціалісти належним чином 
укріплюють опори шляхопроводу, які розмило під час зливи, 
що відбулася в середу. Гідротехнічні служби міста працюють у 
посиленому цілодобовому режимі, тривають роботи з очищення 
зливоприймачів та оглядових колодязів. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Аномальна кількість опадів і неспроможність старої ливневої 
каналізації впоратись із примхами стихії стали справжнім 
іспитом для комунальних служб міста

У першу чергу, наслідків негоди в столиці зазнали дороги і переходи, що розташовані у низинах

За перше півріччя 
2018 року Контакт-
центр прийняв понад 
460 тисяч дзвінків від 
киян

Із початку 2018-го до Контактного 
центру міста звернулося 462 093 
киян, що на 13% більше, ніж за ана-
логічний період минулого року. Так, у 
2017-му за період із січня до липня 
на гарячу лінію 15-51 надійшло 402 
485 дзвінків. У середньому за добу 
до Центру надходить близько 2,5 
тис. звернень, які оперативно потра-
пляють до відповідних структурних 
підрозділів КМДА. Оператори КБУ 
«Контактний центр міста Києва» 
приймають скарги і пропозиції від 
мешканців цілодобово за телефоном 
15-51 та за допомогою сайту. 

Найчастіше у першому півріччі 
2018 року кияни зверталися до Кон-
тактного центру з питань ЖКГ, тран-
спорту та дорожнього господарства, 
соцзабезпечення, охорони здоров’я 
і ветеринарної медицини тощо. Так, 
із топ-сфер життєдіяльності міста 
з початку року до Контакт-центру 
15-51 звернувся 324 251 киянин. У 
порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року кількість звернень 
громадян за найбільш популярни-
ми категоріями зросла на 35% (за 
період січень-червень 2017 року на 
гарячу лінію 15-51 надійшло 211 678 
дзвінків). 

На перетині 
просп. Комарова та 
б-ру Вацлава Гавела 
закриють рух авто

З 00.00 28 липня до 24.00 20 серпня 
2018 року у зв’язку з ремонтом трам-
вайних переїздів на транспортній 
розв’язці на перетині просп. Кома-
рова та б-ру Вацлава Гавела буде 
закрито рух авто: бульваром Вац-
лава Гавела в напрямку вул. Миколи 
Василенка. Рух транспорту на цей 
період здійснюватиметься вул. Ка-
блукова, вул. Метробудівською та 
вул. Героїв Севастополя; на виїзді з 
просп. Космонавта Комарова на б-р 
Вацлава Гавела в напрямку просп. 
Відрадного. Об’їзд ділянки заплано-
вано вул. Героїв Севастополя та вул. 
Академіка Білецького.

У місті тривають 
планові відключення 
водопостачання

Для надійної роботи систем водопос-
тачання «Київводоканал» проводить 
ремонтні роботи, у зв`язку з чим 
буде відключено водопостачання 
за наступними адресами: 

27 липня з 09.00 до 24.00 – про-
спект Науки,10, 10-а, 16, 16-а. 
В компанії просять вибачення за 

тимчасові незручності й нагадують 
про необхідність заздалегідь за-
пастися водою.
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Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності 
територіальної громади 

міста Києва гуртожитків, включених 
до статутних капіталів товариств

Рішення Київської міської ради № 1021/5085 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про дозвіл Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації 

на списання суми незавершених 
капітальних інвестицій по об’єкту 

«Влаштування на проїжджій частині 
перед перетином вулиць Сковороди 

та Волоської елементів примусового зниження 
швидкості транспорту 
у Подільському районі»

Рішення Київської міської ради № 1005/5069 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи клопотання Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
(лист від 18 жовтня 2016 року № 106-6565), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çãîäó íà áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ãóðòîæèòê³â, âêëþ÷åíèõ 
äî ñòàòóòíèõ êàï³òàë³â òîâàðèñòâ, ó òîìó ÷èñë³ 
òèõ, ùî â ïîäàëüøîìó áóëè â³ä÷óæåí³, çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âè-
êîðèñòîâóâàòè çàçíà÷åíå ìàéíî çà ö³ëüîâèì 
ïðèçíà÷åííÿì.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
â äåñÿòèäåííèé ñòðîê ³ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ íàïðàâèòè çâåðíåííÿ äî âëàñíèê³â 
ãóðòîæèòê³â, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ, ùîäî íàäàííÿ ¿õíüî¿ çãîäè íà ïåðåäà÷ó 
òàêèõ ãóðòîæèòê³â äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà áåç-
îïëàòí³é îñíîâ³.

3. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿):

– ó ðàç³ îòðèìàííÿ â³äìîâè àáî íåíàäàííÿ 

âëàñíèêàìè ãóðòîæèòê³â â³äïîâ³ä³ ó ì³ñÿ÷íèé 
ñòðîê ç äàòè îòðèìàííÿ çâåðíåííÿ, ùî áóëî 
íàïðàâëåíî çã³äíî ç ïóíêòîì 2 öüîãî ð³øåííÿ, 
ó òðèäöÿòèäåííèé ñòðîê ç äàòè íàñòàííÿ âêà-
çàíèõ ïîä³é çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî 
ïåðåäà÷ó òàêèõ ãóðòîæèòê³â äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³;

– ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ ïîçîâó ïðî ïåðåäà÷ó 
ãóðòîæèòê³â, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî 
ð³øåííÿ, äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà áåçîïëàòí³é 
îñíîâ³ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ñóäó òà ïðèéíÿòòÿ 
òàêîãî ìàéíà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïèñàòè ç áàëàíñó ñóìó 
íåçàâåðøåíèõ êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é ïî îá’ºêòó 
«Âëàøòóâàííÿ íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ ïåðåä ïåðå-
òèíîì âóëèöü Ñêîâîðîäè òà Âîëîñüêî¿ åëåìåíò³â 
ïðèìóñîâîãî çíèæåííÿ øâèäêîñò³ òðàíñïîðòó ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» ó ðîçì³ð³ 105186,00 ãðí.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîçâîëèòè Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïèñàòè 
ç áàëàíñó ñóìó íåçàâåðøåíèõ êàï³òàëüíèõ 
³íâåñòèö³é ïî îá’ºêòó «Âëàøòóâàííÿ íà ïðî-
¿æäæ³é ÷àñòèí³ ïåðåä ïåðåõðåñòÿì âóëèöü 
Àêàäåì³êà Çåë³íñüêîãî òà Ïîêðîâñüêî¿ åëå-
ìåíò³â ïðèìóñîâîãî çíèæåííÿ øâèäêîñò³ 

òðàíñïîðòó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ â ðîçì³ð³ 
20830,00 ãðí.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 78 (1890), п’ятниця, 27 липня 2018 р.

Про створення 
Київського міського соціального гуртожитку 

для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

Рішення Київської міської ради № 1020/5084 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статей 80, 83, 87, 89, 90 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України 
від 04 жовтня 2017 року №741 «Про затвердження Типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей 
та молоді», міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Київської 
міської ради від 11 лютого 2016 року №90/90 (у редакції рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року 
№ 1054/4061), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про дозвіл Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації 

на списання суми незавершених 
капітальних інвестицій по об’єкту 

«Влаштування на проїжджій частині 
перед перехрестям вулиць Академіка Зелінського 

та Покровської елементів 
примусового зниження швидкості транспорту 

у Подільському районі»
Рішення Київської міської ради № 1007/5071 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та враховуючи клопотання Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
(лист від 18 жовтня 2016 року № 106-6565), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ñîö³àëüíèé 
ãóðòîæèòîê äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.

2. Â³äíåñòè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ñîö³àëüíèé 
ãóðòîæèòîê äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
òà ï³äïîðÿäêóâàòè Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà 
ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

3.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ïîëîæåííÿ ïðî Êè¿âñüêèé 
ì³ñüêèé ñîö³àëüíèé ãóðòîæèòîê äëÿ ä³òåé-ñèð³ò 
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.

4. Çàêð³ïèòè çà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ñîö³-
àëüíèì ãóðòîæèòêîì äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, 
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, íà 

ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâå 
ïðèì³ùåííÿ ó áóäèíêó ¹ 13-á íà âóëèö³ Ïî-
ðèêà Âàñèëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 527,80 êâ.ì, 
áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 575959,31 ãðí.

5. Âèäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ ç óòðèìàííÿì Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ñîö³àëüíîãî ãóðòîæèòêó, 
çä³éñíþâàòè â ìåæàõ êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà äëÿ ãîëîâíîãî ðîç-
ïîðÿäíèêà – Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

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

7. 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 îñâ³òè, íàóêè, 
ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 
від 16.03.2017 №5/2227 

«Про затвердження списку присяжних 
Дарницького районного суду 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 988/5052 від 26 червня 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

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹5/2227 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äàðíèöüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà»:

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«15. Ñþò³êîâà Ë³ä³ÿ Ëåîí³ä³âíà»;

– äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 
«16. Ä’ÿêîâ Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷».

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 надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,1962 га 

(кадастровий номер 8000000000:85:381:0006), 
розташованій за адресою: вул. Дегтярна, 2-4 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 982/5046 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статті 19 Конституції України, статтей 9, 93 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 10, 13 Закону України «Про благо-
устрій населених пунктів», з метою розвитку благоустрою міста, а також враховуючи численні звернення громадян, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³ ïëîùåþ 0,1962 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:85:381:0006), ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: âóë. Äåãòÿðíà, 2-4 ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (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 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 

íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
òà îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,1962 ãà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:85:381:0006), 
ðîçòàøîâàí³é çà àäðåñîþ: âóë. Äåãòÿðíà, 2-4 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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Додаток 
до рішення Київської міської ради від 26.06.2018 року № 1021/5085

Гуртожитки,
що включені до статутних капіталів товариств, у тому числі ті, що 
в подальшому були відчужені, та які безоплатно передаються до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва

№ п/п Найменування та адреса об’єкта передачі

1 Гуртожиток, м. Київ, вул. Чистяківська, 4 (включений до статутного капіталу ПАТ «АТЕК»)

2 Гуртожиток, м. Київ, вул. Червонозаводська, 7 (що раніше був включений до статутного капіталу ВАТ «ВЕРКОН»)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста 

Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 1003/5067 від 26 червня 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”, Положення 
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 влас-
ності територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди 
подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà 
ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
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 
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

Додаток 
до рішення Київської міської ради
від 26.06.2018 року № 1003/5067

Нежитлові приміщення комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, які передаються 

в оренду єдиному претенденту на право оренди

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його форма власності 
та форма фінансування

Адреса об’єкта нерухомості 
та загальна площа

Призначення, 
характеристика 
об’єкта оренди та 
орендована площа, 
кв. м

Ставка 
орендної 
плати

Строк, 
на який 
укладаєть-
ся договір 
оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 
«АКАДЕМІЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ)

1. Приватний виший навчальний заклад 
«КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
 (Код ЄДРПОУ 16478809) 
Форма власності - приватна 
Форма господарювання -госпрозрахункова

Харківське шосе, 121, 
літ. Ч 
ДАРНИЦЬКИЙ 
район 
НЕЖИТЛОВА БУДІВЛЯ, 
КОРПУС № 3 
Загальна площа - 
7141,4 кв.м

Розміщення приват-
ного навчального 
закладу 9 поверх 
площа - 374,40 кв.м

3% 2 роки 364 
дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу Базі спеціального 
медичного постачання на списання шляхом 

ліквідації транспортних засобів
Рішення Київської міської ради № 1000/5064 від 26 червня 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 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 лист 
Бази спеціального медичного постачання від 19 грудня 2017 року № 412, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Áàç³ ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷-
íîãî ïîñòà÷àííÿ íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çîáîâ’ÿçàòè Áàçó ñïåö³àëüíîãî ìå-
äè÷íîãî ïîñòà÷àííÿ âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå 
îáëàäíàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, äîçâ³ë íà 
ñïèñàííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ÿêèõ íàäàºòüñÿ, 
äëÿ ðåìîíòó ³íøèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à 
íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà ìàòåð³àëè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ç ïî-

äàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â 
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïîçèö³¿ 1.1-1.5 äîäàòêà 1 äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 âåðåñíÿ 2016 
ðîêó ¹ 36/1040 «Ïðî ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðî-
äàæó òà ë³êâ³äàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», âèêëþ÷èòè.

4.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ 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 26.06.2018 року № 1000/5064

Транспортні засоби, 
які належать до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації яких надається Базі 

спеціального медичного постачання
№ 
п/п

Найменування транспортного 
засобу та його технічна харак-
теристика

Рік випуску Первісна 
балансова 
вартість, 
грн

Знос, грн Залишкова 
балансова 
вартість, 
грн

Підстава для списапня

1. ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ АТ5508АА, двигун 
№ 40260РУ0017902 , шасі/кузов 
№ ХТН322140ЖЮ70095, пробіг 
360003 км

1998 35 561,00 35 561,00 0.0,0 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 26.06.2017 № 1, лист ТБ 
«Універсальна товарно-сировинна 
біржа» від 11.05.2017№87/05/2017

2. ГАЗ 5201 ГЗСА, реє-
страційний № 1895КХР, 
двигун № 022146, шасі/кузов 
№ХТН520100К1137145, пробіг 
88896 км

1989 3 351,00 3 351,00 0,00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 26.06.2017 № 2, лист ТБ 
«Універсальна товарно-сировинна 
біржа» від 11.05.2017 № 87/05/2017

3. УАЗ 3962, реЕСтраційний 
№ 0095КХС, двигун № 20400557, 
шасі/кузов № 0144352, пробіг 
90041 км

1992 13 746,00 13 746,00 0.00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 26.06.2017 № 3, лист ТБ 
«Універсальна товарно-сировинна 
біржа» від 11.05.2017 № 87/05/2017

4. АЗЛК 2140, реєстраційний 
№ 8501КХА, двигун № 5776627, 
шасі/кузов № 2163316, пробіг 
177287 км

1988 4 004,00 4 004,00 0,00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 26.06.2017 № 4, лист ТБ 
«Універсальна товарно-сира винна 
біржа» від 11.05.2017 № 87/05/2017

5 УАЗ 39623, реєстраційний 
№ АІ6514АЕ, двигун 
№ 20305940, шасі/кузов 
№ ХТТ396200МП41643, пробіг 
208039 км

1992 13 746,00 13 746,00 0,00 Акт на списання автотранспортних 
засобів від 26.06.2017 № 5, лист ТБ 
«Універсальна товарно-сировинна 
біржа» від 11.05.2017 №87/05/2017

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про затвердження Положення 
про комплексну систему відеоспостереження 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1195/5259 від 5 липня 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», 
«Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в 
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», рішень Київської міської ради від 
02 липня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» 
на 2015 – 2018 роки» та від 14 квітня 2016 року № 334/334 «Про затвердження міської цільової комплексної про-
грами профілактики та протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2016 – 2018 роки», з метою визначення 
порядку та особливостей функціонування комплексної системи відеоспостереження міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî êîìïëåêñíó 
ñèñòåìó â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî 
äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ öèì ð³øåííÿì ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè ó 
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Ðåãëàìåíò êîìïëåêñíî¿ 
ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

3. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, ï³äïðèºìñòâàì, 
óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì, ùî íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ó ðàç³ ï³äêëþ÷åííÿ äî êîìïëåêñíî¿ 
ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà êåðó-

âàòèñü Ïîëîæåííÿì ïðî êîìïëåêñíó ñèñòåìó 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà òà Ðåãëàìåíòîì 
êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà 
Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè çã³äíî ç ïóíêòàìè 1 ³ 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà 
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(www.kmr.gov.ua)

5. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ îô³-
ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè 
òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó 
òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 05.07.2018 № 1195/5259

ПОЛОЖЕННЯ
про комплексну систему відеоспостереження міста Києва

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Ïîëîæåííÿ ïðî êîìïëåêñíó ñèñòåìó â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Ïîëîæåííÿ) 

âèçíà÷àº ïðîöåäóðó ôîðìóâàííÿ, âåäåííÿ òà ³íø³ ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

1.2. Êîìïëåêñíà ñèñòåìà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà ñòâîðåíà òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ³íòå-
ðåñàõ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.3. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ ôóíêö³îíóâàííÿ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà º 
çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», «Ïðî 
³íôîðìàö³þ», «Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿», «Ïðî çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ 
ñèñòåìàõ», «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ», «Ïðî åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè òà åëåêòðîííèé äîêóìåí-
òîîá³ã», ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ¹ 373 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
Ïðàâèë çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíèõ, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òà ³íôîðìàö³éíî-
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ», ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 654/1518 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà 2015 – 2018 
ðîêè», ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 334/334 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ 
ö³ëüîâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïðîô³ëàêòèêè òà ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³ â ì. Êèºâ³ «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ» 
íà 2016 – 2018 ðîêè», ³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè.

1.4. Ó öüîìó Ïîëîæåíí³ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ó òàêîìó çíà÷åíí³:
äàí³ – áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ â êîìïëåêñí³é ñèñòåì³ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà;
çàñîáè â³äåîô³êñàö³¿ – òåõí³÷í³ çàñîáè, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ îáðîáêè äàíèõ (êàìåðè ç ôóíêö³ÿìè äåòåê-

òóâàííÿ äåðæàâíèõ íîìåðíèõ çíàê³â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, äåòåêòóâàííÿ îáëè÷, îõîðîíè ïåðèìåòðó, 
êåðóâàííÿ òðàô³êîì, âèçíà÷åííÿ çàäèìëåííÿ, âèáóõ³â, íåñàíêö³îíîâàíîãî çàëèøåííÿ ïðåäìåò³â òîùî);

³íø³ òåõí³÷í³ çàñîáè – çàñîáè âèì³ðþâàííÿ, ïðèëàäè â³çóàë³çàö³¿ (â òîìó ÷èñë³ òåïëîâ³çîðè) òîùî;
êîìïëåêñíà ñèñòåìà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – Ñèñòåìà) – öå ñóêóïí³ñòü çàñîá³â 

â³äåîô³êñàö³¿, ïðîãðàìíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ îá-
ðîáêà äàíèõ â Ñèñòåì³;

ïðîãðàìíî-àïàðàòíèé êîìïëåêñ – ñóêóïí³ñòü ñåðâåðíîãî îáëàäíàííÿ òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü îáðîáêó äàíèõ â Ñèñòåì³;

ð³âåíü äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ – ÷³òêî âèçíà÷åíèé ïåðåë³ê äàíèõ, äî ÿêèõ êîðèñòóâà÷ó 
³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ íàäàºòüñÿ äîñòóï. Ïåðåë³ê öèõ äàíèõ âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà, ÿêå âñòàíîâëþº ïîâíîâàæåííÿ êîíêðåòíîãî êîðèñòóâà÷à ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, éîãî ïîñàäîâèõ, 
ñëóæáîâèõ àáî òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³ (ì³ñòî, ðàéîí â ì³ñò³, îá’ºêò àáî 
ïåðåë³ê îá’ºêò³â â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, âèçíà÷åíèõ çã³äíî ç ïóíêòîì 3.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ), à òàêîæ ç 
óðàõóâàííÿì ðåæèìó äîñòóïó, âèçíà÷åíîãî çã³äíî ç ïóíêòîì 9.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

1.5. ²íø³ òåðì³íè â öüîìó Ïîëîæåíí³ âæèâàþòüñÿ ó çíà÷åíí³, íàâåäåíîìó â Öèâ³ëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè, 
Ãîñïîäàðñüêîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè, Ïîäàòêîâîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè, çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ», 
«Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿», «Ïðî çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ», «Ïðî 
çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ», «Ïðî åëåêòðîíí³ äîêóìåíòè òà åëåêòðîííèé äîêóìåíòîîá³ã», ïîñòàíîâè 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29 áåðåçíÿ 2006 ðîêó ¹ 373 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðàâèë çàáåçïå÷åííÿ 
çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíèõ, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ òà ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñ-
òåìàõ», ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ.

1.6. Òåõí³÷í³ âèìîãè äî âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îðãàí³çàö³¿ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü êîðèñòóâà÷³â ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, çàñîá³â â³äåô³êñàö³¿ (çàëåæíî â³ä âèäó äàíèõ (öèô-
ðîâ³/àíàëîãîâ³), íàÿâíîñò³ ó Ñèñòåì³ çàñîá³â çáåð³ãàííÿ äàíèõ), ï³äêëþ÷åííÿ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, 
ùî çíàõîäÿòüñÿ â ÷óæîìó âîëîä³íí³ òîùî âèçíà÷àþòüñÿ Ðåãëàìåíòîì êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè â³äåî-
ñïîñòåðåæåííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ çã³äíî ç ïóíêòîì 2 ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ öüîãî 
Ïîëîæåííÿ (äàë³ – Ðåãëàìåíò).

1.7. Ô³íàíñóâàííÿ ñòâîðåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòîê Ñèñòåìè çä³éñíþºòüñÿ 
çã³äíî ç ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äí³ ðîêè, à òàêîæ ç ³íøèõ 
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äæåðåë â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. 
2. Ôóíêö³¿, ìåòà ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ,ñòðóêòóðà Ñèñòåìè
2.1. Ôóíêö³ÿìè Ñèñòåìè º çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî ñåðåäîâèùà â ì³ñò³ Êèºâ³ øëÿõîì îáðîáêè äàíèõ 

â Ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî ìåòè ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì.
2.2. Ìåòîþ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè º:
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ä³òåé, ó÷í³â, ñòóäåíò³â ó äîøê³ëüíèõ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïîçàøê³ëüíèõ òà ïðî-

ôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ â³äïîâ³äíî;
çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ìàéíà òà ³íøèõ îá’ºêò³â ïðàâà âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà;
âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó ó ì³ñò³ Êèºâ³;
ïîïåðåäæåííÿ àâàð³é, äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, åï³äåì³é, åï³çîîò³é, åï³ô³òîò³é, êàòàñòðîô, 

ïîæåæ, íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, íåáåçïå÷íèõ ïîä³é, ñòèõ³éíèõ ëèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³;
óñóíåííÿ çàãðîç æèòòþ òà çäîðîâ’þ ô³çè÷íèõ îñ³á ³ ïóáë³÷í³é áåçïåö³;
çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íî¿ áåçïåêè ³ ïîðÿäêó íà âóëèöÿõ, ïëîùàõ, ó ïàðêàõ, ñêâåðàõ, íà ñòàä³îíàõ, 

âîêçàëàõ, â àåðîïîðòàõ, ð³÷êîâèõ ïîðòàõ, ³íøèõ òåðèòîð³ÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ;
âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿, çîêðåìà äîìåäè÷íî¿ ³ ìåäè÷íî¿, äîïîìîãè îñîáàì, à 

òàêîæ îñîáàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñèòóàö³¿, íåáåçïå÷í³é äëÿ ¿õíüîãî æèòòÿ ÷è çäîðîâ’ÿ;
ïðîâåäåííÿ àíàë³çó äàíèõ, îáðîáëåíèõ Ñèñòåìîþ.
2.3. Ñèñòåìà ñêëàäàºòüñÿ ç:
2.3.1. çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà;
2.3.2. ³íøèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â;
2.3.3. ïðîãðàìíî-àïàðàòíîãî êîìïëåêñó; 
2.3.4. ñïåö³àëüíî¿ îêðåìî¿ îïòîâîëîêîííî¿ ìåðåæ³, ÿêà çàáåçïå÷óº íàäõîäæåííÿ äàíèõ â³ä çàñîá³â 

â³äåîô³êñàö³¿ òà ³íøèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â äî öåíòðó îáðîáêè äàíèõ (ì³ñüêîãî äàòà-öåíòðó);
2.3.5. ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ (ïàñèâíîãî òà àêòèâíîãî);
2.3.6. ìîí³òîðèíãîâî¿ çàëè, ÿêà çàáåçïå÷óº â³äîáðàæåííÿ â³äåîäàíèõ, ùî íàäõîäÿòü äî öåíòðó 

îáðîáêè äàíèõ (ì³ñüêîãî äàòà-öåíòðó);
2.3.7. àâòîìàòèçîâàíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü àäì³í³ñòðàòîðà Ñèñòåìè òà àâòîìàòèçîâàíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü 

êîðèñòóâà÷³â ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;
2.3.8. êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ (âçàºìîïîâ’ÿçàíà ñóêóïí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ òà 

³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ çàõîä³â, çàñîá³â ³ ìåòîä³â çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³);
2.3.9. çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ÷óæîìó âîëîä³íí³ (çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, ùî íàëåæàòü 

äî ïðèâàòíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè òà ï³äêëþ÷åí³ äî Ñèñòåìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Ïîëîæåííÿ 
òà Ðåãëàìåíòó).

2.4. Ïðîãðàìíî-àïàðàòíèé êîìïëåêñ Ñèñòåìè ðîçì³ùóºòüñÿ â öåíòð³ îáðîáêè äàíèõ (ì³ñüêîìó 
äàòà-öåíòð³).

3. Îá’ºêòè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³
3.1. Äî îá’ºêò³â â³äåîñïîñòåðåæåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ â³äíîñÿòüñÿ îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿, åêîíîì³÷íî¿, 

æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿, òðàíñïîðòíî¿, ³íæåíåðíî¿ òà ³íøî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå:
ïàðêè (ã³äðîïàðêè, ëóãîïàðêè, ë³ñîïàðêè, ïàðêè êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó, ïàðêè – ïàì’ÿòêè ñàäîâî-

ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà, ñïîðòèâí³, äèòÿ÷³, ³ñòîðè÷í³, íàö³îíàëüí³, ìåìîð³àëüí³ òà ³íø³), ðåêðåàö³éí³ çîíè, 
ñàäè, ñêâåðè òà ìàéäàí÷èêè; 

ïàì’ÿòêè êóëüòóðíî¿ òà ³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè; 
ìàéäàíè, ïëîù³, áóëüâàðè, ïðîñïåêòè; 
âóëèö³, äîðîãè, ïðîâóëêè, óçâîçè, ïðî¿çäè, ï³øîõ³äí³ òà âåëîñèïåäí³ äîð³æêè; 
òðîòóàðè;
íàáåðåæí³;
àâòîìîá³ëüí³ ñòîÿíêè òà ìàéäàí÷èêè äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;
ïëÿæ³; 
êëàäîâèùà; 
³íø³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ;
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿; 
òåðèòîð³¿ áóä³âåëü òà ñïîðóä ³íæåíåðíîãî çàõèñòó òåðèòîð³é; 
îá’ºêòè ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (ñîö³àëüí³, ³íæåíåðí³ òà òðàíñïîðòí³);
çàñîáè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó;
áóä³âë³, ñïîðóäè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà 
¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, òà ïðèì³ùåííÿ â íèõ; 

òåðèòîð³¿, áóä³âë³, ñïîðóäè çàêëàä³â îñâ³òè òà ïðèì³ùåííÿ â íèõ;
òåðèòîð³¿, áóä³âë³, ñïîðóäè çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ïðèì³ùåííÿ â íèõ.
3.2. Â³äåîñïîñòåðåæåííÿ çà îá’ºêòàìè, çàçíà÷åíèìè â ïóíêò³ 3.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ 

çà óìîâè äîòðèìàííÿ ïðàâà íà ïîâàãó äî îñîáèñòîãî æèòòÿ.
3.3. ²íôîðìàö³ÿ ïðî çä³éñíåííÿ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ðîçì³ùóºòüñÿ ïîáëèçó çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿ 

òà/àáî îá’ºêò³â â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 3.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ.
4. Ñóá’ºêòè â³äíîñèí â Ñèñòåì³ 
4.1. Ñóá’ºêòàìè â³äíîñèí â Ñèñòåì³ º:
âëàñíèê Ñèñòåìè;
ðîçïîðÿäíèê Ñèñòåìè;
àäì³í³ñòðàòîð Ñèñòåìè;
êîðèñòóâà÷³ ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;
êîðèñòóâà÷³ ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ç îñîáëèâèì ñòàòóñîì.
4.2. Âëàñíèêîì Ñèñòåìè º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà â îñîá³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
4.3. Ðîçïîðÿäíèêîì Ñèñòåìè º âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ) â îñîá³ Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.4. Àäì³í³ñòðàòîðîì Ñèñòåìè º êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàòèêà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). 

4.5. Êîðèñòóâà÷àìè ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ º ïîñàäîâ³ (ñëóæáîâ³) îñîáè òà ïðàö³âíèêè, âèçíà÷åí³ â 
ïóíêò³ 8.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ÿê³ îòðèìóþòü äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ çã³äíî ç öèì Ïîëîæåííÿì.

4.6. Êîðèñòóâà÷àìè ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ç îñîáëèâèì ñòàòóñîì º ïîñàäîâ³ (ñëóæáîâ³) îñîáè òà 
ïðàö³âíèêè, âèçíà÷åí³ â ï³äïóíêò³ 8.1.2 òà â àáçàö³ äðóãîìó ï³äïóíêòó 8.1.3 ïóíêòó 8.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, 
ÿê³ îòðèìóþòü äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ çã³äíî ç öèì Ïîëîæåííÿì.

5. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ñóá’ºêò³â â³äíîñèí â Ñèñòåì³ 
5.1. Âëàñíèê Ñèñòåìè âèçíà÷àº ôóíêö³¿, ìåòó ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè, ñòðóêòóðó 

Ñèñòåìè, îá’ºêòè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ñóá’ºêò³â â³äíîñèí â Ñèñòåì³, ¿õ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, ïîðÿäîê 
íàäàííÿ äîñòóïó òà âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, à òàêîæ ³íø³ ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè.

5.2. Ðîçïîðÿäíèê Ñèñòåìè:
5.2.1. Ìàº ïðàâî:
íàäàâàòè, îáìåæóâàòè òà ïðèïèíÿòè äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ êîðèñòóâà÷àì ³íôîðìàö³¿ â 

Ñèñòåì³ çã³äíî ç öèì Ïîëîæåííÿì;
â³äìîâëÿòè ó íàäàíí³ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ çã³äíî ç öèì Ïîëîæåííÿì;
âèçíà÷àòè ð³âåíü äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;
îðãàí³çîâóâàòè âèêîíàííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã) ç îáñëóãîâóâàííÿ, íàëàøòóâàííÿ, ìîäåðí³çàö³¿, 

òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè òîùî Ñèñòåìè;
âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ âëàñíèêó Ñèñòåìè ùîäî çì³íè ñêëàäó Ñèñòåìè;
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî îíîâëåííÿ ïðîãðàìíî-àïàðàòíîãî êîìïëåêñó Ñèñòåìè; 
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â îáðîáêè äàíèõ Ñèñòåìè;
³íø³ ïðàâà, âèçíà÷åí³ öèì Ïîëîæåííÿì.
5.2.2. Çîáîâ’ÿçàíèé: 
ðîçðîáèòè òà çàòâåðäèòè Ðåãëàìåíò, à òàêîæ âíîñèòè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äî íüîãî çì³íè ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó;
îðãàí³çîâóâàòè ðîçðîáêó íåîáõ³äíèõ ìåòîäè÷íèõ äîêóìåíò³â äëÿ êîðèñòóâàííÿ Ñèñòåìîþ òà 

ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè (³íñòðóêö³ÿ êîðèñòóâà÷à ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, æóðíàë îáë³êó êîðèñòóâà÷³â 
³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, ïëàí-ãðàô³ê îáñëóãîâóâàííÿ Ñèñòåìè, ïîðÿäîê ä³é ïðè âèíèêíåíí³ ïîçàøòàòíèõ 
ñèòóàö³é òîùî); 

çàáåçïå÷óâàòè çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;
ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ (ïðîïîçèö³¿ (çàóâàæåííÿ), çàÿâè (êëîïîòàííÿ), ñêàðãè) ãðîìàäÿí ùîäî 

ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

5.3. Àäì³í³ñòðàòîð Ñèñòåìè:
5.3.1. Ìàº ïðàâî:
çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì êîðèñòóâà÷àìè ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ð³âíÿ äîñòóïó äî 

³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, âèçíà÷åíîãî ðîçïîðÿäíèêîì Ñèñòåìè;
âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ðîçïîðÿäíèêó Ñèñòåìè ùîäî çì³íè ñêëàäó Ñèñòåìè;
âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ðîçïîðÿäíèêó Ñèñòåìè ùîäî îíîâëåííÿ ïðîãðàìíî-àïàðàòíîãî êîìïëåêñó 

Ñèñòåìè;
âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ðîçïîðÿäíèêó Ñèñòåìè ùîäî âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â îá-

ðîáêè äàíèõ Ñèñòåìè;
³íø³ ïðàâà, âèçíà÷åí³ öèì Ïîëîæåííÿì.
5.3.2. Çîáîâ’ÿçàíèé:
çä³éñíþâàòè çà äîðó÷åííÿì ðîçïîðÿäíèêà Ñèñòåìè ôàêòè÷íå íàäàííÿ, îáìåæåííÿ òà ïðèïèíåííÿ 

äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ êîðèñòóâà÷àì ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ çã³äíî ç öèì Ïîëîæåííÿì;
íàäàâàòè êîðèñòóâà÷àì ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ àâòîìàòèçîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó 

êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ Ñèñòåìè;
çä³éñíþâàòè ô³êñàö³þ òà çáåðåæåííÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ âñ³õ ä³é ñóá’ºêò³â â³äíîñèí â Ñèñòåì³ 

ùîäî ðîáîòè ç äàíèìè â Ñèñòåì³;
çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã) ç îáñëóãîâóâàííÿ, íàëàøòóâàííÿ, ìîäåðí³çàö³¿ 

òà ³íøèõ ðîá³ò (ïîñëóã) ç òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè Ñèñòåìè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;
çä³éñíþâàòè òåõí³÷íèé ñóïðîâ³ä ³ ï³äòðèìêó ïðàöåçäàòíîñò³ Ñèñòåìè â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³;
ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçïîðÿäíèêó Ñèñòåìè íåîáõ³äí³ 

ìåòîäè÷í³ äîêóìåíòè äëÿ êîðèñòóâàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè (³íñòðóêö³ÿ êîðèñòóâà÷à ³íôîðìàö³¿ 
â Ñèñòåì³, æóðíàë îáë³êó êîðèñòóâà÷³â ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, ïëàí-ãðàô³ê îáñëóãîâóâàííÿ Ñèñòåìè, 
ïîðÿäîê ä³é ïðè âèíèêíåíí³ ïîçàøòàòíèõ ñèòóàö³é òîùî);

çàáåçïå÷óâàòè êîíñóëüòóâàííÿ êîðèñòóâà÷³â ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ùîäî ðîáîòè Ñèñòåìè;
çä³éñíþâàòè îáë³ê ³ òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ï³äêëþ÷åíèõ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿ â Ñèñòåì³;
çä³éñíþâàòè çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;
çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì êîðèñòóâà÷àìè ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ³íñòðóêö³¿ êîðèñòóâà÷à 

³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³.
5.4. Êîðèñòóâà÷³ ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³:
5.4.1. Ìàþòü ïðàâî:
îòðèìóâàòè äîñòóï äî äàíèõ â Ñèñòåì³ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó öèì Ïîëîæåííÿì, òà â³äïîâ³äíî äî 

çàêîíîäàâñòâà, ÿêå âèçíà÷àº ïîâíîâàæåííÿ êîðèñòóâà÷à ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ íà îòðèìàííÿ â³äïî-
â³äíèõ äàíèõ â Ñèñòåì³ (Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó 
Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî Ñëóæáó áåçïåêè Óêðà¿íè», «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ Óêðà¿íè», «Ïðî 
Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè», «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü» òà ³íøèõ);

âèêîðèñòîâóâàòè äàí³ ç Ñèñòåìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþº ïîâíîâàæåííÿ êî-
ðèñòóâà÷à ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, ïîñàäîâèõ, ñëóæáîâèõ àáî òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ 
íàäàºòüñÿ äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;

5.4.2. Çîáîâ’ÿçàí³: 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè â Ñèñòåì³ äîòðèìóâàòèñü âèìîã çàêîíîäàâñòâà, ÿêå âèçíà÷àº ïîâíîâàæåííÿ êîðèñ-

òóâà÷³â ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ (Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Êîäåêñó öèâ³ëüíîãî 
çàõèñòó Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî Ñëóæáó áåçïåêè Óêðà¿íè», «Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ Óêðà¿íè», 
«Ïðî Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ Óêðà¿íè», «Ïðî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü» òà ³íøèõ), öüîãî Ïîëî-
æåííÿ, Ðåãëàìåíòó òà ³íñòðóêö³¿ êîðèñòóâà÷à ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³; 

çä³éñíþâàòè ðîáîòó ç Ñèñòåìîþ âèêëþ÷íî íà àâòîìàòèçîâàíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, ÿê³ íàäàâ àäì³-
í³ñòðàòîð Ñèñòåìè;

äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã ùîäî çàõèñòó äàíèõ â Ñèñòåì³;
çàáåçïå÷óâàòè çàõèñò äàíèõ, îòðèìàíèõ ³ç Ñèñòåìè;
íå ðîçãîëîøóâàòè â³äîìîñò³, ÿê³ ñòàëè ¿ì â³äîì³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç Ñèñòåìîþ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåä-

áà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.
6. Îáðîáêà ³ çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ó Ñèñòåì³
6.1. Îáðîáêà ³ çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â Ñèñòåì³, çä³éñíþþòüñÿ ñóá’ºêòàìè 

â³äíîñèí â Ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ», íàêàçó Óïîâíî-
âàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 08 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ¹ 1/02-14 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
äîêóìåíò³â ó ñôåð³ çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» òà öüîãî Ïîëîæåííÿ.

6.2. Ñóá’ºêòè â³äíîñèí â Ñèñòåì³ çîáîâ’ÿçàí³ äîòðèìóâàòèñü âèìîã çàêîíîäàâñòâà â ñôåð³ çàõèñòó 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, çîêðåìà âèêîðèñòîâóâàòè ïåðñîíàëüí³ äàí³ ëèøå â³äïîâ³äíî äî ¿õí³õ ïîñàäîâèõ, 
ñëóæáîâèõ àáî òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ çîáîâ’ÿçàí³ íå äîïóñêàòè ðîçãîëîøåííÿ ó áóäü-ÿêèé ñïî-
ñ³á ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, ÿê³ ¿ì áóëî äîâ³ðåíî àáî ÿê³ ñòàëè â³äîì³ ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïîñàäîâèõ, 
ñëóæáîâèõ àáî òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì. 

Òàêå çîáîâ’ÿçàííÿ ÷èííå ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ñóá’ºêòàìè â³äíîñèí â Ñèñòåì³ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ 
ç ïåðñîíàëüíèìè äàíèìè, êð³ì âèïàäê³â, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì.

7. Ôóíêö³îíóâàííÿ Ñèñòåìè òà çàõèñò ³íôîðìàö³¿
7.1. Îáðîáêà äàíèõ â Ñèñòåì³ çàáåçïå÷óºòüñÿ àäì³í³ñòðàòîðîì Ñèñòåìè â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³.
7.2. Îíîâëåííÿ ïðîãðàìíî-àïàðàòíîãî êîìïëåêñó Ñèñòåìè òà âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ïðîãðàìíèõ 

çàñîá³â îáðîáêè äàíèõ Ñèñòåìè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü ðîçïîðÿäíèêà Ñèñòåìè.
7.3. Àäì³í³ñòðàòîð Ñèñòåìè çàáåçïå÷óº êîíô³äåíö³éí³ñòü, ö³ë³ñí³ñòü òà ñïîñòåðåæí³ñòü ³íôîðìàö³¿ 

â Ñèñòåì³ øëÿõîì:
âèêîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàìíî-àïàðàòíèõ ð³øåíü, ùî çàáåçïå÷óþòü ö³ë³ñí³ñòü äàíèõ â Ñèñòåì³;
âèçíà÷åííÿ ð³âí³â äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ êîðèñòóâà÷àì ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;
ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ çà ïðàöåçäàòí³ñòþ Ñèñòåìè òà ñâîº÷àñí³ñòþ ¿¿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ;
ô³êñàö³¿ òà çáåðåæåííÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ âñ³õ ä³é ñóá’ºêò³â â³äíîñèí â Ñèñòåì³ ùîäî ðîáîòè 

ç äàíèìè â Ñèñòåì³;
îáë³êó ï³äêëþ÷åíèõ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿ â Ñèñòåì³.
7.4. Àäì³í³ñòðàòîð ñèñòåìè çàáåçïå÷óº ïîáóäîâó êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ (äàë³ – 

ÊÑÇ²) ç ï³äòâåðäæåíîþ â³äïîâ³äí³ñòþ âèìîãàì íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ³ç òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ 
òà ï³äòðèìóº ¿¿ â àêòóàëüíîìó ñòàí³ íà âñ³õ ñòàä³ÿõ æèòòºâîãî öèêëó Ñèñòåìè.

8. Ïîðÿäîê îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³
8.1. Äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ íàäàºòüñÿ: 
8.1.1. Ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì òà ³íøèì ïðàö³âíèêàì ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, 

îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà òà ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à ñàìå:

óïîâíîâàæåíèì îñîáàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ 
çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè);

óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì òà ³íøèì ïðàö³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî 
ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè àáî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8.1.2. Ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü:
óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì Öåíòðàëüíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè 

(íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì ãîëîâè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè àáî 
çàñòóïíèêà ãîëîâè â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â);

óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó 
ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì íà÷àëüíèêà 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³);

óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè (íà ï³äñòàâ³ 
ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì Ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè àáî çàñòóïíèêà 
ì³í³ñòðà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â);

óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì öåíòðàëüíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ (àïàðàòó) 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì ãîëîâè 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè);

óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 
ì. Êèºâ³ òà éîãî òåðèòîð³àëüíèõ (â³äîêðåìëåíèõ) ï³äðîçä³ë³â (íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî 
çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³);

óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè (íà ï³äñòàâ³ ìîòè-
âîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì êîìàíäóâà÷à Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè).

8.1.3. Ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì ³ ïðàö³âíèêàì ñóá’ºêò³â îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³:
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óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè (íà ï³äñòàâ³ 
ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè); 

ïðàö³âíèêàì ñóá’ºêò³â îõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ çä³éñíþþòü îõîðîííó ä³ÿëüí³ñòü îá’ºêò³â â³äåî-
ñïîñòåðåæåííÿ íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíî¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ë³öåíç³¿ òà â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â 
ç âëàñíèêàìè (êåð³âíèêàìè, áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè) îá’ºêò³â â³äåîñïîñòåðåæåííÿ (íà ï³äñòàâ³ ìîòè-
âîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì êåð³âíèêà ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ç íàäàííÿì êîï³é 
äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü îõîðîíó îá’ºêò³â â³äåîñïîñòåðåæåííÿ).

8.1.4. Ïîñàäîâèì îñîáàì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é:
óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì îñîáàì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é (íà ï³äñòàâ³ 

ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é àáî çàñòóïíèêà ãîëîâè â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â);

óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì îñîáàì Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ (íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì íà÷àëüíèêà 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³).

8.1.5. Óïîâíîâàæåíèì ïðåäñòàâíèêàì Ìîòîðíîãî (òðàíñïîðòíîãî) ñòðàõîâîãî áþðî Óêðà¿íè 
(íà ï³äñòàâ³ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìîòîðíîãî 
(òðàíñïîðòíîãî) ñòðàõîâîãî áþðî Óêðà¿íè).

8.2. Äëÿ îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ñóá’ºêò çâåðíåííÿ, çàçíà÷åíèé â ïóíêòó 8.1 
öüîãî Ïîëîæåííÿ, íàïðàâëÿº íà àäðåñó ðîçïîðÿäíèêà Ñèñòåìè â³äïîâ³äíå ìîòèâîâàíå ïèñüìîâå 
çâåðíåííÿ çà ï³äïèñîì êåð³âíèêà, ÿêå ïîâèííå ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ ïðî:

ïðàâîâ³ ï³äñòàâè îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ç ïîñèëàííÿì íà êîíêðåòí³ íîðìè 
(ïóíêòè, ÷àñòèíè ñòàòò³) çàêîíîäàâñòâà, ùî ïåðåäáà÷àº ïîâíîâàæåííÿ ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ íà îòðè-
ìàííÿ â³äïîâ³äíèõ äàíèõ;

ïîñàäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îñ³á àáî ïðàö³âíèê³â ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ìåí³ òà ïî áàòüêîâ³, ïîñàäè, 
ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, êîíòàêòíîãî òåëåôîíó (ðîáî÷îãî òà/àáî ïåðñîíàëüíîãî);

ìåòó äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ùî ïåðåäáà÷àº ïîâíîâàæåííÿ 
ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ íà îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ äàíèõ;

îá’ºêòè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, âèçíà÷åí³ çã³äíî ç ïóíêòîì 3.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ç ïðèâ’ÿçêîþ äî 
òåðèòîð³àëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³;

ðåæèì äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, âèçíà÷åíèé çã³äíî ç ïóíêòîì 9.2 öüîãî Ïîëîæåííÿ.
8.3. Ìîòèâîâàíå ïèñüìîâå çâåðíåííÿ ùîäî îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ îïðàöüî-

âóºòüñÿ ðîçïîðÿäíèêîì Ñèñòåìè òà ïåðåâ³ðÿºòüñÿ:
íàÿâí³ñòü ïðàâîâèõ ï³äñòàâ äëÿ îòðèìàííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ó çàêîíîäàâñòâ³, ùî 

ïåðåäáà÷àº ïîâíîâàæåííÿ ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ íà îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ äàíèõ;
ìåòà äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ùî ïåðåäáà÷àº ïîâíîâàæåííÿ 

ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ íà îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ äàíèõ;
äîö³ëüí³ñòü íàäàííÿ äîñòóïó äî îá’ºêò³â â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, âèçíà÷åíèõ çã³äíî ç ïóíêòîì 3.1 

öüîãî Ïîëîæåííÿ, ç ïðèâ’ÿçêîþ äî òåðèòîð³àëüíî¿ ïðèíàëåæíîñò³;
â³äïîâ³äí³ñòü ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ âèìîãàì öüîãî Ïîëîæåííÿ;
íàÿâí³ñòü àáî â³äñóòí³ñòü òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ íàäàííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³.
8.4. Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ ðîçïîðÿäíèê Ñèñòåìè 

ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ (íå á³ëüøå äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â) àáî â³äìîâó â íàäàíí³ äîñòóïó äî 
³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, âèçíà÷àº ð³âåíü äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ òà ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº ïðî 
öå ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ. 

8.5. Ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ ìîòèâîâàíîãî ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ ïðî íàäàííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ 
â Ñèñòåì³ àäì³í³ñòðàòîð Ñèñòåìè çà äîðó÷åííÿì ðîçïîðÿäíèêà Ñèñòåìè çä³éñíþº ôàêòè÷íå íàäàííÿ 
äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ óïîâíîâàæåíèì ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì, ïðàö³âíèêàì ñóá’ºêò³â 
çâåðíåííÿ, âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 8.1 öüîãî Ïîëîæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â 
Ñèñòåì³, âèçíà÷åíîãî ðîçïîðÿäíèêîì Ñèñòåìè. 

8.6. Äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ïðèïèíÿºòüñÿ êîðèñòóâà÷àì ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ â òàêèõ 
âèïàäêàõ:

ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Ïîëîæåííÿ àáî Ðåãëàìåíòó (íà ï³äñòàâ³ àêòà àäì³í³ñòðàòîðà Ñèñòåìè ïðî 
ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Ïîëîæåííÿ àáî Ðåãëàìåíòó);

çâ³ëüíåííÿ ³ç çàéìàíî¿ ïîñàäè àáî ïðèïèíåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí (íà ï³äñòàâ³ ïîâ³äîìëåííÿ 
ðîáîòîäàâöÿ);

íàäõîäæåííÿ ëèñòà çà ï³äïèñîì êåð³âíèêà ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ, âèçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 8.1 öüîãî Ïî-
ëîæåííÿ, ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèïèíåííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³;

ç ³íøèõ ï³äñòàâ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.
9. Ðîáîòà ç äàíèìè â Ñèñòåì³
9.1. Êîðèñòóâà÷³ ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ îòðèìóþòü äîñòóï äî äàíèõ â Ñèñòåì³ â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ 

äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ â îäíîìó ç òàêèõ ðåæèì³â:
â³äîáðàæåííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
çíåîñîáëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ (ç âèëó÷åííÿì ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè â³äîìîñòåé, ÿê³ äàþòü 

çìîãó ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî ³äåíòèô³êóâàòè îñîáó).
9.2. Äàí³, îòðèìàí³ ³ç çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿ â Ñèñòåì³, çáåð³ãàþòüñÿ â òåðì³í äî òðèäöÿòè êàëåí-

äàðíèõ äí³â.
Íà òðèäöÿòü ïåðøèé êàëåíäàðíèé äåíü äàí³, îòðèìàí³ ³ç çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿ â Ñèñòåì³, çíèùó-

þòüñÿ Ñèñòåìîþ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³.
9.3. Äîñòóï äî äàíèõ â Ñèñòåì³, îòðèìàíèõ ³ç çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿ â Ñèñòåì³, çä³éñíþºòüñÿ êîðèñ-

òóâà÷àìè ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ ç îáîâ’ÿçêîâîþ ô³êñàö³ºþ òà çáåðåæåííÿì â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ 
êîæíî¿ ä³¿ ùîäî ðîáîòè ç äàíèìè â Ñèñòåì³, âêëþ÷àþ÷è ô³êñàö³þ ï³äñòàâ äîñòóïó äî äàíèõ â Ñèñòåì³ 
ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó (çàçíà÷åííÿ íîìåðà ïðîâàäæåííÿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ äîñóäîâèõ 
ðîçñë³äóâàíü, çà ÿêèì ôàêòîì ïîðóøåíî ïðîâàäæåííÿ, ðåêâ³çèòè óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³/ñóäó ïðî 
òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â òîùî). 

9.4. Àäì³í³ñòðàòîð Ñèñòåìè çä³éñíþº ô³êñàö³þ òà çáåðåæåííÿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ âñ³õ ä³é 
ùîäî ðîáîòè ç äàíèìè â Ñèñòåì³.

Ç ö³ºþ ìåòîþ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ çáåð³ãàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî:
äàòó, ÷àñ òà äæåðåëî çáèðàííÿ äàíèõ;
çì³íó äàíèõ;
ïåðåãëÿä äàíèõ;
áóäü-ÿêó ïåðåäà÷ó (êîï³þâàííÿ) äàíèõ;
äàòó, ÷àñ òà ñïîñ³á âèäàëåííÿ àáî çíèùåííÿ äàíèõ;
êîðèñòóâà÷à ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³, ÿêèé çä³éñíèâ îäíó ³ç óêàçàíèõ îïåðàö³é;
ìåòó òà ï³äñòàâè çì³íè, ïåðåãëÿäó, ïåðåäà÷³ òà âèäàëåííÿ àáî çíèùåííÿ äàíèõ.
Àäì³í³ñòðàòîð Ñèñòåìè çä³éñíþº çáåðåæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îïåðàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç îáðîáêîþ äàíèõ 

â Ñèñòåì³ òà äîñòóïîì äî íèõ. 
Öÿ ³íôîðìàö³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ àäì³í³ñòðàòîðîì Ñèñòåìè óïðîäîâæ îäíîãî ðîêó ç ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ 

ðîêó, â ÿêîìó áóëî çä³éñíåíî çàçíà÷åí³ îïåðàö³¿, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì.
9.5. Âñ³ çàñîáè â³äåîô³êñàö³¿ â Ñèñòåì³, âêëþ÷àþ÷è çàñîáè (ñèñòåìè) â³äåîô³êñàö³¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ 

â ÷óæîìó âîëîä³íí³, ï³äëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó ìàðêóâàííþ òà ïîçíà÷åííþ ãåðáîì ì³ñòà Êèºâà, çà-
òâåðäæåíèì ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 18 êâ³òíÿ 1995 ðîêó ¹ 57.

10. Ï³äêëþ÷åííÿ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ÷óæîìó âîëîä³íí³, äî Ñèñòåìè 
10.1. Ï³äêëþ÷åííÿ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ÷óæîìó âîëîä³íí³, äî Ñèñòåìè çä³éñíþ-

ºòüñÿ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ÷óæîìó âîëîä³íí³, 
³ç Ñèñòåìîþ.

10.2. Ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ÷óæîìó âîëîä³íí³, 
³ç Ñèñòåìîþ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïèñüìîâèõ çàïèò³â ðîçïîðÿäíèêà Ñèñòåìè àáî ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ÿê³ º âëàñíèêàìè òàêèõ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿.

10.3. Ó ðàç³ â³äïîâ³äíî¿ çãîäè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ÿê³ º âëàñíèêàìè çàñîá³â â³äåî-
ô³êñàö³¿, àäì³í³ñòðàòîð Ñèñòåìè çä³éñíþº ³íòåãðàö³þ òàêèõ çàñîá³â â³äåîô³êñàö³¿ ³ç Ñèñòåìîþ.

11. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
11.1. Çà ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî ³íôîðìàö³þ, ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, öüîãî 

Ïîëîæåííÿ êîðèñòóâà÷³ ³íôîðìàö³¿ â Ñèñòåì³ íåñóòü äèñöèïë³íàðíó, öèâ³ëüíî-ïðàâîâó, àäì³í³ñòðàòèâíó 
àáî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíàìè Óêðà¿íè.

11.2. Ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, 
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ çàâäàëè ìàéíîâó øêîäó, â³äøêîäîâóþòü çáèòêè, çàâäàí³ 
âëàñíèêó Ñèñòåìè (ðîçïîðÿäíèêó Ñèñòåìè, àäì³í³ñòðàòîðó Ñèñòåìè) ó çâ’ÿçêó ç òàêèìè ä³ÿìè, â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Продовження додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. Початок у номерах газети “Хрещатик” від 18, 20, 24, 25 липня 2018 року.

Продовження додатка в наступних номерах газети “Хрещатик”
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ДОКУМЕНТХрещатик
27 липня 2018 р.
№80 (5131)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

23 липня 2018 р. за № 164/2012

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надає Київська міська 

клінічна лікарня № 17
Розпорядження № 1169 від 5 липня 2018 року

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

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 липня 2018 р. за № 163/2011

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надає Дитяча клінічна 

лікарня № 7 Печерського району м. Києва
Розпорядження № 1189 від 6 липня 2018 року

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

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 липня 2018 р. за № 171/2019

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055 «Про 

встановлення тарифів на платні послуги зі стоматологічної 
допомоги, які надаються державними та комунальними 

закладами охорони здоров’я у м. Києві»
Розпорядження № 1212 від 10 липня 2018 року

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

Зареєстровано в Головному територіальному  управлінні юстиції у місті Києві
23 липня 2018 р. за № 172/2020

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 
«Про встановлення тарифів на платні послуги за 

нозологіями та послуги, що входять до їх складу, які 
надають лікувально-профілактичні державні 
та комунальні заклади охорони здоров’я»

Розпорядження № 1213 від 10 липня 2018 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цій (та-
рифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних 
послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» 
та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг за нозологіями:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 липня 2018 р. за № 165/2013

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 «Про 
встановлення тарифів на платні послуги з медичного 

обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними 
державними закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 1190 від 6 липня 2018 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 

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

Зареєстровано  в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 липня 2018 р. за № 173/2021

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надає Комунальне 

некомерційне підприємство «Консультативно- 
діагностичний центр Дніпровського району м. Києва»

Розпорядження № 1210 від 10 липня 2018 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про 

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

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 17, âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹171, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 

ðîêó çà ¹ 36/1147, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

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

 Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

обслуговування:
1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äèòÿ÷à 
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-
ºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 
2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
06 áåðåçíÿ 2017 ðîêó çà ¹ 51/1643 (ó ðåäàêö³¿ 

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 189), 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

 Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 
ðîêó ¹ 1055 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â ïà 
ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ äåðæàâíèìè òà êîìóíàëüíèìè 
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ó ì. Êèºâ³», çà-
ðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 33/1086, 
íîâèì ïóíêòîì 37 òàêîãî çì³ñòó:

«37. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ 

ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 12, ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 37-39 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 38-40.

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

 Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2015 
ðîêó ¹ 557 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà 
ïëàòí³ ïîñëóãè çà íîçîëîã³ÿìè òà ïîñëóãè, ùî 
âõîäÿòü äî ¿õ ñêëàäó, ÿê³ íàäàþòü ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷í³ äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ çàêëàäè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
07 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 76/1187, íîâèì ïóíêòîì 
10 òàêîãî çì³ñòó:

«10. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè çà 
íîçîëîã³ÿìè, ÿê³ íàäàº Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 10-11 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 11-12.

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

 Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 
ðîêó ¹ 1056 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà 
ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, 
ÿê³ íàäàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè 
äåðæàâíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 37/1090, 
íîâèì ïóíêòîì 21 òàêîãî çì³ñòó:

«21. Âñòàíîâèòè Òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 
ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äåðæàâíà 

óñòàíîâà «Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ôòèç³àòð³¿ ³ 
ïóëüìîíîëîã³¿ ³ì. Ô. Ã. ßíîâñüêîãî Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè», ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 21-23 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 22-24.

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

 Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
23 липня 2018 р. за № 170/2018

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, комунальному 

підприємству «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району м. Києва»

Розпорядження № 1211 від 10 липня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення 
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою вста-
новлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
10 липня 2018 року №1211

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, комунальному підприємству «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал
без ПДВ з ПДВ

1 Населення 935,41 1122,49

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Î. Ìàì³íà

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-
íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëü-
òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹171) çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 ëèïíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 77/1390 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 83), 
ùî äîäàþòüñÿ.

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀÃîëîâà Â. Êëè÷êî

Зареєстровано 
в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 
23 липня 2018 р. за № 170/2018
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РЕКЛАМА Хрещатик
27 липня 2018 р.

№80 (5131)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 

Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. Ãíàòà Þðè, 14-á, òåë. 273-20-16). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: âóë. 
Ãíàòà Þðè, 14-á, ² ïîâåðõ, ïëîùà 22,8 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 440.000,00 ãðí. 

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 6786,51 ãðí. 
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ â³ää³ëåííÿ áàíêó.
Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. 
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ìí. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

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

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: ÷àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 2,0 êâ. ì 
ðîçòàøîâàíîãî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 
28.02.2018 –74 300,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (âóë. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâ-
ëåíêà, 15, òåë. 280-15-39).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó; 
2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà: 40 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 2476,67 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿).

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

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà   àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà 
àäðåñîþ: ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 32. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 20,8 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 
(ïåðóêàðíÿ).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 208 200,00 (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 520,50 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë.: (044) 525-19-63, 525-19-17.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 

îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

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 36,60 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: áóëüâ. 
Ïåðîâà, 3-à.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2018 –6461,84 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 

(âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9ã, òåë. 517 74 11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, 

ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì. òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ïëàòà –1 ãðí. íà ð³ê, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà 

áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

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

ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

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

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 158,00 êâ. ì, 
çà àäðåñîþ: âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À’ (1-3 ïîâåðõ) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 46305,00 92610,00

ð/ð 2600230946101 
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ 

ì. Êèºâà 
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,30 êâ. ì, 
çà àäðåñîþ: âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À’ (1-3 ïîâåðõ) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 426,33 852,66

3 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82,50 êâ. ì, 
çà àäðåñîþ: âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À’ (1-3 ïîâåðõ) Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 5339,88 10679,76

4 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 7,50 êâ. ì, 
çà àäðåñîþ: âóë. Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À’ (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ 
íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â 1509,00 3018,00

àáî ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 251,5 503,00

5 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 405,00 êâ. ì, 
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ðîêîñîâñüêîãî, 10 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè çà ìåæàìè ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â 27 773,30 55 546,60

375,0 êâ. ì – òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó ïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 

30,0 êâ. ì – òîðãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó íåïðîäî-
âîëü÷èõ òîâàð³â, àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

62489,90 124 979,80

6

×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. 
ì, çà àäðåñîþ: âóë. Âåðáèöüêîãî, 3 Á (1 ïîâåðõ) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 

Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº 
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ïðèì³ùåííÿõ ë³êóâàëüíî-ïðî-

ô³ëàêòè÷íèõ òà îñâ³òí³õ çàêëàä³â
857,60 1715,20

ð/ð 31558286333042 
ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³ 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 16466597

7

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,00 êâ. ì, 
çà àäðåñîþ: âóë. Áîãàòèðñüêà, 32 (2 ïîâåðõ (÷àñòèíà õîëó) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà øê³ðíî-âåíå-

ðîëîã³÷íà ë³êàðíÿ

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè â 
ïðèì³ùåííÿõ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â 

(àïòå÷íèé ïóíêò)
6409,00 12818,00

ð/ð 31550211354403 
ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01994008

8*
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 181,9 êâ. ì, çà 

àäðåñîþ: âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 26 (1 ïîâåðõ) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ»

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó íåïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â 23 269,13 46 538,26

ï/ð 2600230961001 
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 05415852

9*
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 177,9 êâ. ì, çà 

àäðåñîþ: ïðîñï. Âàñèëÿ Ïîðèêà, 13 (1 ïîâåðõ) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ»

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó íåïðî-
äîâîëü÷èõ òîâàð³â 22 968,75 45937,50

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè:
– äëÿ îá’ºêò³â 1-4 – äî ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðå-

äàâàííÿ ïðèì³ùåííÿ, â ïðîöåñ³ ïðèâàòèçàö³¿, ïåðåìîæöåì 
àóêö³îíó, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³

– äëÿ îá’ºêò³â 5-9 – 2 ðîêè 364 äí³
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü 

êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ 
íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, 
âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
– îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïå-

ðåìîæöÿ;
– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà 

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

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

– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 

íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: — ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;

– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ 

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ 
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, 
ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî 
ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

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

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

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ 
ó äîãîâîð³ îðåíäè.

–*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 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 ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè 

îñîáàìè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà 

þðèäè÷íî¿ îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ 

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

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

– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì 

îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî 

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

– çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè 
àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè 
— ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó 

(êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ 
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ 
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

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

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 22.08.2018 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ 
òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó 
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé 
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), 
³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè 
(àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 
–17.08.2018 äî 16.00 (êàá. 509). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîð-
ìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, 
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè 
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: 
ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; ïò.-ç 9.00 äî 16.45.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå 23.02.2001 
ðîêó Áþðî ïî ïðèâàòèçàö³¿ óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà äåðæàâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè (ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 2783) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Áàíêîâà, 3, êâ. 16 íà ³ì’ÿ Áàõìàðîâî¿ ²ðèíè Ðþðèê³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß) 

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
03165, Êè¿â-165, ïð. Êîìàðîâà, 7 

ÍÀÊÀÇ
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Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28 ãðóäíÿ 1992 ðîêó ¹ 731, ï³äïóíêòó 36 ïóíêòó 6, ï³äïóíêòó 
10.12 ïóíêòó 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 175 (ó ðåäàêö³¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 10 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 778), íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 
2016 – 2018 ðîêè», çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, 
ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é îêðåìèì ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ

ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, 

ä³òåé â³éíè òà ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ ç êóðñîì ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ 

Äàðíèöüêîãî òà Ñâÿòîøèíñüêîãî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â-³íòåðíàò³â, ùî äîäàºòüñÿ.
3. Íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (Øóò³é Â. Ì.) çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà 

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ëèøàþ çà ñîáîþ.
5. Öåé íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó   Ñ. Óñòèìåíêî

Ïîðÿäîê
çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, 

îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ä³òåé â³éíè òà ãðîìàäÿí, 
ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

1. Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ä³òåé â³éíè òà 
ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (äàë³ – Ïîðÿäîê) âèçíà÷àº ï³äñòàâè 
òà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ä³òåé â³éíè òà ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ òà ïðîæèâàþòü ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 
2016 – 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, 
â ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà öþ ìåòó.

2. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ – Äåïàðòàìåíò) çä³éñíþº:

1) çàêóï³âëþ ïîñëóã ç îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ä³òåé â³éíè òà 
ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè (äàë³ – ïóò³âêè) â³äïîâ³äíî äî âèìîã 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü;

2) ðîçïîä³ë ïóò³âîê ì³æ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é (äàë³ – Óïðàâë³ííÿ), â ÿêèõ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó âåòåðàíè â³éíè òà ïðàö³, 
îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ, ä³òè â³éíè òà ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, 
ùî ïîòðåáóþòü îçäîðîâëåííÿ;

3) â³äøêîäóâàííÿ âàðòîñò³ ïóò³âîê ñàíàòîð³ÿì (â³ää³ëåííÿì) ñï³íàëüíîãî ïðîô³ëþ, â ÿêèõ îçäî-
ðîâëþþòüñÿ îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ ç íàñë³äêàìè òðàâì ³ çàõâîðþâàííÿìè õðåáòà òà ñïèííîãî ìîçêó, 
øëÿõîì áåçãîò³âêîâîãî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â çàêëàäàì çà íàäàí³ ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîð³â, ùî 
óêëàäàþòüñÿ ì³æ Äåïàðòàìåíòîì, îñîáîþ ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ñàíàòîðíèì çàêëàäîì.

3. Óïðàâë³ííÿ, â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é, â ïîðÿäêó ÷åðãîâîñò³ çàáåçïå÷óþòü áåçïëàòíèìè 
ïóò³âêàìè äî ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ çàêëàä³â:

îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ óñ³õ êàòåãîð³é íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ 
çàõèùåíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ â Óêðà¿í³»;

âåòåðàí³â â³éíè, îñ³á, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ 
¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» òà «Ïðî æåðòâè íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü»;

ä³òåé â³éíè, îñ³á, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò ä³òåé â³éíè»;
âåòåðàí³â ïðàö³ íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâí³ çàñàäè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 

âåòåðàí³â ïðàö³ òà ³íøèõ ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó â Óêðà¿í³»;
ïîñòðàæäàëèõ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, îñ³á, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè 

«Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè».
Çàçíà÷åí³ êàòåãîð³¿ îñ³á ìàþòü ïðàâî â³ëüíîãî âèáîðó ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî çàêëàäó â³äïîâ³äíîãî 

ïðîô³ëþ ë³êóâàííÿ, áåçïëàòíèìè ïóò³âêàìè äî ÿêîãî âîíè çàáåçïå÷óþòüñÿ, ç ÿêèìè Äåïàðòàìåíòîì 
óêëàäåíî äîãîâîðè çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ çàêóï³âåëü.

4. Ïóò³âêàìè áåç ë³êóâàííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ ïîâíîë³òí³ îñîáè, ÿê³ ñóïðîâîäæóþòü îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ ² ãðóïè.
5. Îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 3 öüîãî Ïîðÿäêó, äëÿ áåçîïëàòíîãî îòðèìàííÿ ïóò³âêè îñîáèñòî çâåð-

òàþòüñÿ äî Óïðàâë³ííÿ ç çàÿâîþ âñòàíîâëåíîãî çðàçêà, ùî äîäàºòüñÿ äî öüîãî Ïîðÿäêó.
6. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ:
ìåäè÷íà äîâ³äêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà ôîðìîþ ¹ 070/î, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³ä 14 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹ 110, çàðåºñòðîâàíèì â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28 
êâ³òíÿ 2012 ðîêó çà ¹ 661/20974;

êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ï³ëüãîâèé ñòàòóñ îñîáè;
êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà (íå íàäàºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ 

÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè 
ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³);

êîï³ÿ äîâ³äêè, âèäàíî¿ çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ Ïîðÿäêîì îôîðìëåííÿ ³ âèäà÷³ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ 
íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01 
æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 509, ç â³äì³òêîþ ïðî ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ (äëÿ âíóòð³øíüî 
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á).

Ïðè íàäàíí³ êîï³é äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó öüîìó ïóíêò³, ïîäàþòüñÿ òàêîæ ¿õ îðèã³íàëè äëÿ çâ³ðêè.
Óïðàâë³ííÿ, îïðàöüîâóþ÷è çàÿâó ïðî íàäàííÿ ïóò³âêè, âèêîðèñòîâóþòü ³íôîðìàö³þ ïðî ðåºñòðàö³þ 

îñîáè ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».
7. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ä³¿ ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè ôîðìè ¹ 070/î, àëå íå ð³äøå í³æ îäèí ðàç íà òðè 

ðîêè, ïîäàºòüñÿ íîâà ìåäè÷íà äîâ³äêà.
8. Ó ðàç³ íåïîäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè îñîáà, ÿêà ïîíàä òðè ðîêè ïåðåáóâàº íà îáë³êó äëÿ çàáåç-

ïå÷åííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîþ ïóò³âêîþ, ç îáë³êó çí³ìàºòüñÿ.
9. Äíåì çâåðíåííÿ ââàæàºòüñÿ äàòà íàäõîäæåííÿ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 6 öüîãî Ïîðÿäêó, 

ùî ðåºñòðóþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó æóðíàë³.
10. Ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó çàáåçïå÷åíí³ ïóò³âêàìè ïðèéìàºòüñÿ ó ðàç³: íåíàäàííÿ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â, 

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 6 öüîãî Ïîðÿäêó; â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.
11. Îñîáà, ÿêà ïåðåáóâàº íà îáë³êó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïóò³âêîþ çà êîøòè ì³ñöåâîãî áþäæåòó â 

Óïðàâë³íí³, àëå â ïîòî÷íîìó ðîö³ îäåðæàëà áåçïëàòíó ïóò³âêó çà áþäæåòí³ êîøòè, çí³ìàºòüñÿ ç îáë³êó.
12. Ó ðàç³, êîëè îñîáà çà ì³ñöåì îáë³êó çàáåçïå÷åíà ïóò³âêîþ ó ïîòî÷íîìó ðîö³, ïîâòîðíå âçÿòòÿ 

íà îáë³ê çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ êîï³¿ (äóáë³êàòà) ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè, ùî äîäàíà äî ïîïåðåäíüî¿ çàÿâè, 
ÿêùî ñòðîê ¿¿ ä³¿ íå çàê³í÷èâñÿ.

13. Ïîâòîðíå âçÿòòÿ íà îáë³ê çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 6 öüîãî Ïîðÿäêó.
14. Óïðàâë³ííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíþþòü:
´ðóíòîâíó êîíñóëüòàö³þ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ;
ïåðåâ³ðêó íàÿâíîñò³ òà â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì Ïîðÿäêó äîêóìåíò³â, ÿê³ º ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ ïóò³âîê;
ðåºñòðàö³þ çàÿâ ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 6 öüîãî Ïîðÿäêó, òà ôîðìóâàííÿ ñïðàâ;
âèäà÷ó ïóò³âîê â ì³ðó ¿õ íàäõîäæåíü, àëå íå ÷àñò³øå í³æ îäèí ðàç íà ð³ê;
íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáó â îçäîðîâëåíí³;
íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó ùîêâàðòàëüíèõ çâ³ò³â ùîäî âèäà÷³ ïóò³âîê;
³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ öèì Ïîðÿäêîì.
16. Íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðèçíà÷àþòüñÿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà çáåð³ãàííÿ òà âèäà÷ó 

Óïðàâë³ííÿì ïóò³âîê, à òàêîæ çà ðîçïîä³ë ïóò³âîê ì³æ Óïðàâë³ííÿìè.

Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ç ïèòàíü
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ    Ë. Ç³í÷åíêî

Ïîðÿäîê
çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ ç êóðñîì ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà îñ³á 

ç ³íâàë³äí³ñòþ Äàðíèöüêîãî òà Ñâÿòîøèíñüêîãî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â-³íòåðíàò³â

1. Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ ç êóðñîì ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ Äàðíèöüêîãî 
òà Ñâÿòîøèíñüêîãî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â-³íòåðíàò³â (äàë³ – Ïîðÿäîê) âèçíà÷àº ï³äñòàâè òà óìîâè çàáåç-
ïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü ó Äàðíèöüêîìó äèòÿ÷îìó 
áóäèíêó-³íòåðíàò³ òà Ñâÿòîøèíñüêîìó äèòÿ÷îìó áóäèíêó-³íòåðíàò³, ùî ï³äïîðÿäêîâàí³ Äåïàðòàìåíòó 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) (äàë³ – Äåïàðòàìåíò).

2. Çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ çà öèì Ïîðÿäêîì çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ 
êèÿíàì» íà 2016 – 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 
¹ 116/116, â ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ íà öþ ìåòó.

3. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþº:

1) çàêóï³âëþ ïîñëóã ç îçäîðîâëåííÿ ç êóðñîì ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â³êîì â³ä 4 äî 18 ðîê³â 
òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ â³êîì â³ä 18 äî 35 ðîê³â (äàë³ – ïóò³âêè) â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà 
ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü;

2) ðîçïîä³ë ïóò³âîê ì³æ Äàðíèöüêèì òà Ñâÿòîøèíñüêèì äèòÿ÷èìè áóäèíêàìè-³íòåðíàòàìè (äàë³ – áó-
äèíêè-³íòåðíàòè), â ÿêèõ ïîñò³éíî ïðîæèâàþòü ä³òè òà îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ïîòðåáóþòü îçäîðîâëåííÿ;

4. Çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè îñîáè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, îäíîãî ç áàòüê³â àáî ³íøîãî çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà äèòèíè ÷è îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
(çðàçîê çàÿâè äîäàºòüñÿ äî öüîãî Ïîðÿäêó).

5. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ:
êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ;
êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ;
êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè îäíîãî ç áàòüê³â, çàêîííèõ ïðåäñòàâíèê³â îñîáè ÷è äèòèíè 

ç ³íâàë³äí³ñòþ;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – ïëàòíèê³â ïî-

äàòê³â, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî êîï³ÿ ñòîð³íêè 
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ç â³äì³òêîþ ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâà çä³éñíþâàòè áóäü-ÿê³ ïëàòåæ³ çà 
ñåð³ºþ òà íîìåðîì ïàñïîðòà (äëÿ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñü â³ä ïðèéíÿòòÿ 
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíèé îðãàí 
äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³) îñîáè ÷è äèòèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ òà îäíîãî ç 
áàòüê³â àáî ¿õ çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà;

êîï³ÿ âèñíîâêó ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ (äëÿ îñ³á ç 
³íâàë³äí³ñòþ);

êîï³ÿ äîâ³äêè ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿, ë³êóâàëüíî-êîíñóëüòàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó ïðî âñòàíîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ (äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ);

êîï³ÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿ îñîáè ÷è äèòèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ, âèäàíî¿ ë³êóâàëüíî-êîí-
ñóëüòàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó ç â³äïîâ³äíèìè ìåäè÷íèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè;

âèòÿã ç ³ñòîð³¿ õâîðîáè äàâí³ñòþ íå á³ëüøå òðüîõ ì³ñÿö³â;
Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ â îðèã³íàëàõ äëÿ çâ³ðêè ç êîï³ÿìè.
6. Áóäèíêè-³íòåðíàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíþþòü:
ðåºñòðàö³þ çàÿâ ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 5 öüîãî Ïîðÿäêó, òà ôîðìóâàííÿ ñïðàâ;
íàïðàâëåííÿ ñôîðìîâàíèõ ñïðàâ íà ïîãîäæåííÿ äî îçäîðîâ÷îãî çàêëàäó äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëè-

âîñò³ îçäîðîâëåííÿ, â³äïî÷èíêó òà ðåàá³ë³òàö³¿ êîíêðåòíî¿ äèòèíè ÷è îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ ó çàêëàä³ àáî 
âèÿâëåííÿ ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü.

íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáó â îçäîðîâëåíí³ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà çâ³ò³â ùîäî 
âèäà÷³ ïóò³âîê ï³ñëÿ êîæíîãî çà¿çäó;

³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ öèì Ïîðÿäêîì.
7. Íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðèçíà÷àþòüñÿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà çáåð³ãàííÿ òà âèäà÷ó 

áóäèíêàì-³íòåðíàòàì ïóò³âîê, à òàêîæ çà ðîçïîä³ë ïóò³âîê ì³æ áóäèíêàìè-³íòåðíàòàìè.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ³íòåðíàòíèõ 
óñòàíîâ òà ðåôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã    Î. Òðóáí³êîâà

Ïðî çàáåçïå÷åííÿ
îçäîðîâëåííÿ îêðåìèõ
êàòåãîð³é íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíî-
ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
23 ëèïíÿ 2018 ð. çà ¹ 167/2015

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Íàêàç Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
25.06.2018 ðîêó ¹ 118

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ 
þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
23 ëèïíÿ 2018 ð. çà ¹ 167/2015

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Íàêàç Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
25.06.2018 ðîêó ¹ 118

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ 
þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³
23 ëèïíÿ 2018 ð. çà ¹ 168/2016
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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 63477

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»

У ДНІПРОВСЬКОМУ районі столиці здійснять капітальну рекон-
струкцію стадіону спецшколи № 246 із поглибленим вивченням 
англійської мови на вул. М. Кибальчича, 7. Про це йдеться у розпо-
рядженні КМДА. 

Зазначений стадіон знаходиться між середньою загальноосвітньою 
школою № 224 на вул. М. Кибальчича, 5 та спецшколою № 246 із по-
глибленим вивченням англійської на вул. М. Кибальчича, 7, завдяки 
чому використовується спільно. Загальна потужність зазначених 
освітніх закладів складає понад 2 тис. дітей, тому реконструкція 
даного спортоб’єкта є необхідною та вкрай важливою. 

Замовником зазначених робіт визначено комунальне підпри-
ємство із експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», 
якому доручено отримати вихідні дані для проектування, визначити 
генеральні проектну та підрядну будівельну організації. Крім того, 
під час укладання договору підряду на реконструкцію об’єкта КП 
«Житло-сервіс» має обов’язково передбачити умови щодо надання 
підрядною будівельною організацією гарантії якості виконання 
робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше 
10 років. 

Усі роботи здійснять за рахунок бюджетних коштів відповідно 
до бюджету міста Києва  

До 1030-річчя Хрещення Русі на Співочому полі 
відбудеться фестиваль «Духовні піснеспіви» 

У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКО-
МУ комплексі «Співоче поле» 28 
липня із 15.00 до 20.00 триватиме 
фестиваль духовної християнської 
музики та співу «Духовні пісне-
співи». Мета заходу – забезпечення 
популяризації кращих традицій, 
звичаїв та обрядів українського 
народу, збереження та розвиток 
національної культурної та іс-
торичної спадщини християн. 
Фестиваль триматиме на кількох 
локаціях. На сцені пройде спільна 
молитва, а також буде представле-
но програму хорових колективів 
різних конфесій, муніципальних 
та аматорських колективів. 

Також передбачено майданчик 
для тематичної виставки та май-
стер-класів видатних майстрів 
образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва (вити-
нанки-іконки та ангели, декупаж 
на біблійну тематику, розпис, ви-
шивка бісером ікон тощо). 

Організатори обіцяють також 
інтерактивну програму – командні 
ігри для дорослих та дітей духовно-
патріотичного спрямування, а та-
кож улаштування зони відпочинку 
для гостей фестивалю із дітьми, де 
працюватимуть аніматори. 

На заході матиме місце спроба 
фіксації рекорду України із най-
більшої символічної (1030 осіб) 
кількості учасників церковних 
хорів. Загалом на «Співочому полі» 
очікується більше 300 учасників та 
близько 3 тисяч глядачів. 

29 липня до 1030-річчя Хрещен-
ня Русі із 12.00 до 13.00 відбудеться 
флешмоб, на якому близько 500 
осіб спільно читатимуть молитву 
«Отче наш». Долучитися можуть 
усі охочі. 

Місце проведення – біля коло-
ни Магдебурзького права у Києві, 
пам’ятник Хрещення Русі. 

Раніше повідомлялося, що у 
столиці відбудуться урочисті мо-
лебні та Хресні ходи, присвячені 

відзначенню 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі-України, у зв’язку із 
чим передбачено обмеження руху 
всіх видів транспортних засобів: 

27 липня із 11.00 до 16.30 – на 
вул. Трьохсвятительській (від 
пл. Михайлівської до пл. Євро-
пейської), вул. Хрещатик (від вул. 
Михайлівської до пл. Європей-
ської), Володимирському узвозі 
(від пл. Поштової до пл. Євро-
пейської), Парковій дорозі (від 
алеї Героїв Крут до вул. Михайла 
Грушевського), вул. Михайла Гру-
шевського (від вул. Шовковичної 
до пл. Європейської). 

28 липня із 12.00 до 13.30 – на 
бульварі Тараса Шевченка (від 
будинку № 20 до будинку № 14), 
вул. Володимирській (від будинку 
№ 56 до пл. Софійської), Володи-
мирському проїзді (від пл. Со-
фійської до пл. Михайлівської). 

Також у суботу буде тимчасово 
обмежено рух авто та пішоходів 
наступними вулицями, а саме: 
Михайлівська площа (повністю); 
вул. Трьохсвятительська (від Ми-
хайлівської площі до Європейської 
площі); бульв. Тараса Шевченка 
(від перехрестя з вул. Симона 
Петлюри до Бессарабської пло-
щі); вул. Леонтовича (повністю); 
вул. Івана Франка (від перехрестя 
з бульв. Тараса Шевченка до пере-
хрестя з вул. Богдана Хмельниць-
кого); вул. Богдана Хмельницького 
(від перехрестя з вул. Пирогова 
до перехрестя з вул. Хрещатик); 
вул. Ярославів Вал (від перехрестя 
з вул. Лисенка до перехрестя з 
вул. Володимирською); вул. Про-
різна (від перехрестя з вул. Хреща-
тик до перехрестя з вул. Володи-
мирською); вул. Золотоворітська 
(повністю); вул. Рейтарська (від 
перехрестя з вул. Володимирською 
до перехрестя з вул. Стрілецькою); 
вул. Малопідвальна (від перехрестя 
з вул. Володимирською до пере-
хрестя з вул. Паторжинського); 

вул. Ірининська від перехрестя 
з вул. Володимирською до пере-
хрестя з вул. Паторжинського; 
вул. Софіївська (від перехрестя з 
вул. Володимирською до перехрес-
тя з пров. Михайлівським); вул. 
А. Тарасової (повністю); вул. Мала 
Житомирська (від перехрестя із 
Володимирським проїздом до пе-
рехрестя із пров. Михайлівським); 
вул. Михайлівська (від перехрестя 
з вул. Хрещатик до Михайлівської 
площі); вул. Костьольна (повніс-
тю); вул. Велика Житомирська (від 
Михайлівської площі до Львівської 
площі); вул. Терещенківська (від 
перехрестя з вул. Богдана Хмель-
ницького до перехрестя з вул. Льва 
Толстого); вул. Пушкінська (від 
перехрестя з вул. Прорізною до 
перехрестя з вул. Льва Толстого); 
вул. Антоновича (від перехрестя з 
вул. Саксаганського до перехрестя 
з вул. Льва Толстого); вул. Тара-
сівська (від перехрестя з вул. Сак-
саганського до перехрестя з вул. 
Льва Толстого); вул. Паньківська 
(від перехрестя з вул. Саксаган-
ського до перехрестя з вул. Льва 
Толстого); вул. Льва Толстого (від 
перехрестя з вул. Саксаганського 
до площі Льва Толстого); Андрі-
ївський узвіз (повністю). 

Зазначимо, що святкування 
відбудеться згідно з Указом Пре-
зидента України від 8 серпня 2017 
року «Про заходи з підготовки та 
відзначення 1030-річчя хрещен-
ня Київської Русі-України». Крім 
урочистих молебнів, у всіх райо-
нах столиці триватимуть святкові 
заходи. 

Зокрема в освітніх і культурних 
закладах Києва до кінця року про-
йдуть тематичні просвітницькі 
заходи: виховні години, бесіди, 
книжкові та фотодокументальні 
виставки, конференції, зустрічі 
за круглим столом, інформаційні 
години, тематичні полиці, пере-
гляди літератури тощо  

ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» в Департаменті промисловості та 
розвитку підприємництва КМДА, вихідними в столиці відбудуться 
традиційні сільськогосподарські ярмарки. Зокрема в суботу в місті 
торгуватимуть у Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 4-10, на 
вул. Паньківській, в Дарницькому – на вул. Ревуцького і на перетині 
вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в Печерському – на вул. Катерини 
Білокур, в Подільському – на просп. Степана Бандери (біля Куренів-
ського парку), на вул. Світлицького, 33, в Солом’янському – на просп. 
Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака), в Шевченківському – на 
вул. Б. Гаврилишина, 1-17. 

У неділю ярмаркуватимуть у Дарницькому районі на перетині 
вул. П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, в Дніпровському – на вул. 
С. Стальського (в межах вул. Райдужної та Старосільської), в Поділь-
ському – на вул. Світлицького, 33, в Печерському – на вул. І. Кудрі 
(в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна), в Солом’янському – на 
вул. Ф. Ернста, 14-а, в Шевченківському – на вул. Татарській, 32-38   

Киян запрошують на ярмарки 

На Воскресенці реконструюють 
шкільний стадіон
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