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ЯК ПОВІДОМИЛИ «Хрещатику» 
в КП «Київський метрополітен», 
проект впроваджено завдяки 
інвестиціям компанії «ТРАНС-
МЕДІА». Це одна з найбільших 
інвестицій приватного бізнесу у 
розвиток міської інфраструктури 
і суспільного простору Києва. 

«Розвиток цієї системи – мож-
ливість підвищення якості по-

слуги. Пасажири отримуватимуть 
дані про напрямок руху, наступні 
станції, пересадки, а також цікаві 
правила метро та іншу необхід-
ну інформацію. А відеонагляд у 
вагонах – це додатковий рівень 
безпеки під час поїздки. Такий 
проект – гарний приклад співпраці 
бізнесу з містом та комунальним 
підприємством»,– розповів заступ-

ник начальника КП «Київський 
метрополітен» Дмитро Пеклун. 

У компанії «ТРАНС-МЕДІА» по-
відомляють, що загалом система 
складатиметься із 2400 моніторів 
у вагонах. Спочатку їх встановлять 
та протестують на модернізова-
них поїздах, а потім поступово 
на всіх інших. 

«У рамках пілотних запусків ми 
уже врахували побажання пасажи-
рів, зокрема, щодо годинника на 
екранах, створено рухомий рядок 
для оперативної інформації та 
ексклюзивні візуалізації руху по-
їздів із дронів. Компанія і надалі 
готова сприяти створенню та роз-
міщенню важливого соціального 
контенту», – пояснює директор 
ТОВ «ТРАНС-МЕДІА» Олег Хаврук. 

Для створення якісних наві-
гаційних повідомлень консульта-
ції проводилися із громадською 
ініціативою «Агенти змін», які 
давно співпрацюють зі столичною 
підземкою. 

«Так, ми долучалися до роботи 
щодо інформування про напрямок 
руху, наступні станції, важливим 
також було дублювання англій-
ською, чіткі читабельні шриф-
ти», – зазначила представник 
ініціативи Олександр Колодько. 

Цікавинкою для пасажирів 
стануть креативні ролики про 
правила підземки від інтернет-
персонажа Гуся. 

«У рамках проекту з підземкою 
«Спільно про важливе» ми по-
єднали корисне і смішне. Пере-
конані, що такі ролики яскраво 
привернуть увагу пасажирів та 
нагадають про прості, але важливі 
правила користування підзем-
кою», – вважає продюсер компанії 
«Art Nation» Едуард Ахрамович. 

Наразі у ротації буде 9 роликів, 
зокрема, про зручність користу-
вання карткою метро, необхідність 
поступатися місцем, знімати на-
плічник та не заступати за обмежу-
вальну лінію �

 �  Пасажири столичної підземки тепер 
мають можливість отримати цікаві 
та різноманітні дані, які можуть стати 
корисними під час подорожі

За I півріччя 2018 року 
видаткова частина 
міського бюджету 
становить 23,3 млрд грн 
Зокрема по загальному фонду – 17,6 млрд 
грн, по спеціальному – 5,7 млрд грн. Обсяг 
видатків загального фонду, порівняно з 
відповідним показником минулого року, 
збільшився на 3,8 млрд грн. Виконання 
річного плану, затвердженого Київрадою, 
становить 42,3%. Щодо спецфонду – тут 
виконання становить 30,8%. 

«Загалом, планові видатки бюджету 
міста затверджено у сумі трохи більше 
55 млрд грн. Більшість коштів традиційно 
спрямовується на соціально-культурну 
сферу. Маю на увазі освіту, охорону здоров’я, 
соцзахист і соцзабезпечення, культуру та 
мистецтво, спорт. У першому півріччі сукуп-
на частка цих видатків у структурі видатків 
бюджету складала 73,6%. А це майже на 
5 млрд грн більше рівня попереднього 
року», – зазначив голова бюджетної комісії 
Київради Андрій Странніков. 

А от щодо виконання дохідної частини 
бюджету за перше півріччя – вона ста-
новить 28,9 млрд грн. А це 99% до плану 
січня-червня. 

Основним джерелом наповнення за-
гального фонду столичної скарбниці за 
цей період є податок та збір на доходи 
фізосіб, питома вага якого склала 49% 
до обсягу доходів загального фонду го-
ловного кошторису. І це без урахування 
субвенцій і дотацій з держбюджету. На 
другому місці – місцеві податки і збори. 
Далі – земельний податок та орендна 
плата за землю. Надходження плати за 
землю складають 14% обсягу загального 
фонду бюджету. 

Столичний велотрек 
прийматиме «Гран-прі 
Києва» 

На Київському велотреку (7-9 вересня з 
10.00 до 18.00) за адресою вул. В’ячеслава 
Липинського, 15, відбудуться перші в його 
історії міжнародні змагання – «Гран-прі 
Києва». Це рейтинговий турнір, який 
внесено до календаря Міжнародного 
союзу велосипедистів. Участь у заході 
підтвердили понад 100 українських та 
іноземних спортсменів. Зокрема з Іспанії, 
Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану 
та Південно-Африканської Республіки. 
Змагання відбудуться у наступних дис-
циплінах: спринті, кейрінзі, медісоні, 
омніумі, командній та індивідуальній 
гонках на час. 

Офіційне відкриття турніру 7 вересня 
о 10.00. 

До 9 вересня 
утримається 
надзвичайний (5 класу) 
рівень пожежної 
небезпеки 

Про це попередили в Укргідрометцентрі. 
Фахівці закликають киян максимально 
обережно поводитися із вогнем, особливо 
у лісопаркових зонах, і нагадують про 
правила поведінки у разі виникнення 
пожежі.

íîâèíè

У столичному метрополітені презентували та 
запустили у роботу оновлену відеоінформаційну 
систему. Вона передбачає надання пасажиру якісних 
навігаційних даних, креативних роликів про правила 
підземки, а також ведення відеонагляду у вагонах 
під час руху поїзда. Загалом система складатиметься 
із 2400 моніторів у вагонах. Спочатку їх встановлять 
та протестують на модернізованих поїздах, а потім 
поступово на всіх інших. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»



2

ДОКУМЕНТХрещатик
7 вересня 2018 р.
№96 (5147)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 94 (1906), п’ятниця, 7 вересня 2018 р.

Öåíòð çàõèñòó ä³òåé «Íàø³ ä³òè» 1 752,5 1 1008,8 1 1209,0

Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ «Ôîíä» 
Àñïåðí» 1 315,0 1 315,5 1 270,5

2.2. Ïóíêò 4.2 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«4.2. Ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò.
 Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî óâ³÷íåííÿ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ 1939-1945 

ðîê³â» âèçíà÷åíî, ùî îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ôîðì óâ³÷íåííÿ Ïåðåìîãè òà ïîäâèãó íàðîäó-ïåðå-
ìîæöÿ º â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè ³ äí³â âèãíàííÿ íàöèñò³â ç Óêðà¿íè, ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü. Ï³ä ÷àñ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ, Äíÿ 
Ïåðåìîãè ³ Äíÿ çàõèñíèêà Óêðà¿íè ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè á³ëÿ ïàì’ÿòíèê³â òà ìåìîð³àë³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 
óâ³÷íåííþ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì òà âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ æåðòâ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 1939-1945 
ðîê³â, âñòàíîâëþºòüñÿ ïî÷åñíà âàðòà, à òàêîæ ïîêëàäàþòüñÿ â³íêè ³ êâ³òè.

Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àêòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ äîðó÷àºòüñÿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ 
ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò òîùî.

×åðåç îñîáëèâèé ñòàòóñ ñòîëèö³ Óêðà¿íè ì³ñòî Êè¿â ìàº ïðîâîäèòè çàãàëüíîì³ñüê³ çàõîäè íà 
âèñîêîìó îðãàí³çàö³éíîìó ð³âí³ øëÿõîì âçàºìîä³¿ ç Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèìè 
îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çà ó÷àñòþ ïåðøèõ îñ³á äåðæàâè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» âñòàíîâëåíî, ùî îðãàíè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàáåçïå÷óþòü â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, âè-
çíà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, çä³éñíåííÿ ì³ñòîì ôóíêö³é, â òîìó ÷èñë³, âçàºìîä³þ ç Ïðåçèäåíòîì 
Óêðà¿íè, Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè òà Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðè ðîçðîáëåíí³ òà çä³éñíåíí³ 
íèìè çàõîä³â, ïðîãðàì òà ïðîåêò³â, ùî çà÷³ïàþòü ³íòåðåñè ñòîëèö³.

Ñèñòåìàòè÷íî ó ì³ñò³ Êèºâ³ íà âèñîêîìó îðãàí³çàö³éíîìó ð³âí³ ïðîâîäÿòüñÿ çàãàëüíîì³ñüê³ 
ñîö³àëüí³ çàõîäè äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò, çîêðåìà, Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ; Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè; Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü; 
Ì³æíàðîäíèé äåíü âèçâîëåííÿ â’ÿçí³â ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â; Äåíü Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì 
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³; Äåíü ìàòåð³; Äåíü ñêîðáîòè òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ â³éíè; ð³÷íèö³ 
×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè; Ì³æíàðîäíèé äåíü ãëóõèõ; Ì³æíàðîäíèé äåíü ñë³ïèõ; Ì³æíàðîä-
íèé äåíü ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó; ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà ì³ñòà Êèºâà â³ä íàöèñòñüêèõ 
çàãàðáíèê³â; Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè; Äåíü âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ; 
Ì³æíàðîäíèé äåíü ³íâàë³ä³â; Äåíü óêðà¿íñüêèõ ìèðîòâîðö³â; ð³÷íèö³ ïî÷àòêó ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè 
ì³ñòà Êèºâà òà ³íø³. 

 Çã³äíî ç ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 – 2018 ðîêè ô³íàí-
ñóâàííÿ ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò 
ñòàíîâèòèìå: 

 
 òèñ. ãðí

Êîä 
ÒÏÊÂÊÌÁ/ 
ÒÊÂÊÁÌÑ

ïðîâåäåííÿ 
çàãàëüíîì³- 
ñüêèõ ñîö³àëü-
íèõ çàõîä³â 
äî äåðæàâíèõ 
ñâÿò òà âèçíà-
÷íèõ äàò 

2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê

Ê³ëüê³ñòü 
çàõîä³â

Ïëàíîâ³ îá-
ñÿãè

Ê³ëüê³ñòü 
çàõîä³â

Ïëàíîâ³ îá-
ñÿãè

Ê³ëüê³ñòü 
çàõîä³â

Ïëàíîâ³ îá-
ñÿãè

3242 15 1 885,5 15 5 615,7 16 6 355,3

 Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñîö³àëüíå 
 ïàðòíåðñòâî» íà 2016 – 2018 ðîêè:

òèñ.ãðí

Îáñÿã êîøò³â, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ çàëó÷èòè íà âèêîíàííÿ 
ïðîãðàìè

Âèêîíàííÿ ïðîãðàìè Óñüîãî âèòðàò íà âèêîíàííÿ 
ïðîãðàìè

2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê 2016 – 2018 ðîêè

Îáñÿã ðåñóðñ³â, óñüîãî, â òîìó ÷èñë³: 16 723,4 20 162,8 23 093,0 59 979,2

Áþäæåò ì. Êèºâà 16 723,4 20 162,8 23 093,0 59 979,2

Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíèòè çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè, âñüîãî, 59 979,2 
òèñ. ãðí, â òîìó ÷èñë³ êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà – 59 979,2 òèñ. ãðí:

òèñ. ãðí

2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê

16 723,4 20 162,8 23 093,0

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â ïðîãðàìè ìîæóòü óòî÷íþâàòèñÿ çàëåæíî â³ä ìîæëèâîñ-
òåé ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íàìè íàïðÿìê³â ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè».

 Додаток 
 до рішення Київської міської ради

 від 19.07.2018 № 1358/5422

Зміни
до міської цільової програми «Соціальне партнерство» 

на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 11 лютого 2016 року № 89/89

1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 – 
2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

9. Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ 
ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ïðîãðàìè, âñüîãî: â òîìó ÷èñë³ çà 

ðîêàìè:

59 979,2 òèñ. ãðí

2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê

16 723,4 20 162,8 23 093,0

9.1. êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó -

9.2. êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà 59 979,2 òèñ. ãðí

9.3. êîøò³â ³íøèõ äæåðåë -

2. Ó ðîçä³ë³ ²V «ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ØËßÕ²Â ÒÀ ÇÀÑÎÁ²Â ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ, ÎÁÑßÃ²Â 
ÒÀ ÄÆÅÐÅË Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß, ÑÒÐÎÊ²Â ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÃÐÀÌÈ»:

 2.1. Òàáëèöþ ïóíêòó 4.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 
òèñ. ãðí

Êîä 
ÒÏÊÂÊÌÁ/ 
ÒÊÂÊÁÌÑ

Ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é:

2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê

Ê³ëüê³ñòü 
îðãàí³çà- 

ö³é

Ïëàíîâ³ 
îáñÿãè

Ê³ëüê³ñòü 
îðãàí³çà-

ö³é

Ïëàíîâ³ 
îáñÿãè

Ê³ëüê³ñòü 
îðãàí³çà-

ö³é

Ïëà-
íîâ³ 

îáñÿãè

3192
Îðãàí³çàö³¿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ 66 5 071,1 65 4 774,8 64 5 671,4

Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â 65 6 426,4 81 6 316,6 74 7 030,1

×

îðãàí³çàö³é, â òîìó ÷èñë³:

Êè¿âñüêå ì³ñüêå òà ðàéîíí³ â³ää³-
ëåííÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà 

Óêðà¿íè
11 1 349,8 11 1 114,8 11 1261,7

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ Ñï³ëêà 
Ñàìàðèòÿí Óêðà¿íè Êè¿âñüêå 

îá’ºäíàííÿ
1 370,0 1 400,0 1 440,0

Про внесення змін до міської цільової програми 
«Соціальне партнерство» на 2016 – 2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 11 лютого 2016 року № 89/89
Рішення Київської міської ради № 1358/5422 від 19 липня 2018 року

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», статті 6 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», законів 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальний захист дітей війни», «Про 
Товариство Червоного Хреста України», «Про громадські об’єднання», «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та з метою вирішення питань фінансової підтримки громадських 
організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість, проведення загальноміських соціальних заходів з нагоди 
відзначення державних свят і визначних дат, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
«Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 – 2018 ðîêè, 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 89/89, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

3. Ðîçä³ë V âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 
«V. ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ², ÏÅÐÅË²Ê ÇÀÂÄÀÍÜ ² ÇÀÕÎÄ²Â ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÒÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍ² ÏÎÊÀÇÍÈÊÈ ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî» íà 2016 – 2018 ðîêè»:

¹ 
ç/ï

 Íàçâà íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ (ïð³îðèòåò-
í³ çàâäàííÿ)  Çàõîäè ïðîãðàìè

Ñòðîê 
âèêîíàííÿ 
çàõîäó

Âèêîíàâö³ Äæåðåëà ô³-
íàíñóâàííÿ

Îð³ºíòîâí³ îáñÿ-
ãè ô³íàíñóâàííÿ, 
òèñ. ãðèâåíü, ó 
òîìó ÷èñë³, çà 
ðîêàìè:

 Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò

².

Íàäàííÿ, íà óìîâàõ â³äáîðó, ô³íàí-
ñîâî¿ äîïîìîãè ãðîìàäñüêèì îðãàí³-
çàö³ÿì, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº ñîö³àëüíó 
ñïðÿìîâàí³ñòü, íà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó âåòåðàí³â, ³íâàë³-
ä³â òà îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ 
ï³äòðèìêè

    

 

 

1. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì îñ³á 
ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ãðîìàäÿí, ÿê³ 
ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ êàòàñòðîôè, íà âèêîíàííÿ 
ñòàòóòíèõ çàâäàíü, ÷àñòêîâó îïëàòó 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà îðåíäè 
ïðèì³ùåíü 

2016 -2018

Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè òà 
ðàéîíí³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿

Áþäæåò 
ì.Êèºâà

2016 – 5071,1 
2017 – 4774,8 
2018 – 5671,4 

Íàçâà ïîêàçíèêà  2016  2017 2018

1. Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ. ãðí 
2. Ïîêàçíèê ïðîäóêòó: 
– Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, îä. 
– ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ, îñ³á 
– ê³ëüê³ñòü çàõîä³â, ïðîâåäåíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, îä. 
3. Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³: Ñåðåäí³ âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ îäíîãî 
çàõîäó ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, òèñ. ãðí 
4. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà 
çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ó 
ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì, % 

5071,1 

66 
69506 
307 

4774,8 

65 
72860 
345 

 5671,4 

64 
59204 
211 

 16,5  13,8  26,8 

 100  100  100
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Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Академіка Курчатова, 11 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 984/5048 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Академіка Курчатова, З-б 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 983/5047 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

  

2. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì âåòåðà-
í³â òà îñ³á, ÿê³ çàõèùàëè íåçàëåæ-
í³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà òåðèòîð³àëüíó 
ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ áðàëè áåçïîñå-
ðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é 
îïåðàö³¿, íà âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ 
çàâäàíü, íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã òà îðåíäè ïðèì³ùåíü 

2016 -2018

Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè òà 
ðàéîíí³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

2016 – 6426,4 
2017 – 6316,6 
2018 – 7030,1

Íàçâà ïîêàçíèêà 2016 2017 2018

1. Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ. ãðí 
2. Ïîêàçíèê ïðîäóêòó: 
– Ê³ëüê³ñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, îä. 
– ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ, îñ³á 
– ê³ëüê³ñòü çàõîä³â, ïðîâåäåíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, îä. 
3. Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³: 
Ñåðåäí³ âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ îäíîãî çàõîäó ãðîìàäñüêèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè, òèñ. ãðí 
4. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: 
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâ-
íîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì 
ðîêîì, %

6426,4 

65 
861445 
780 

8,2 

100

 
6316,6 

81 
486573 
1499 

4,2 

100

 7030,1 

74 
465332 
900 

7,8 

100

3. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íà 
âèêîíàííÿ (ðåàë³çàö³þ) ðîçðîáëå-
íèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè 
æ³íîê, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, ³íøèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè ïðîãðàì (çàõîä³â, 
ïðîåêò³â), ùî ïåðåäáà÷åí³ ¿õ ñòàòóò-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ

2016 -2018

Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè òà 
ðàéîíí³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

2016 – 553,1 
2017 – 616,6 
2018 – 855,0 

Íàçâà ïîêàçíèêà 2016 2017 2018

1. Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ. ãðí 
2. Ïîêàçíèê ïðîäóêòó: 
– Ê³ëüê³ñòü îðãàí³çàö³é, îä. 
– ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â â îðãàí³çàö³ÿõ, îñ³á 
– ê³ëüê³ñòü çàõîä³â, ïðîâåäåíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, îä. 
3. Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³: 
Ñåðåäí³ âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ îäíîãî çàõîäó ãðîìàäñüêèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè, òèñ. ãðí 
4. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: 
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâ-
íîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì 
ðîêîì, %

553,1 

7 
1683 
26 

21,3 

100

616,6 

8 
2425 
123 

4,1 

100

855,0 

7 
1917 
124 

6,9 

101

²².

Íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà ïðîâå-
äåííÿ ñîö³àëüíèõ çàõîä³â ãðîìàäñüêè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº 
ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü

  

1. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêà 
Ñàìàðèòÿí Óêðà¿íè Êè¿âñüêå 
îá’ºäíàííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàííÿì 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã îêðåìèì âåð-
ñòâàì íàñåëåííÿ

2016 -2018
Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà 

2016-370,00 
2017-400,00 
2018-440,00

Íàçâà ïîêàçíèêà 2016 2017 2018

1. Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ. ãðí 
2.Ïîêàçíèê ïðîäóêòó: 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òèñ.îñ³á 
3. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: 
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ îñ³á, îõîïëåíèõ ñîö³àëüíèì îáñëóãîâóâàííÿì, %

370,0 

13,0 

100

 
400,0 

15,0 

100

 
440,0 

15,0 

100

2. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é òà ðàéîííèì 
îðãàí³çàö³ÿì Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî 
Õðåñòà íà ïðîãðàìè ìåäèêî-ñî-
ö³àëüíî¿ äîïîìîãè îäèíîêèì ãðî-
ìàäÿíàì ïîõèëîãî â³êó òà îñîáàì ç 
³íâàë³äí³ñòþ

2016 -2018

Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè òà 
ðàéîíí³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

2016 – 1349,8 
2017 – 1114,8 
2018 – 1261,7 

Íàçâà ïîêàçíèêà 2016 2017 2018

1. Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ. ãðí 
2.Ïîêàçíèê ïðîäóêòó: 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òèñ. 
îñ³á 
2. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: 
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ îñ³á, îõîïëåíèõ ñîö³àëüíèì îáñëóãîâóâàííÿì, %

 1349,8 

200 

100

 
1114,8 

110 

100

 
1261,7 

36 

100

3. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
Öåíòðó çàõèñòó ä³òåé «Íàø³ ä³òè» íà 
îïëàòó îðåíäè çåìë³ òà êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã 

2016 -2018
Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà 

2016 – 752,5 
2017 – 1008,8 
2018 – 1209,0

Íàçâà ïîêàçíèêà 2016 2017 2018

1. Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ. ãðí 
2.Ïîêàçíèê ïðîäóêòó: 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, îñ³á 
2. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: 
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ îñ³á, îõîïëåíèõ ñîö³àëüíèì îáñëóãîâóâàííÿì, %

 
752,5 

100 

100

 
1008,8 

100 

100

 
1209,0 

100 

100

  

 4. Íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ôîíä» Àñ-
ïåðí» íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
òà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ

2016 -2018

Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè òà Äàð-
íèöüêà â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

2016 – 315,0 
2017 – 315,5 
2018 – 270,5 

Íàçâà ïîêàçíèêà 2016 2017 2018

1. Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ. ãðí 
2.Ïîêàçíèê ïðîäóêòó: 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, îñ³á 
2. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: 
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ îñ³á, îõîïëåíèõ ñîö³àëüíèì îáñëóãîâóâàííÿì, %

 315,0 

150 

100

 
315,5 

200 

100

 
270,5 

200 

100

III.
Ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ñî-
ö³àëüíèõ çàõîä³â äî äåðæàâíèõ ñâÿò òà 
âèçíà÷íèõ äàò

  

1. Ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêèõ 
ñîö³àëüíèõ çàõîä³â äëÿ îêðåìèõ 
êàòåãîð³é êèÿí ç íàãîäè Äíÿ âøà-
íóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà 
òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ, Äíÿ çàõèñ-
íèêà Óêðà¿íè, óâ³÷íåííÿ Ïåðåìîãè 
íàä íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ 
øëÿõîì â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðåìîãè, 
ð³÷íèö³ ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, 
Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ 
ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò

2016 -2018

Äåïàðòàìåíò 
ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè òà 
ðàéîíí³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 

Áþäæåò 
ì. Êèºâà

2016 – 1885,5 
2017 – 5615,7 
2018 – 6355,3 

Íàçâà ïîêàçíèêà 2016 2017 2018

1.Ïîêàçíèê çàòðàò: 
Îáñÿã âèäàòê³â, òèñ.ãðí 
2.Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó: 
Ê³ëüê³ñòü çàõîä³â, îä. 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, îõîïëåíèõ çàõîäàìè, òèñ. îñ³á 
2. Ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³: 
Ñåðåäí³ âèäàòêè íà ïðîâåäåííÿ îäíîãî çàõîäó, òèñ. ãðí 
3. Ïîêàçíèê ÿêîñò³: 
Äèíàì³êà ê³ëüêîñò³ îñ³á, îõîïëåíèõ çàõîäîì, %

1885,5 

15 
140,2 

125,7 

100 

5615,7 

15 
133,2 

374,4 

100

6355,3 

16 
26,0 

397,2 

100

 2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê 
– Áþäæåò ì. Êèºâà 16 723,4 20 162,8 23 093,0 

Áþäæåò ì. Êèºâà (òèñ.ãðí) 
2016 – 16 723,4 
2017 – 20 162,8 
2018 – 23 093,0 
Ðàçîì – 59 979,2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,43 ãà íà âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 11 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

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

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 

2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,58 ãà íà âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 3-á 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâÿ ñòàòóñ ñêâåðó 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

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

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 

2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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ДОКУМЕНТХрещатик
7 вересня 2018 р.
№96 (5147)

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 19.07.2018 року № 1357/5421

Будівля, яка належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, дозвіл на знесення 
та списання якої надається

¹ 
ï/ï

Íàéìåíóâàííÿ 
îá’ºêòà Àäðåñà

Ð³ê ââåäåí-
íÿ â åêñ-

ïëóàòàö³þ

Ïëîùà, 
êâ. ì

²íâåí-
òàðíèé 
íîìåð

Áàëàíñîâà âàðò³ñòü, ãðí Ï³äñòàâà 
äëÿ ñïè-

ñàííÿÏåðâ³ñíà Çàëèøêîâà

1.

Íåæèòëîâà îäíî-
ïîâåðõîâà áóä³âëÿ 

ô³çêóëüòóðíî-
îçäîðîâ÷îãî 

êîìïëåêñó

âóë. 
Ðàéäóæíà, 

33-à
1993 1109,5 10300010 539000,0 0,00

àêò ñïèñàí-
íÿ îñíîâíèõ 
çàñîá³â â³ä 
18.05.2018 

¹04

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу на знесення 
та списання будівлі, яка належить 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та обліковується 

на балансі комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи «Ринг»

Рішення Київської міської ради № 1357/5421 від 19 липня 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 звер-
нення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Ринг» від 1 червня 2018 року № 34, звернення комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спортивний 
комплекс» від 26.06.2018 № 116, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про врегулювання питання 
демонтажу незаконно розміщених телекомунікаційних 

мереж у житлових та нежитлових будівлях 
комунальної власності

Рішення Київської міської ради № 1355/5419 від 19 липня 2018 року
З метою впорядкування правовідносин щодо розміщення телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових 

будівлях комунальної власності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних 
мереж», рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності 
суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про прийняття за основу проекту рішення Київської 
міської ради «Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 1350/5414 від 19 липня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої статті 
35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñïîðòèâíèé 
êîìïëåêñ» çíåñòè áóä³âëþ, ÿêà íàëåæèòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåíà íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ çà êîìïëåêñíîþ äèòÿ÷î-þíàöüêîþ 
ñïîðòèâíîþ øêîëîþ «Ðèíã», çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìïëåêñí³é äèòÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâí³é 
øêîë³ «Ðèíã» ñïèñàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
áóä³âëþ, çàçíà÷åíó ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, 
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ» 
âèêîðèñòàòè ïðèäàòí³ ìàòåð³àëè çíåñåíî¿ áó-
ä³âë³, à íåïðèäàòí³ ìàòåð³àëè ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, 
ÿê³ çä³éñíþþòü çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè, ç ïî-
äàëüøèì ñïðÿìóâàííÿì âèðó÷åíèõ êîøò³â äî 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïóëàòàö³ÿ», 
çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04.09.1996 
¹ 1397 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05.10.2017 ¹ 1211) 
(äàë³ – Ñòàòóò), äîïîâíèâøè ïóíêòîì 2.2.25 
òàêîãî çì³ñòó:

«2.2.25. Çä³éñíåííÿ äåìîíòàæó òåëåêîìó-
í³êàö³éíèõ ìåðåæ ó æèòëîâèõ òà íåæèòëîâèõ 
áóä³âëÿõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ðîçì³ùåíèõ 
áåç óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â».

1.1. Ïóíêò 2.2.25 Ñòàòóòó ââàæàòè ïóíêòîì 
2.2.26.

2. Äîðó÷èòè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» çä³éñíþâàòè 
äåìîíòàæ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ òà îá-
ëàäíàííÿ ó (íà) îá’ºêòàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, òàêèõ ÿê 
íåæèòëîâ³ áóäèíêè, ³íæåíåðí³ òà ³íø³ ñïîðóäè, 

à òàêîæ áóäèíêè òà ³íôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè 
æèòëîâîãî ôîíäó, ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, 
ðîçì³ùåíèõ áåç óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó, 
çà ðàõóíîê êîøò³â ö³ëüîâîãî ôîíäó êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ», 
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ çã³äíî ç êîøòîðèñîì íà 
ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì 
æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ôîíäó.

3. Ïóíêò 2 öüîãî ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 
ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çì³í äî Ñòàòóòó 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âæèòëîñïåöåê-
ñïóëàòàö³ÿ» çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðèéíÿòè çà îñíîâó ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó 
¹ 242/5629 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïî-
äàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³».

2. Ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на просп. Лісовому, 22 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 985/5049 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер-
нення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу парку відпочинку земельній ділянці 
на просп. Романа Шухевича у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 986/5050 від 26 червня 2018 року

Відповідно до статей 19, 50, 51, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 
№ 105, рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 738/2900 «Про заходи, спрямовані на збереження територій 
зелених зон міста Києва», з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи 
численні звернення громадян, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про присвоєння імені Мігеля де Сервантеса Сааведри 
навчально-виховному комплексу (спеціалізована школа 
І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – 
суспільно-гуманітарна гімназія) № 176 у Дніпровському 

районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1342/5406 від 19 липня 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та 
об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» 
та Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920, враховуючи про-
токол засідання Комісії з питань найменувань від 10 лютого 2017 року № 1, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,87 ãà íà ïðîñï. Ë³ñîâîìó, 22 ó Äåñ-
íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹ 806/33 81 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 
2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 16,8 ãà íà ïðîñï. Ðîìàíà Øóõåâè÷à 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ïàðêó 
â³äïî÷èíêó çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

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

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 

2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-
íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ âèäàòíîãî ³ñïàíñüêîãî 
ïèñüìåííèêà Ì³ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà Ñààâåäðè 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó êîìïëåêñó (ñïåö³àë³çîâàíà 
øêîëà ² ñòóïåíÿ ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³ñ-
ïàíñüêî¿ ìîâè – ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíà ã³ìíàç³ÿ) 
¹ 176 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ 
ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ 
òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток до рішення Київської міської ради
від 19.07.2018 року № 1361/5425

Доповнення
у додаток до рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 702/3709 

«Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

1. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 42 òàêîãî çì³ñòó:

42.

Ïðîåêò   ð³øåííÿ   
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í    äî    
äåÿêèõ    ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî 
ïðàâèë ïàðêóâàííÿ»

3 ìåòîþ ïðèâåäåííÿ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíî-

äàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ðåôîðìóâàííÿ ñôåðè 
ïàðêóâàííÿ   òðàíñïîðòíèõ   çàñîá³â» íîðìàòèâ-

íî-ïðàâîâèõ àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿê³ 
ñòîñóþòüñÿ ñôåðè ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ 

çàñîá³â

Ïðîòÿãîì 
2018 ðîêó

Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè 

Ñòðàíí³êîâ Àíäð³é 
Ìèêîëàéîâè÷

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про звернення Київської міської ради до Кабінету 
Міністрів України, державного концерну «Укроборонпром» 

та Фонду державного майна України щодо вжиття 
належних заходів для безоплатної передачі з державної 

до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва будівлі дошкільного навчального закладу у 

Дарницькому районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 1362/5426 від 19 липня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою задоволення 
освітніх потреб киян та використання будівлі колишнього дитячого навчального закладу № 331 на вул. Кам’янській, 
110 у Дарницькому районі міста Києва за цільовим призначенням Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення доповнення у додаток до рішення 
Київської міської ради від 20.12.2017 №702/3709 «Про 
затвердження плану діяльності Київської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

Рішення Київської міської ради № 1361/5425 від 19 липня 2018 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 19.07.2018 року № 1360/5424

Зміни та доповнення у додаток до рішення Київської міської ради від 
20.12.2017 № 702/3709 «Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

1. Ó ïîçèö³¿ 17 äîäàòêà ñëîâà òà öèôðè «1 êâàðòàë 2018 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè 
«ïðîòÿãîì 2018 ðîêó».

2. Ó ïîçèö³¿ 19 äîäàòêà ñëîâà òà öèôðè «1 êâàðòàë 2018 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè 
«ïðîòÿãîì 2018 ðîêó».

3. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ºþ 41 òàêîãî çì³ñòó:

41.

Ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.02.2011 ¹56/5443  
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ 
îáñÿã³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) âëàñíèê³â 
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáó-
òîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî 
ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ 
äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, 

âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ìàéäàí÷èê³â äëÿ 
õàð÷óâàííÿ á³ëÿ ñòàö³îíàðíèõ çàêëàä³â 

ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà â óòðèìàíí³ 
îá’ ºêò³â áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà òà âíå-
ñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè»

Âðåãóëþâàííÿ ïèòàííÿ 
ùîäî ïðîäàæó ì³ñöü 
ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â 

ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîç-
äð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ 

ìåðåæ³, îá’ºêò³â òîðãî-
âîãî, ïîáóòîâîãî, ñî-

ö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è 
³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ 

çä³éñíåííÿ ï³äïðèºì-
íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ 

ïðîâåäåííÿ íåäåðæàâ-
íèõ ìàñîâèõ çàõîä³â

Ïðîòÿãîì
2018 ðîêó

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáó-
äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін та доповнень у додаток до рішення 
Київської міської ради від 20.12.2017 №702/3709 «Про 
затвердження плану діяльності Київської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

Рішення Київської міської ради № 1360/5424 від 19 липня 2018 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з 
метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, для за-
безпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 19.07.2018 року № 1359/5423

Доповнення у додаток до рішення Київської міської ради від 20.12.2017 
№ 702/3709 «Про затвердження плану діяльності Київської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»
1. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ ïîçèö³ÿìè 39, 40 òàêîãî çì³ñòó:

39.

Ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 æîâòíÿ 2007 
ðîêó ¹1079/3912 «Ïðî âðåãóëþâàííÿ 

ïèòàíü óòðèìàííÿ òà ïîâîäæåííÿ ç 
ñîáàêàìè ³ êîòàìè â ì. Êèºâ³»

Âíåñåííÿ çì³í äî ïîðÿäêó óòðèìàííÿ, 
âèêîðèñòàííÿ, âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ íå-
áåçïå÷íîñò³ (ñîö³àëüíî¿ àäàïòîâàíîñò³) 
òâàðèí â óìîâàõ ì³ñòà, âèçíà÷åííÿ ïðàâ 
òà îáîâ’ÿçê³â âëàñíèê³â òâàðèí, à òàêîæ 

êîíòðîëü â ö³é ñôåð³, ïðèâåäåííÿ ³ñ-
íóþ÷èõ ïðàâèë ó â³äïîâ³äí³ñòü äî âèìîã 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ðåãóëÿòîðíèé 

àêò ñïðÿìîâàíèé íà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ 
ùîäî ïðàâèë óòðèìàííÿ òâàðèí â ì³ñò³ 
Êèºâ³, òåñòóâàííÿ ñîáàê çà ïðîãðàìîþ 
«Ñîáàêà-êîìïàíüéîí», ôóíêö³îíóâàííÿ 
ìàéäàí÷èê³â äëÿ äðåñèðóâàííÿ ñîáàê, 

ì³ñöü òà çîí äëÿ âèãóëó òâàðèí òà ³í.

Ïðîòÿãîì 
2018 ðîêó

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü åêî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè

40.

Ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ 

ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà 

ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ì³ñòà 

Êèºâà òà äèòÿ÷î-þíàöüêèì ñïîðòèâíèì 
øêîëàì ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ íà 

êîíêóðñíèõ çàñàäàõ»

Âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü â³äáîðó ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ô³çêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ì³ñòà Êèºâà 
òà äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë 

ïðèâàòíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà 
ùîäî íàäàííÿ ¿ì ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 

ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

Ïðîòÿãîì 
2018 ðîêó

Äåïàðòàìåíò 
îñâ³òè ³ íàóêè, 

ìîëîä³ òà ñïîðòó 
âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³-

ñòðàö³¿)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення доповнень у додаток до рішення 
Київської міської ради від 20.12.2017 №702/3709 «Про 
затвердження плану діяльності Київської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

Рішення Київської міської ради № 1359/5423 від 19 липня 2018 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з 
метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, для за-
безпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 ¹702/3709 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â 
íà 2018 ð³ê» äîïîâíåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, äåðæàâíîãî 
êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» òà Ôîíäó äåðæàâíîãî 
ìàéíà Óêðà¿íè ùîäî âæèòòÿ íàëåæíèõ çàõîä³â 
äëÿ áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ ç äåðæàâíî¿ äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà áóä³âë³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, для за-
безпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 ¹702/3709 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 
2018 ð³ê» çì³íè òà äîïîâíåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.12.2017 ¹702/3709 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â 
íà 2018 ð³ê» äîïîâíåííÿ, ùî äîäàþòüñÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення Київської міської ради
від 19.07.2018 року № 1362/5426

Звернення
Київської міської ради до Кабінету Міністрів України, державного 

концерну «Укроборонпром» та Фонду державного майна України щодо 
вжиття належних заходів для безоплатної передачі з державної до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі 
дошкільного навчального закладу у Дарницькому районі міста Києва

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà âèñëîâëþº ãëèáîêó ñòóð-
áîâàí³ñòü ñèòóàö³ºþ, ùî ñêëàëàñü ³ç áåçîïëàòíîþ 
ïåðåäà÷åþ ç äåðæàâíî¿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà áóä³âë³ äî-
øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 331 íà âóëèö³ 
Êàì’ÿíñüê³é, 110 (ïîïåðåäíÿ íàçâà âóëèö³ – Äí³ïðî-
äçåðæèíñüêà) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ äîñèòü ãîñòðî 
ñòî¿òü ïðîáëåìà â³äñóòíîñò³ íàëåæíî¿ ê³ëüêîñò³ äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Îäíèì ³ç âàð³àíò³â 
âèð³øåííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ º â³äíîâëåííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ íåïðàöþþ÷èõ çàêëàä³â îñâ³òè.

Ó ìåæàõ âóëèöü Òðîñòÿíåöüêî¿, Õàðê³âñüêîãî 
øîñå, Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî òà ³í. ºäèíèì 
âàð³àíòîì äëÿ ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ â³äïîâ³äíèõ 
çàêëàä³â îñâ³òè º ïåðåäà÷à äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà áóä³âë³ 
êîëèøíüîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
¹ 331 íà âóë. Êàì’ÿíñüê³é, 110, ÿêà ïåðåáóâàº íà 
áàëàíñ³ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ðàä³îâèì³ðþ-
âà÷» (âõîäèòü äî ñêëàäó äåðæàâíîãî êîíöåðíó 
«Óêðîáîðîíïðîì») òà íå ôóíêö³îíóº á³ëüøå 20 ðîê³â.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ñâî¿ìè ð³øåííÿìè 
â³ä 02.12.1999 ¹ 145/647 òà â³ä 12.07.2012 
¹ 695/8032 âæå íàäàëà çãîäó íà ïðèéíÿòòÿ äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà âñ³õ â³äîì÷èõ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â. Êð³ì òîãî, íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02.07.2015 ¹ 663/1527 «Ùîäî 
çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â³äíîâëåííÿì 
ðîáîòè äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà âóë. 
Äí³ïðîäçåðæèíñüê³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà» âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) 
ñêåðîâàíî çâåðíåííÿ äî äåðæàâíîãî êîíöåðíó 
«Óêðîáîðîíïðîì» (äàë³ – Êîíöåðí) ç ïðîïîçèö³-
ºþ ùîäî ïåðåäà÷³ ³ç äåðæàâíî¿ äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ áóä³âë³ â³äïîâ³äíîãî äîøê³ëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä âçàãàë³ íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðîòÿãîì 
òðèâàëîãî ÷àñó òà ç êîæíèì ðîêîì ñàìà áóä³âëÿ 
çàçíàº ðóéíóâàíü, Êîíöåðí ïðîòÿãîì 2014-2018 
ðîê³â ïîñò³éíî çì³íþº ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî ïåðå-
äà÷³ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ñòîëèö³.

Òàê, ëèñòîì â³ä 17.07.2014 ¹ Âèõ.¹ UOÐ-
3.012-6074 Êîíöåðí ïîãîäèâñÿ íà ïåðåäà÷ó 
çàçíà÷åíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà çà óìîâè âè-
ä³ëåííÿ â ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïðèºìñòâà 100 
ë³æêî-ì³ñöü ó ãóðòîæèòêàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ó ðàç³ 
ïîãîäæåííÿ ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà òðó-
äîâèì êîëåêòèâîì äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Ðàä³îâèì³ðþâà÷».

Ðîçãëÿíóâøè çàçíà÷åíó ïðîïîçèö³þ, âèêî-
íàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ïðî³íôîðìóâàâ 
Êîíöåðí ïðî íåìîæëèâ³ñòü çàäîâîëåííÿ â³ä-
ïîâ³äíîãî ïðîõàííÿ, îñê³ëüêè âñ³ â³ëüí³ ì³ñöÿ 
ó ãóðòîæèòêàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïåðåäàí³ äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ ïåðåñåëåíö³â ³ç ñõ³äíèõ îáëàñòåé 
Óêðà¿íè òà Êðèìó.

3 áåðåçíÿ 2015 ðîêó òðóäîâèé êîëåêòèâ ÄÏ 
«Ðàä³îâèì³ðþâà÷» óçãîäèâ ïåðåäà÷ó áóä³âë³ 
êîëèøíüîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
¹ 331 íà âóë. Êàì’ÿíñüê³é, 110 äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü âèòÿã ¹ 15 ç ïðîòîêîëó 
êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó çàçíà÷åíîãî 
ï³äïðèºìñòâà.

Ëèñòîì â³ä 24.02.2016 ¹ UOP-3.01-1728 
Êîíöåðí ïðî³íôîðìóâàâ ïðî òå, ùî àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ ï³äïðèºìñòâà òà éîãî òðóäîâèé êîëåêòèâ 
íå çàïåðå÷óþòü ùîäî áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ 
áóä³âë³ êîëèøíüîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ òàêà ïåðåäà÷à áóäå 
çä³éñíåíà ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî 
êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä áóä³âëåþ 
òà ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ 
ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî.

Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðà-
äîþ îïðàöüîâàíî ìàòåð³àëè òà ð³øåííÿì â³ä 
28.07.2016 ¹ 995/995 çàòâåðäæåíî ïðîåêò 
çåìëåóñòðîþ ñòîñîâíî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ òà ñïîðóä äèòÿ÷îãî 
ñàäêà. 21 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó Äåïàðòàìåíò 
ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
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àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâ³â äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
ðå÷îâèõ ïðàâ íà çàçíà÷åíå íåðóõîìå ìàéíî çà 
Êîíöåðíîì, à âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) 
âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 26.06.2017 ¹ 749 
«Ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ òà ñïîðóä äèòÿ÷î-
ãî ñàäêó íà âóë. Äí³ïðîäçåðæèíñüê³é, 110 ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» ùî, ÿê ñë³äóº ç 
â³äïîâ³äåé Êîíöåðíó, º îñòàíí³ì äîêóìåíòîì, 
íåîáõ³äíèì äëÿ ïî÷àòêó ïðîöåäóðè ïåðåäà÷³ 
íåðóõîìîãî ìàéíà.

Ï³ñëÿ â÷èíåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ âè-
ùåçàçíà÷åíèõ ä³é Êîíöåðí ëèñòîì â³ä 07.07.2017 
¹ UOP 3.012-256ó ïðî³íôîðìóâàâ âèêîíàâ÷èé 
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó 
äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) ïðî íîâ³ óìîâè ïåðåäà÷³ 
ìàéíà, à ñàìå: ùî ï³äïðèºìñòâî ãîòîâå âæèòè 
çàõîä³â äëÿ ïåðåäà÷³ âèùåçàçíà÷åíîãî ìàéíà äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çà óìîâè âèäàííÿ âèêîíàâ÷èì îðãà-
íîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ðîçïîðÿäæåííÿ 
ùîäî ïåðåäà÷³ 9 ê³ìíàò ó áóäèíêó (êîëèøíüîìó 
ãóðòîæèòêó) íà âóëèö³ Ñåâàñòîïîëüñüê³é, 7/13 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷».

Â³äçíà÷èìî, ùî ïîä³áíà âèìîãà ÄÊ «Óêðîáî-
ðîíïðîì» ðàí³øå íå âèñëîâëþâàëàñü. Ïðîòÿãîì 
2015-2017 ðîê³â ïîçèö³ÿ Êîíöåðíó òà ÄÏ «Ðàä³î-
âèì³ðþâà÷» áóëà ÷³òêà òà îäíîçíà÷íà – ìàéíî 
ïåðåäàºòüñÿ áåçîïëàòíî, áåç áóäü-ÿêèõ âèìîã. 
Íå âèñëîâëþâàâ òàêèõ âèìîã ³ òðóäîâèé êîëåêòèâ 
ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷», ÿêèé íà ñâî¿é êîíôåðåíö³¿ 
03.03.2015 óçãîäèâ áåçîïëàòíó ïåðåäà÷ó áóä³âë³ 
êîëèøíüîãî ÄÍÇ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Ç ìåòîþ ïîøóêó âçàºìîóçãîäæåíèõ øëÿõ³â 
äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåäà÷³ çàçíà÷åíîãî ìàéíà ç 
äåðæàâíî¿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó âåðåñí³ 
2017 ðîêó áóëî óòâîðåíî ì³æâ³äîì÷ó òèì÷àñîâó 
óçãîäæóâàëüíó ãðóïó, äî ÿêî¿, â òîìó ÷èñë³, óâ³-
éøëè â³äïîâ³äàëüí³ ïîñàäîâ³ îñîáè Äàðíèöüêî¿ 

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
ïðîô³ëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êîíöåðíó òà ÄÏ «Ðà-
ä³îâèì³ðþâà÷», äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè.

Çà öåé ÷àñ â³äáóëîñü òðè çàñ³äàííÿ òèì÷à-
ñîâî¿ óçãîäæóâàëüíî¿ ãðóïè, çà ðåçóëüòàòàìè 
ÿêèõ áóëè ñêëàäåí³ ïðîòîêîëè ³ç â³äïîâ³äíèìè 
ðåêîìåíäàö³ÿìè ÿê äëÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òàê ³ äëÿ 
Êîíöåðíó òà ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷».

Çã³äíî ç ð³øåííÿì óçãîäæóâàëüíî¿ ãðóïè 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç 
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» âæèâàº çàõîä³â äëÿ çä³é-
ñíåííÿ ïðîöåäóðè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà íà ê³ìíàòè ó æèòëîâîìó áóäèíêó çà 
âèùåâêàçàíîþ àäðåñîþ.

Òàêîæ íà çàñ³äàíí³ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè ïðåäñòàâ-
íèêè Êîíöåðíó òà ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» âèñëîâèëè 
óìîâó Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïðèÿòè ÄÏ «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» 
ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ç ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» 
íà âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ òà ç ÒÎÂ 
«ªâðî-ðåêîíñòðóêö³ÿ» íà òåïëîïîñòà÷àííÿ çà-
çíà÷åíèõ âèùå ê³ìíàò ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà 
âóëèö³ Ñåâàñòîïîëüñüê³é, 7/13.

Ëèñòîì â³ä 26.04.2018 ¹ 003-769 âèêîíàâ÷èé 
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ïî³íôîðìóâàâ Êàá³íåò 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Êîíöåðí ïðî âæèòòÿ çàõîä³â 
ùîäî âèêîíàííÿ ³ ö³º¿ óìîâè.

Êð³ì òîãî, Êîíöåðí ëèñòîì â³ä 11.01.2018 
¹ UOP 3.01-255, â êîíòåêñò³ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ 
ùîäî áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ áóä³âë³ êîëèøíüîãî 
äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 331 íà 
âóë. Êàì’ÿíñüê³é, 110 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà, çàïðîïîíóâàâ ðîçãëÿíóòè òàêîæ ³ ïèòàííÿ 
ùîäî âñòàíîâëåííÿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ Êîíöåðíó, 
ùî ðîçòàøîâóþòüñÿ â ì³ñò³ Êèºâ³, ï³ëüãîâî¿ ñòàâêè 
çåìåëüíîãî ïîäàòêó. À ëèñòîì â³ä 20.04.2018 
¹ UOP 3.01-3584 ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» âèñëîâèâ 

íîâó ïîçèö³þ, çã³äíî ç ÿêîþ çàïðîïîíóâàâ âèêî-
íàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é 
ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ñàìîñò³éíî 
çä³éñíèòè ïîãîäæåííÿ ïåðåäà÷³ çàçíà÷åíîãî 
ìàéíà ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ 
âëàäè, òîáòî çàïðîïîíîâàíî ïîãîäèòè ïðîåêò 
óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì».

Â³äçíà÷èìî, ùî ïåðåêëàäàííÿ Êîíöåðíîì 
îáîâ’ÿçêó ïîãîäæåííÿ âëàñíîãî óïðàâë³íñüêîãî 
ð³øåííÿ ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè òà Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè íà 
âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó 
ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) íå â³äïîâ³äàº 
ïðèïèñàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåäà÷ó îá’ºêò³â 
ïðàâà äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³» òà 
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïå-
ðåäà÷ó îá’ºêò³â ïðàâà äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³» â³ä 21.09.1998 ¹ 1482.

Âáà÷àþ÷è ïåâíó íåïîñë³äîâí³ñòü ó ä³ÿõ ïî-
ñàäîâèõ îñ³á ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì», âèêîíàâ÷èé 
îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ëèñòîì â³ä 26.04.2018 
¹003-769 ïî³íôîðìóâàâ Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè ïðî çàçíà÷åíó ñèòóàö³þ òà âèñëîâèâ íàñòóïíó 
ïîçèö³þ: «íà òåïåð³øí³é ÷àñ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ 
ïðàâîâ³ ïåðåïîíè äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðåäà÷³ äî-
øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà â³ä-
íîâëåííÿ éîãî ðîáîòè. Ðàçîì ç òèì, íà íàøó 
äóìêó, ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» çóìèñíî çàòÿãóº 
ïðîöåñ ïåðåäà÷³ äèòÿ÷îãî ñàäêà äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà».

Ïîâí³ñòþ ïîä³ëÿþ÷è ïîçèö³þ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 
çâåðòàºòüñÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ÄÊ 
«Óêðîáîðîíïðîì», Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà 
Óêðà¿íè ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, âèçíà÷åíî¿ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, âæèòè íàëåæíèõ çàõîä³â äëÿ 
óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíîãî óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ 
òà çä³éñíåííÿ âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì 
çàõîä³â äëÿ ïåðåäà÷³ ç äåðæàâíî¿ äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
áóä³âë³ êîëèøíüîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî 

çàêëàäó ¹ 331 íà âóëèö³ Êàì’ÿíñüê³é, 110 ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

Çàçíà÷åíèì çâåðíåííÿì Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà âêîòðå ï³äòâåðäæóº ãîòîâí³ñòü ïðèéíÿòè äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà âêàçàíîãî âèùå íåðóõîìîãî ìàéíà 
òà âæèòè íàëåæíèõ çàõîä³â äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïî-
â³äíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ç ìåòîþ â³äíîâëåííÿ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Òàêîæ ³íôîðìóºìî Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
òà äåðæàâíèé êîíöåðí «Óêðîáîðîíïðîì», ùî 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà âæèâàº íèçêó çàõîä³â äëÿ 
ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ îáîðîííî-
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ñòîëèö³. Çîêðåìà, 
çà ñïðèÿííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ï³äñòàâ³ 
óãîäè ïðî ðîçøèðåííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ç ï³ä-
ïðèºìñòâàìè ì³ñòà Êèºâà â ðàìêàõ âèêîíàííÿ 
äåðæàâíîãî îáîðîííîãî çàìîâëåííÿ òà ïðîãðàì 
ñîö³àëüíîãî ³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà, 
óêëàäåíîãî ì³æ äåðæàâíèì êîíöåðíîì «Óêð-
îáîðîíïðîì» òà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ), ðÿä ï³äïðèºìñòâ îáîðîííî-
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó 
Êîíöåðíó, îòðèìàëè äîäàòêîâ³ çàìîâëåííÿ íà 
ñâîþ ïðîäóêö³þ. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2016 ¹ 791/1795 «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 242/5629 «Ïðî âñòà-
íîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ó ì. Êèºâ³» 
äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî çä³éñíþþòü âèðîáíèöòâî 
êîìï’þòåð³â, åëåêòðîííî¿ òà îïòè÷íî¿ ïðîäóêö³¿ 
(ðîçä³ë 26 ÊÂÅÄ ÄÊ 009:2010) òà åëåêòðè÷íîãî 
óñòàòêóâàííÿ (ðîçä³ë 27 ÊÂÅÄ ÄÊ 009:2010), 
âñòàíîâëåíî ñòàâêó çåìåëüíîãî ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ 
2,0% â³ä íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè, òîä³ ÿê 
äëÿ ³íøèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ òàêà ñòàâêà 
âñòàíîâëåíà íà ð³âí³ 3,0%.

Íàðàç³ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ îïðàöüî-
âóþòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâî¿ 
ñòàâêè ïîäàòêó äëÿ ï³äïðèºìñòâ îáîðîííî-
ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ñòîëèö³ íà 2018 ð³ê.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

4 вересня 2018 р. за № 196/2044

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, Малому приватному 
підприємству «В П К»

Розпорядження № 1522 від 21 серпня 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 По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 13 серпня 2018 року № 1469

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 4 вересня 2018 р. за № 194/2042

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,06 1597,27

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 4 вересня 2018 р. за № 194/2042

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ»
Розпорядження № 1469 від 13 серпня 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 По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення 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¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂªÍ² 
Â²ÄÅ Â²×Å», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 18 òðàâíÿ 2018 ðîêó ¹ 835 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂªÍ² 
Â²ÄÅ Â²×Å», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 06 
÷åðâíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 125/1973.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, Ìàëîìó ïðè-
âàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «Â Ï Ê», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 14 òðàâíÿ 2018 ðîêó ¹ 798 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, Ìàëîìó ïðè-

âàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÂÏÊ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 31 òðàâíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 121/1969.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 21 серпня 2018 року № 1522

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 4 вересня 2018 р. за № 196/2044

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, Малому приватному підприємству «В П К»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,06 1597,27

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
4 вересня 2018 р. за № 195/2043

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 лютого 2015 року №171 «Про 
встановлення тарифів на платні послуги з медичного 

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

Розпорядження № 1470 від 13 серпня 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:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó 
¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ ïî-
ñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàþòüñÿ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìóíàëüíèìè 
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143, 
íîâèì ïóíêòîì 67 òàêîãî çì³ñòó: 

«67. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç 

ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 12», ùî äîäàþòüñÿ».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 67-69 ââàæàòè â³äïî-
â³äíî ïóíêòàìè 68-70.

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
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РЕКЛАМА Хрещатик
7 вересня 2018 р.

№96 (5147)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàâîâî¿ åêñïåðòèçè àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðàâîâî¿ 
äîïîìîãè óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷àñ â³ä-
ïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà Äî-
â³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, 
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ 
òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç 
âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ 
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç 
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó 
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó 
ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 2017 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ 
äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é: êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó 
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî 
êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ 
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 01044, (íà êîíêóðñ). 
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

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

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿» (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, ò. 292-03-98).
1. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 63,96 êâ. ì, 

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ×åðâîíîòêàöüêà âóë., 12 (ÇÍÇ ¹ 99).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 1066000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç 

³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â (4%), ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Ïí-Ïò (13.00-20.00 ãîä.) Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1139,60 ãðí, áåç ÏÄÂ.
2. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,09 êâ. ì, 

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Åíòóç³àñò³â âóë., 29/3 (ã³ìíàç³ÿ ¹ 136).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 424000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç 

³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â (4%), ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Ïí-Ïò (12.00 – 20.00), Ñá, Íä (10.00-14.00 ãîä.) Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 

1138,37 ãðí, áåç ÏÄÂ.
3. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,78 êâ. ì, 

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Ïëåõàíîâà âóë., 2 (ÇÍÇ ¹ 125).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 1106000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç 

³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â (4%), ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Ïí-Ïò (13.30-20.00 ãîä.) Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1098,24 ãðí, áåç ÏÄÂ.
4. Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 46,80 êâ. ì, 

ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: Áåðåçíÿê³âñüêà âóë. 30-á (ÍÂÊ ¹ 30 «ÅÊÎÍÀÄ»).
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 776000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç 

³íîçåìíèõ ìîâ äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â (4%), ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Ïí-Ïò (15.00-20.00), Ñá (10.00-12.00) Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1162,08 

ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòå-
ðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè: âóë. Æìåðèíñüêà, 10, ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 103,0 êâ. ì. Ðèíêîâà 
âàðò³ñòü îá’ºêòà – 1263000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 4210,00 ãðí. Çàïðîïî-
íîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº 
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ; âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 28, ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 10,50 
êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà – 187100,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 471,49 ãðí. 
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ ïî ðåìîíòó âçóòòÿ. 
Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè 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, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ßêóáà Êîëàñà,6-à, òåë. 403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè: 
÷åòâåðòèé ïîâåðõ ÑØ ¹ 131 íà âóë. Ëèòâèíåíêî-Âîëüãåìóò, 2, çàãàëüíà ïëîùà 16,5 êâ. ì. Ðèíêîâà 
âàðò³ñòü îá’ºêòà – 262000,0 ãðí. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó (áåç ÏÄÂ) – 1,76 ãðí. Çàïðîïîíî-
âàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè; äðóãèé 
ïîâåðõ ÄÍÇ ¹ 179 íà âóë. ßêóáà Êîëàñà, 19-à, çàãàëüíà ïëîùà 11,87 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà – 
187190,0 ãðí. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó (áåç ÏÄÂ) – 1,26 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ðîçâèòîê ëîã³êî-ìàòåìàòè÷íîãî 
ìèñëåííÿ, åñòåòè÷íî-õóäîæí³é ðîçâèòîê. Çàïðîïîíîâàí³ çàÿâíèêàìè ñòðîêè 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, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 424-34-87.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 12 (ë³öåé «Ãîëîñ³¿âñüêèé» ¹ 241 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 144,00 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà 

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî). Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 
2 636 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 19770,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) Îðåíäíà ïëàòà çà ãîäèíó: 41,19 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 118-á, 
ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23,281-66-24.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,8 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ïðåäñëàâèíñüêà, áóä. 38.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 1532300,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå  ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à  êîìïàí³ÿ  ç  îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, òåë. 280-44-53).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè:   äëÿ   ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòü 

ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, ñòðîê îðåíäè – äî ìîìåíòà ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ–ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ 
(ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 1 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 1276,92 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà 

îðåíäíà ïëàòà áóäå, ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîí-
êóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó «Âëàøòóâàííÿ 
³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàìíî-òåõí³÷íèõ êîìïëåêñ³â ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ (²ÏÒÊÑ) òà 
ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÂÒÎÁÀÍÊ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 40557245), 
ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä 30 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1588.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 137,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà 

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Â. Òþòþííèêà, 58/1 (À. Áàðáþñà). Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 2 156 800,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. 

Ìàð’ÿíåíêà, 7, òåë. 280-10-14).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü 

ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè; ñòðîê îðåíäè – äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ–ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ 
(ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31.03.2011 ¹ 100/5487 ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà 
ñòàâêà: 100 êâ. ì – 1%, 37,4 êâ. ì – 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 2775,79 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà 
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì.   Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà,   15,   êàá. 210. 
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 33,20 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîñï. 

Þð³ÿ Ãàãàð³íà, 8.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 377 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) ñòàíîì íà 30.06.2018.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

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

îáñëóãîâóâàííÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ. Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 3%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà — 942,50 ãðí, 1 êâ. ì – 28,39 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà 

ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð 

Ïðàö³, 1/1, êàá. 208.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.
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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 64363

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»
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Андріївський узвіз святкуватиме 
День народження

За маршрутом бігових змагань 
«Intersport Ukraine Run-2018» 
заборонять рух машин

МАСШТАБНИМ театралізо-
ваним парадом – святковою 
ходою «pUр.pet! Вперед за ляль-
кою!» цієї суботи, 8 вересня, 
о 19.00 стартує ІІ Київський 
міжнародний фестиваль театрів 
ляльок «pUp.pet». 

«Фестиваль лялькових те-
атрів одразу поставив високу 
планку як міжнародний проект, 
що вже торік зібрав 16 країн-
учасниць і тепер продовжує 
цю традицію. Вперше в історії 
нашого міста ляльки вийшли 
на вулиці та площі. Фестиваль 
збере у столиці України творчі 
колективи з 15 країн: Бразилії, Грузії (2 театри – Тбілісі, Батумі), 
Естонії, Ісландії, Іспанії, Китаю, Латвії, Польщі, Сербії (2 театри), 
Словенії, США, Тунісу, України, Франції, Хорватії. Покажуть 25 
найкращих вистав. Вперше відбудеться міжнародний семінар на 
тему розвитку лялькового мистецтва у світі», – розповіла директор 
Департаменту культури КМДА Діана Попова. 

«Активними учасниками параду будуть ляльки та улюблені ге-
рої з дитячих та дорослих п’єс, а очолюватиме святковий кортеж 
лялька-символ фестивалю – велетенський Буратіно висотою у 6 
метрів. Він запросить не лише малечу нашого міста, а й усіх дорос-
лих пригадати своє дитинство. Усі учасники ходи можуть прийти на 
захід зі своїми улюбленими ляльками. І ще одна родзинка: вперше 
ми підготували виставу для дітей, які тільки-но народилися, тобто 
від 0 до 3 років. Цей чудовий проект нам покаже Ісландія спільно 
з митцем зі США. А ввечері відбуватимуться сімейні та дорослі 
вистави. Тобто ми намагались достукатись до кожного серця»», – 
розповіла директор – художній керівник Київського академічного 
театру ляльок Ірина Чернікова. 

Фінальна точка маршруту параду – Поштова площа: о 20.00 тут 
відбудеться грандіозний вуличний перформанс-відкриття фестива-
лю «Puppets up to Cosmos» та представлення колективів-учасників. 
Покази відбуватимуться на сценах 4-х столичних театрів. 

У звязку з проведенням святкової ходи в центрі міста 8 вересня із 
19.00 до 20.00 розпорядженням КМДА передбачено обмеження руху 
транспортних засобів: вулиця Хрещатик, 38 – Майдан Незалежності 
– Європейська площа – Володимирський узвіз – Поштова площа. 

Крім того, Департаменту транспортної інфраструктури доручено 
у встановленому порядку внести зміни в роботу маршрутів назем-
ного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить 
цими вулицями  

9 ВЕРЕСНЯ із 10.00 до 22.00 кияни вперше від-
святкують День народження найулюбленішої вулиці 
міста – Андріївського узвозу. За словами організато-
рів, реалізувати цей проект планувалося протягом 
4-х років. Андріївський узвіз змінився за останні 
кілька років, тут з’явилась чудова алея художників, 
облаштовано майданчик із фундаментом Десятинної 
церкви перед Музеєм історії України, відкрито пре-
красні сходи з Пейзажної алеї до узвозу. Учасниками 
свята стануть кращі митці, які пов’язують своє життя 
і творчість з Андріївським узвозом – Олег Скрипка, 
Богдан Струтинський, Анжеліка Рудницька, молоді 
талановиті художники та музиканти. 

У цей день митці вийдуть на вулицю, аби поділи-
тись із киянами та гостями міста своїми історіями. 
Підготовлено цікаву святкову програму з танцями, 
піснями, майстер-класами та ярмарком майстрів. 
Музичне оформлення дійства буде неочікуваним 

і незвичним: на одну велику сцену перетвориться 
весь Андріївський узвіз. «Живі» мелодії лунатимуть 
навіть із балконів старовинних будинків. Заплановано 
чимало унікальних екскурсій, одна з яких (вперше!) за 
QR-кодом, коли за допомогою телефону кожен зможе 
отримати енциклопедичні знання про різні пам’ятки. 

Оживуть і всім відомі персонажі – Голохвастов і 
Проня Прокопівна. А для дітей цілий день працюва-
тиме окрема локація, де виступатимуть театральні 
колективи, триватимуть розважальні та повчальні 
події тощо. 

Свято матиме і важливу соціальну складову: му-
зичний марафон на підтримку онкохворої дитини. 
Участь у ньому візьмуть українські музичні групи, 
які прагнуть привернути увагу до цього важливого 
питання та своєю творчістю допомогти зібрати 
гроші на лікування. Артисти виступатимуть на сцені 
нон-стоп 

9 ВЕРЕСНЯ, у День фізкультури 
та спорту, у Києві відбудуться бі-
гові змагання «Intersport Ukraine 
Run-2018». Відповідну ініціативу 
підтримано розпорядженням 
КМДА. У зв’язку з підготовкою 
та проведенням заходу 8 серпня 
із 05.00 до 24.00 9 серпня буде 
заборонено рух транспорту ву-
лицею Хрещатик. Окрім того, 
рух заборонять 9 вересня із 09.00 
до 19.30 за маршрутом бігових 
змагань: вул. Хрещатик – Євро-
пейська площа – вул. Михайла 
Грушевського – Петрівська алея 
– Паркова дорога – вул. Михай-

ла Грушевського – Арсенальна 
площа – вул. Івана Мазепи – Ар-
сенальна площа – вул. Михайла 
Грушевського – Петрівська алея 
– Паркова дорога – алея Героїв 
Крут – вул. Івана Мазепи – Ар-
сенальна площа – вул. Михайла 
Грушевського – Європейська 
площа – вул. Хрещатик. 

Нагадаємо, під час бігових 
змагань учасники подолають 
дистанції: 10, 5, 2 км, а також 
командні забіги. 

Зареєструватись на подію мож-
на на сайті: http://intersportrun.
org.ua/  

У столиці відбудеться 
ІІ Київський міжнародний 
фестиваль театрів ляльок 
«pUp.pet»

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
Квести «Таємниці Андріївського узвозу», в яких гості – головні герої. 

Андріївський театральний. Актори театрів на Подолі та «Колесо» підготували вуличні спектаклі і 
майстер-класи з акторської майстерності й риторики. 

Андріївський музичний. Музична екскурсія від чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, виступи: 
дует домристів Корсун Михайло та Трускало Катерина, саксофоніст Роман Барсук, гурт акустичної 
лірики «Same Ta band», гурт «На Хвилину Вперед», дует «Harp & Violin» та ін. Вінілові вечірки від 
Old Fashioned Radio. 

Андріївський містичний. (біля «Замку Річарда») – історії від екскурсоводів-старожилів, ворожіння 
на рунах від Огнезара Заровича, майстер-клас із трактування рун від Ольги Токій. А також майстер-
класи з виготовлення амулетів від майстринь-ведуній. 

Андріївський літературний. (біля Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова) – літера-
турні читання від письменників, автограф-сесії, зустрічі-розмови з представниками книжкових 
видавництв. 

Андріївський мистецький. Знайомство з галеристами, музеями та митцями, які експонуються на 
узвозі, майстер-клас із живопису для дітей від художниці Таміли Новодворської. 

Андріївський кінематографічний. Показ німого кіно під живу музику. 
Андріївський ярмарковий. Ярмарок майстрів, де відвідувачі зможуть придбати подарунки для всієї 

родини: вишиванки, прикраси, дитячі іграшки ручної роботи, шкіряні вироби, сумки, гаманці, 
паски, вироби з дерева, металу та ще багато іншого. Майстер-класи: з бісероплетіння, розпису 
мехенді, малювання на воді «Ебру», художнього розпису каміння, виготовлення ляльки-мотанки, 
грі на барабанах там-там. 

Андріївський дитячий. Окрема зона для дітей: майстер-класи з ліплення та малювання; виступи 
клоунів та ілюзіоністів, графіті на тину від MEGOGO та вистава «Містер Р-р-р» від Театру маріонеток. 

Андріївський гастрономічний. Цього дня всі ресторани і кав’ярні вийдуть на вулицю, облаштують 
літні майданчики, аби нагодувати всіх шановних гостей смачними стравами. 

Андріївський модний. Цирульня «СТРЫЖОМ БРЭИМ НАЛЫВАЕМ». Сам пан Голохвастов зустріча-
тиме чоловіків, які готові змінити імідж. На честь Дня народження Андріївського узвозу, майстри 
зроблять кожному зачіску в подарунок!  
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