
«СЬОГОДНІ мені випала честь нагородити 
високими державними та урядовими наго-
родами України кращих мешканців нашої 
столиці! Ваші особисті заслуги достойно 
оцінені суспільством, київською громадою 
та державою. Завдяки вашій самовідданій 
праці, високому професіоналізму, патріо-
тизму, вашим добрим справам наш Київ та 
наша країна змінюються і рухаються вперед! 
У цьому залі присутні науковці, освітяни, 
працівники культури, вчителі, викладачі, лі-
карі, багатодітні матері, волонтери, учасники 
Революції Гідності, громадські активісти», – 

привітав присутніх перший заступник 
голови КМДА Микола Поворозник. 
Зокрема найдостойніших киян нагородили 

орденами Князя Ярослава Мудрого V ступеня, 
«За заслуги» І-ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ 
ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня, медаллю 
«За працю і звитягу», почесними званнями 
України «Мати-героїня», «Народний артист 
України», «Заслужений артист України», «За-
служений вчитель України», «Заслужений 
економіст України», «Заслужений лікар Украї-
ни», «Заслужений машинобудівник України», 
«Заслужений працівник культури України», 

«Заслужений працівник освіти України», «За-
служений працівник соціальної сфери України», 
«Заслужений працівник сфери послуг України», 
«Заслужений юрист України», «Заслужений 
працівник фізичної культури і спорту Украї-
ни», почесними грамотами Кабінету Міністрів 
України, грамотою Верховної Ради України, 
подяками Прем’єр-міністра України. 
Окрім того, за громадянську мужність, 

значний особистий внесок у розвиток волон-
терського руху, зміцнення обороноздатності 
та безпеки Української держави відзнакою 
Президента України «За гуманітарну участь 
в антитерористичній операції» нагороджено 
волонтерів. 

«Бути волонтером – це важлива і відпо-
відальна місія. Дякую вам від імені кожної 
людини, якій ви допомогли, за вашу людя-
ність та безкорисливу працю. Завдяки вашій 
підтримці у зоні АТО воює не тільки зброя 
– воює український дух, який неможливо 
здолати! Нехай ваша доброта повернеться до 
вас сторицею», – сказав Микола Поворозник. 
Він побажав успіхів у всіх починаннях, 

невичерпної енергії, міцного здоров’я, за-
тишку в родинному колі, миру, добра, злагоди 
і глибокої віри у гідне майбутнє України �
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Віталій Кличко: «Ми 
продовжуємо оновлювати 
комунальну техніку»
У місті поступово замінюють стару комунальну 
техніку на нову – більш ефективну та багато-
функціональну. Про це в ефірі телеканалу 
«Київ» заявив мер столиці Віталій Кличко. 

Він нагадав, що тільки у 2018 році було 
придбано 78 одиниць спецмашин, зокрема 
44 трактори та 10 міні-навантажувачів. 

«Утім, Києву не вистачає ще 200 одиниць 
такої багатофункціональної техніки. І ми 
продовжуємо купувати нові агрегати замість 
старих, які неефективні та витрачають багато 
пального. Ми зараз, наприклад, купуємо два 
снігоплавильних комплекси. До цього часу 
ми витрачали велику кількість ресурсів, аби 
сніг із вулиць вивозити за місто», – сказав 
Віталій Кличко. 

За його словами, комплекси закупили у 
Канаді. Техніка – надійна та перевірна більш 
суворими канадськими зимами. Також мер 
зазначив, що столиця зробила значний крок 
щодо управління комунальною технікою під 
час надзвичайних ситуацій, відкривши дис-
петчерський центр із моніторингу. 

Три киянина стали 
Почесними громадянами 
міста

Голова КМДА Віталій Кличко привітав із 
присвоєнням звання та вручив відзнаки 
почесних громадян Києва трьом мешканцям 
міста. Зокрема відзначили киян, які здійснили 
особистий внесок у соціально-економічний 
та культурний розвиток, сферу охорони 
здоров’я, розвиток та пропагування фізичної 
культури і спорту, зміцнення міжнародного 
авторитету столиці України. 
Так, звання почесного громадянина міста 

Києва отримали: лікар-хірург відділен-
ня політравми Київської міської клініч-
ної лікарні швидкої медичної допомоги, 
кандидат медичних наук Нугзар Барамія, 
громадський діяч, народний депутат IV, V, 
VI скликань, кандидат економічних наук 
Віталій Корж, президент спортклубу «Київ-
Спорт», президент Федерації найсильніших 
атлетів України з перетягування канату 
Володимир Кіба.

Через будівництво 
мостового пішохідно-
велосипедного переходу 
частково перекриють рух 
Володимирським узвозом

Із 17 грудня у зв’язку із початком робіт із 
будівництва мостового пішохідно-велоси-
педного переходу між парками «Хрещатий» 
та «Володимирська гірка» частково пере-
криють рух автотранспорту Володимирським 
узвозом у напрямку Європейської площі 
(права смуга руху), повідомили у КП «Ін-
женерний центр». 
Нагадаємо, на Володимирській гірці уже 

розпочали спорудження пішохідно-вело-
сипедного мосту. Новий перехід з’єднає парк 
«Володимирська гірка» з Аркою дружби 
народів. Його планують звести та відкри-
ти наприкінці весни наступного року. Міст 
з’єднає два туристичних маршрути – парк 
«Володимирська гірка» і парк «Хрещатий» 
та слугуватиме виключно для пішоходів і 
велосипедистів. 

íîâèíè Відзнаки 
найдостойнішим киянам

 �  У мерії відбулося урочисте нагородження мешканців столиці У мерії відбулося урочисте нагородження мешканців столиці 
високими державними та урядовими нагородами Українивисокими державними та урядовими нагородами України

У колонній залі мерії перший заступник голови КМДА Микола Поворозник вручив високі державні нагороди У колонній залі мерії перший заступник голови КМДА Микола Поворозник вручив високі державні нагороди 
та відзнаки Уряду найдостойнішим киянамта відзнаки Уряду найдостойнішим киянам
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Учора перший заступник голови КМДА Микола Поворозник вручив 
високі державні нагороди та відзнаки Уряду киянам за значний 
особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, 
науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української 
держави, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. 
Серед відзначених науковці, освітяни, працівники культури, вчителі, 
викладачі, лікарі, багатодітні матері, волонтери, учасники Революції 
Гідності, громадські активісти. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 29.11.2018 № 215/6266

Нежитлові приміщення, які закріплюються на праві оперативного 
управління за Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

¹ 
ï/ï Íàéìåíóâàííÿ Àäðåñà, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ïåðâ³ñíà (áàëàíñîâà) 

âàðò³ñòü, ãðí
Çàëèøêîâà (áàëàíñî-

âà) âàðò³ñòü, ãðí

1. Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 
4178 êâ. ì

âóë. Õðåùàòèê, 32-à, ë³ò. «Â» 66989054,66 21846636,03

âóë. Õðåùàòèê, 32-à, ë³ò. «À2» 13344608,33 7975558,60

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

2. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ÊÏ «Ãîñïêîì-
îáñëóãîâóâàííÿ» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó íåæèòëîâèõ 
ïðèì³ùåíü, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 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

Про закріплення основних засобів за Департаментом 
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 215/6266 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до  рішення Київської міської ради

від 15.11.2018 № 42/6093

План-схема
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè –  ì. Êè¿â,  ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé, 
    âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 2-ã

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè –     0,28 ãà

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Маршала Якубовського, 2-г 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 42/6093 від 15 листопада 2018 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çà Äåïàðòàìåíòîì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,28 ãà,  ðîçòàøîâàí³é íà 
âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 2-ã ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áó-
ä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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 öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 135 (1947), вівторок, 18 грудня 2018 р.

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 21.11.2017 № 517/3524 

«Про затвердження  списку присяжних 
Дніпровського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 51/6102 від 15 листопада 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. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.11.2017 ¹517/3524 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äí³ïðîâñüêîãî ðà-
éîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà» ïîçèö³ÿìè òàêîãî çì³ñòó:

«16. Ñèñîºâà Âåðîí³êà Ãðèãîð³âíà 
17. Îíèùåíêî Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà».
2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 16.03.2017 № 4/2226

«Про затвердження списку присяжних Шевченківського 
районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 52/6103 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до частини четвертої статті 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. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹ 4/2226 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà» ïîçèö³ºþ 
òàêîãî çì³ñòó: 

«18. Ïóøêàø Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà».
2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 08.12.2016 № 551/1555 
«Про затвердження списку присяжних Подільського 

районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 53/6104 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до статті 64 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. Äîïîâíèòè äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2016 ¹ 551/1555 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà» ïîçèö³ºþ òàêîãî 
çì³ñòó:

«17. Òàðàñîâà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà».
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 припинення Київського міського інформаційно-
обчислювального центру шляхом приєднання 

до Міського наукового інформаційно-аналітичного 
центру медичної статистики

Рішення Київської міської ради № 10/6061 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, пункту 30 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою оптимізації існуючих 
ресурсів системи охорони здоров’я міста Києва Київська міська рада
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ВИРІШИЛА:

1.Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ³íôîðìàö³é-
íî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 22932891) øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî Ì³ñüêîãî 
íàóêîâîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó 
ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
19034415).

2.Âñòàíîâèòè, ùî:
2.1. Ì³ñüêèé íàóêîâèé ³íôîðìàö³éíî-àíà-

ë³òè÷íèé öåíòð ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè º ïðàâî-
íàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ, îáîâ’ÿçê³â òà ìàéíà 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-
âàëüíîãî öåíòðó, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè ñâî¿õ 
âèìîã äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî  ³íôîðìàö³éíî-
îá÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó ñòàíîâèòü äâà ì³ñÿö³ 
ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ 
ùîäî ïðèïèíåííÿ çàçíà÷åíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

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

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

3.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïðèïèíåííÿ Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî  ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíîãî öåí-
òðó øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî Ì³ñüêîãî íàóêîâîãî 
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿ 
ñòàòèñòèêè, äî ñêëàäó ÿêî¿ âêëþ÷èòè äåïóòàò³â 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè – ÷ëåí³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

3.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ çà Ì³ñüêèì íàóêîâèì ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íèì öåíòðîì ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè ìàéíî 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþ-
âàëüíîãî öåíòðó, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.5. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ñòàòóòó Ì³ñüêîãî 
íàóêîâîãî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó 
ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè, çà óìîâè ïîãîäæåííÿ ³ç 
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

3.6. Ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ 
ñâî¿ ðîçïîðÿäæåííÿ.

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 îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про порушення перед Головою Верховної Ради України
клопотання про нагородження 

Почесною грамотою  Верховної Ради України 
Чумакова Олексія Олександровича

Рішення Київської міської ради № 11/6062 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 

Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ 
ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ×óìàêîâà 
Îëåêñ³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à – ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó 
àãðåãàò³â öåõó ¹ 5 Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«ÇÀÂÎÄ 410 ÖÀ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, 
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê àâ³àáóäóâàííÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä-
ãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíîþ 
ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ×óìàêîâà 

Îëåêñ³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à – ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó 
àãðåãàò³â öåõó ¹ 5 Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«ÇÀÂÎÄ 410 ÖÀ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, 
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê àâ³àáóäóâàííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про порушення перед Головою Верховної 
Ради України клопотання про нагородження 

Грамотою  Верховної  Ради України
Клімовича Анатолія Семеновича

Рішення Київської міської ради № 12/6063 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 

Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿  Ðàäè  Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Êë³ìîâè÷à 
Àíàòîë³ÿ  Ñåìåíîâè÷à –  âîä³ÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî  
àâòîìîá³ëÿ  íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 1 
êëàñó àâòîêîëîíè ¹ 5 êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó 
ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 
òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Êë³ìîâè÷à 

Àíàòîë³ÿ Ñåìåíîâè÷à –  âîä³ÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî  
àâòîìîá³ëÿ  íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 1 
êëàñó àâòîêîëîíè ¹ 5 êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó 
ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 
òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Грамотою  Верховної  Ради України
Дяченка Юрія Миколайовича

Рішення Київської міської ради № 13/6064 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 

Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿  Ðàäè  Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Äÿ÷åíêà 
Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à  –  âîä³ÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî  
àâòîìîá³ëÿ  íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 1 
êëàñó àâòîêîëîíè ¹ 3 êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó 
ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî 

ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 
òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Äÿ÷åíêà 
Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à –  âîä³ÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî  
àâòîìîá³ëÿ  íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 1 

êëàñó àâòîêîëîíè ¹ 3 êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó 
ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 
òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про порушення перед Головою Верховної 
Ради України клопотання про нагородження 

Грамотою  Верховної  Ради України
Турути  Миколи  Васильовича

Рішення Київської міської ради № 14/6065 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 

Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿  Ðàäè  Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Òóðóòè Ìè-
êîëè Âàñèëüîâè÷à –  âîä³ÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî  
àâòîìîá³ëÿ  íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 1 
êëàñó àâòîêîëîíè ¹ 1 êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó 
ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 
òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Òóðóòè Ìè-

êîëè Âàñèëüîâè÷à  –  âîä³ÿ ñïåö³àë³çîâàíîãî  
àâòîìîá³ëÿ  íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 1 
êëàñó àâòîêîëîíè ¹ 1 êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó 
ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñî-
áèñòèé âíåñîê ó çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî 
òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про порушення перед Головою
Верховної  Ради України

клопотання про нагородження 
Почесною грамотою Верховної  

Ради України Сахно Таїсії  Василівни
Рішення Київської міської ради № 15/6066 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 
Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè  
Ñàõíî Òà¿ñ³¿ Âàñèë³âíè – ãàëüâàí³êà  4 ðîçðÿäó 
öåõó ¹ 15  ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà  
«Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âñüêèé çà-
âîä àâòîìàòèêè» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, 
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê ìàøèíîáóäóâàííÿ Óêðà¿íè.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ 

Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè  
Ñàõíî Òà¿ñ³¿ Âàñèë³âíè – ãàëüâàí³êà  4 ðîçðÿäó 
öåõó ¹ 15  ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà 
«Íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âñüêèé çà-
âîä àâòîìàòèêè» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, 
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê ìàøèíîáóäóâàííÿ  Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про перейменування вулиці 
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 17/6068 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Æåëÿáîâà ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ìàð³¿ Êàïí³ñò.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про перейменування провулку 
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 18/6069 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-

дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè ïðîâóëîê Áàóìàíà ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîâóëîê Ôóçèê³â.

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

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
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ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-

âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про перейменування вулиці 
у Святошинському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 19/6070 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Ê³ðîâñüêó ó Ñâÿ-
òîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ñòàðèöüêî¿-
×åðíÿõ³âñüêî¿.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про перейменування площі 
у Подільському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 20/6071 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè ïëîùó ×åðâîíà Ïðåñíÿ 
ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ íà ïëîùó Ùåêàâèöüêó.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про перейменування вулиці 
у Деснянському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 21/6072 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Îëåêñàíäðà Ñàáó-
ðîâà ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Ñåðæà 
Ëèôàðÿ.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про присвоєння назви скверу 
у Подільському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 22/6073 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпо-
рядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві», 
враховуючи протокол засідання Комісії з питань найменувань від 22 червня 2018 року № 3 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ñêâåðó íà âóëèö³ Âàñèëÿ Ïîðèêà 
ì³æ áóäèíêàìè 7-9 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ³ì’ÿ 
Êóçüìè Ñêðÿá³íà.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про присвоєння назви скверу у 
Солом’янському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 23/6074 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпо-
рядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві», 
враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань від 22 червня 2018 року № 3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ñêâåðó íà ðîç³ âóëèöü Ñóðèêîâà òà 
Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ïðîñïåêòó ó  Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ³ì’ÿ Áîðèñà Íºìöîâà.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу парку земельній 
ділянці площею 55808, 34 кв. м 

(кадастровий номер 8000000000:91:157:0012), 
розташованій за адресою: 

пров. Киянівський, 
13-21 у Подільському районі м. Києва   

Рішення Київської міської ради № 26/6077 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до  статті 19 Конституції України, статей 9, 93 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини 
першої статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 1, 10, 12, 13 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006  
№ 105, з метою збереження багаторічних зелених насаджень та покращення благоустрою міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Íàäàòè ñòàòóñ ïàðêó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 55808,34 êâ. ì (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:91:157:0012), ðîçòàøîâàí³é çà 
àäðåñîþ: ïðîâ. Êèÿí³âñüêèé, 13-21 ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 (ç³ çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè) (òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ 
òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî 
â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì), âêëþ÷èâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

3.3. Çä³éñíèòè ðîçðàõóíîê íîðìàòèâíîãî 
îáñÿãó ð³÷íîãî ô³íàíñóâàííÿ íà äîãëÿä òà óòðè-
ìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
çàçíà÷åí³é â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.4. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ êîøò³â 
ìåöåíàò³â äëÿ áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

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

5. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè 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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

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

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

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

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій між будинками на вул. Антоновича № 108 та 

на вул. Володимиро-Либідській №№ 20/116, 22 
у Голосіївському районі м. Києва 

 Рішення Київської міської ради № 27/6078 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з 
метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, озеленення території, задоволення соціально-культурних 
потреб громади, раціонального використання і збереження зелених насаджень, враховуючи численні звернення 
громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,318 ãà (êîä ä³ëÿíêè 79:028:0027), 
ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè íà âóë. Àíòîíî-
âè÷à, ¹ 108 òà íà âóë. Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüê³é 
¹¹ 20/116, 22 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì  äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ). 

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 (ç³ çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì  (òàáëèöÿ     
¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

3.1.  Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-

íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3.2.  Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ,  âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці, що 
знаходиться за адресою: вул. Ямська, 4 у Голосіївському 

районі міста Києва
 Рішення Київської міської ради № 28/6079 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 9 частини першої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 земель територіальної громади міста Києва, збереження 
відповідного рівня зелених насаджень у столиці та їх належного утримання, збільшення площ зелених насаджень 
та озеленення в цілому по місту Києву, підвищення рекреаційного потенціалу столиці України, враховуючи численні 
звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,029805 ãà (êîä ä³ëÿíêè 72:211:0019), 
ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. ßìñüêà, 4 ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì  äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Âíåñòè íàñòóïí³ çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
çåëåíî¿ 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 (ç³ çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì  (òàáëèöÿ ¹ 2), 
òà äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà (òàáëèöÿ ¹ 1) çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

3.1. Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî ïåðåäà÷ó â ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ, âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

3.4. Ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ ³íøèõ 
êîøò³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñêâåðó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, 
âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.5. Ïðîâåñòè â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷íî-ïëàíîâ³ 
ðîçðàõóíêè ùîäî íåîáõ³äíîãî ïîäàëüøîãî ô³-
íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ð³øåííÿì 
³ ïåðåäàòè íàïðàöüîâàí³ äàí³ äî âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

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

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу 
земельним ділянкам, що знаходяться 

між будинками №№ 2, 2/25 на вул. Паньківській 
у Голосіївському районі міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 29/6080 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 9 частини першої статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 земель територіальної громади міста Києва, збереження 
відповідного рівня зелених насаджень у столиці та їх належного утримання, збільшення площ зелених насаджень 
та озеленення в цілому по місту Києву, підвищення рекреаційного потенціалу столиці України, враховуючи численні 
звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,0867 ãà (êîä ä³ëÿíêè 76:049:0003) òà 
çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 0,0317 ãà  (êîä ä³ëÿíêè 
76:049:0004), ùî çíàõîäÿòüñÿ ì³æ áóäèíêàìè 
¹¹ 2, 2/25 íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà,  çã³äíî ç äîäàòêîì  äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
çåëåíî¿ 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 (ç³ çì³-
íàìè òà äîïîâíåííÿìè), âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì  (òàáëèöÿ     ¹ 2), 
òà äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà (òàáëèöÿ ¹ 1) çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

3.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè,  âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ³ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó 
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè,  âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3.3. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî 
áëàãîóñòðîþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî âèçíà÷åí³ 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу   
земельній ділянці, що розташована 

на вул.  Драйзера, 36  
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 30/6081 від 15 листопада 2018 року

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

ВИРІШИЛА:

 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿí-
ö³, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Äðàéçåðà, 36 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (îáë³êîâèé êîä 
62:096:0047), çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí 
ñõåìà äîäàºòüñÿ), îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,20 ãà.

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

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

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñ-
ò³ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ, âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, ùî âèçíà÷åíà 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, ùî âèçíà÷åíà 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, ùî çàòâåðäæåíà 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹806/3381 òà ïðîäîâæåíà íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 
¹572/572,  âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèº-
âà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà 
ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення парку відпочинку на земельній ділянці 
орієнтовною площею 55 га, розташованій  вздовж вулиці 

Лугової у Дарницькому районі м. Києва
 Рішення Київської міської ради 31/6082 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року  № 105, з метою раціонального 
використання і збереження зелених насаджень, враховуючи звернення громадян, Київська міська рада
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ДОКУМЕНТХрещатик
18 грудня 2018 р.
№137 (5188)

1. Ñòâîðèòè ïàðê â³äïî÷èíêó íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ   55 ãà,  ðîçòàøîâàí³é 
âçäîâæ âóëèö³ Ëóãîâî¿ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  ¹806/3381 «Ïðî çà-
òâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè  
ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà», 
à ñàìå: äîäàòè ïàðê â³äïî÷èíêó çã³äíî ç ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó ïàðê³â Äàðíèöüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà.

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

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

3.2. 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.

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

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

5. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ «Õðåùà-
òèê» â óñòàíîâëåíîìó  ïîðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

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

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

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

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на вул. Празькій, 1, 3, вул. В. Сосюри, 4, 

Дарницькій площі, 2/2 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 33/6084 від 15 листопада 2018 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,54 ãà,  ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Ïðàçüê³é, 
1, 3, âóë. Â. Ñîñþðè, 4, Äàðíèöüê³é ïëîù³, 2/2 ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå 
ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

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

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-
íî¿ 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 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572, 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельним ділянкам,  
розташованим біля будинків №№ 62-а, 64-а та 66-а 
на просп. В. Маяковського в Деснянському районі 

міста Києва
  Рішення Київської міської ради № 36/6087 від 15 листопада 2018 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüíèì ä³ëÿí-
êàì ïëîùåþ 0,12 ãà (â ìåæàõ îáë³êîâèõ êîä³â 
62:012:0057, 62:012:0162),  ðîçòàøîâàíèì 
á³ëÿ áóäèíêó 62-à íà ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî, 
0,20 ãà (â ìåæàõ îáë³êîâèõ êîä³â 62:012:0061, 
62:012:0162),  ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíêó 64-à 
íà ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî òà 0,20 ãà (â ìåæ-
àõ îáë³êîâèõ êîä³â 62:012:0061, 62:012:0161, 
62:012:0162),  ðîçòàøîâàí³é á³ëÿ áóäèíêó 66-à 
íà ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2.  Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çå-
ìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íå-
ðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. 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¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äåñíÿíñüêîãî 

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åí³ 
â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці,  розташованій 
на Броварському проспекті, 11 
у Дніпровському районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 37/6088 від 15 листопада 2018 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,87 ãà,  ðîçòàøîâàí³é íà 
Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³, 11 ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó,  âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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 öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці,  розташованій 
на Броварському проспекті, 17 

у Дніпровському районі м. Києва навпроти 
магазину NOVUS

 Рішення Київської міської ради № 38/6089 від 15 листопада 2018 року

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

 ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ    0,84 ãà,  ðîçòàøîâàí³é 
íà Áðîâàðñüêîìó ïðîñïåêò³, 17 ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íàâïðîòè ìàãàçèíó NOVUS, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ). 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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 öåí-
òðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà,  çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572,  
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî



7ДОКУМЕНТ Хрещатик
18 грудня 2018 р.

№137 (5188)

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

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій
на вул. Вірменській, 1/9-к, 3, 
просп. Миколи Бажана, 9-з 

у Дарницькому районі м. Києва  
Рішення Київської міської ради № 43/6094 від 15 листопада 2018 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,44 ãà,  ðîçòàøîâàí³é 
íà âóë. Â³ðìåíñüê³é, 1/9-ê, 3, ïðîñï. Ìèêîëè 
Áàæàíà, 9-ç ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,  
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

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

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

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

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-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 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016  
¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ 
òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, 
ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-
âàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про оголошення природної території 
ландшафтним заказником місцевого 

значення «Зелене озеро»
 Рішення Київської міської ради № 44/6095 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до пункту 37 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 
«і» частини першої статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статей 25, 
51–53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», розглянувши клопотання Благодійної організації 
«Благодійний фонд Дніпровського району м. Києва «Київський еколого-культурний центр» від 25 травня 2018 року 
№ 65, з метою збереження цінного ландшафту заплави річки Сирець Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Îãîëîñèòè ëàíäøàôòíèì çàêàçíèêîì 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ «Çåëåíå îçåðî» ïðèðîäíó 
òåðèòîð³þ çàïëàâè ð³÷êè Ñèðåöü ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 6,6 ãà áåç 
âèëó÷åííÿ çåìåëü ó çåìëåêîðèñòóâà÷à çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà  

«Ïëåñî» çàáåçïå÷èòè îõîðîíó îá’ºêòà, çàçíà÷å-
íîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ç îôîðìëåííÿì 
îõîðîííîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
ðåæèìó îõîðîíè òà çáåðåæåííÿ öüîãî îá’ºêòà.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 15.11.2018 ¹ 44/6095

Природна територія, яка оголошується
ландшафтним заказником місцевого значення «Зелене озеро»

Àäðåñà ä³ëÿíêè Êîä ä³ëÿíêè 
â ì³ñüêîìó 
çåìåëüíîìó 

êàäàñòð³

Ïëîùà (êâ.ì) Çåìëåêîðèñòóâà÷ Êîðîòêà õàðàêòå-
ðèñòèêà òåðèòîð³¿

Âóëèöÿ Ñèðåöüêà 85:242:0011,
85:242:0069 

66971,85 Êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî «Êè¿âïàñòðàíñ»

Ïðèðîäíà òåðèòîð³ÿ 
ïðåäñòàâëåíà âîäî-
éìîþ òà ïðèáåðåæ-
íîþ ñìóãîþ çàïëàâè 
ð³÷êè Ñèðåöü, íà ÿê³é 
âèÿâëåíî ð³äê³ñí³ âèäè 
òâàðèí òà ðîñëèí, çà-
íåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè Óêðà¿íè 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення єдиної інформаційної бази 
водних об’єктів  міста Києва

Рішення Київської міської ради № 46/6097 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до законів України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», «Про аквакультуру», 
«Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про доступ до публічної 
інформації», на виконання рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження 

Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки», з метою забезпечення прав 
територіальної громади міста Києва на вільний та відкритий доступ до повної інформації щодо водних об’єктів 
міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1.  Ñòâîðèòè ïðîãðàìíèé ìîäóëü «²íôîðìàö³é-
íà áàçà âîäíèõ îá’ºêò³â  ì³ñòà Êèºâà» (äàë³ - Ïðî-
ãðàìíèé ìîäóëü) òà ³íôîðìàö³éíèé øàð «Âîäí³ 
îá’ºêòè ì³ñòà Êèºâà» ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ 
ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîãðàìíèé 
ìîäóëü «²íôîðìàö³éíà áàçà âîäíèõ îá’ºêò³â 
ì³ñòà Êèºâà», ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ãî-
ëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð» 
àäì³í³ñòðàòîðîì Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ òà àä-
ì³í³ñòðàòîðîì áåçïåêè Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ.

4. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî áëàãî-
óñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà 
«ÏËÅÑÎ» êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîðàìè Ïðîãðàì-
íîãî ìîäóëÿ.

5. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), éîãî àïàðàòó, 
à òàêîæ ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é ó äåñÿòèäåííèé ñòðîê ³ç äíÿ 
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì âèçíà÷èòè 
â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á äëÿ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, 
âèçíà÷åíî¿ Ïîëîæåííÿì ïðî ïðîãðàìíèé ìîäóëü 
«²íôîðìàö³éíà áàçà âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà Êèºâà», 
êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîðàì Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ, 
à òàêîæ ïðî³íôîðìóâàòè ¿õ ïðî ïðèçíà÷åíèõ îñ³á 
äëÿ íàäàííÿ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.

6. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïåðåäáà÷èòè ó ïðîåêò³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 
2019 ð³ê ô³íàíñóâàííÿ íà ðîçðîáêó òà âïðîâà-
äæåííÿ Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ òà ³íôîðìàö³éíîãî 
øàðó «Âîäí³ îá’ºêòè ì³ñòà Êèºâà» íà ºäèíîìó  
³íôîðìàö³éíîìó ðåñóðñ³ ãåîïðîñòîðîâèõ äàíèõ 
ì³ñòà Êèºâà. 

7. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà 
çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì îäíîãî 
ì³ñÿöÿ ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì 
ðîçðîáèòè òåõí³÷íå çàâäàííÿ, â ÿêîìó ïåðåäáà-
÷èòè â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî øàðó «Âîäí³ 
îá’ºêòè ì³ñòà Êèºâà» íà ºäèíîìó ³íôîðìàö³éíîìó 
ðåñóðñ³ ãåîïðîñòîðîâèõ äàíèõ ì³ñòà Êèºâà äëÿ 
â³äêðèòîãî äîñòóïó êîðèñòóâà÷³â.

8. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî-
òÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
öèì ð³øåííÿì:

8.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ öüîãî ð³øåííÿ.

8.2. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè  
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

10. 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
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

 â³ä 15.11.2018 ¹  46/6097
Положення

про програмний модуль «Інформаційна база водних об’єктів 
міста Києва»

 
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Ïðîãðàìíèé ìîäóëü «²íôîðìàö³éíà áàçà âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà Êèºâà» ³íôîðìàö³éíî-

àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» 
(äàë³ - Ïðîãðàìíèé ìîäóëü) º ïðîãðàìíèì ðåñóðñîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî 
äîçâîëÿº âíîñèòè, çáåð³ãàòè, îïðàöüîâóâàòè îô³ö³éíó ³íôîðìàö³þ ùîäî âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà 
Êèºâà â ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³é ñèñòåì³ «Óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

1.2. Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîãðàìíèé ìîäóëü «²íôîðìàö³éíà áàçà âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà Êèºâà»  
(äàë³ - Ïîëîæåííÿ) âèçíà÷àº ìåòó, çàâäàííÿ, ñòðóêòóðó òà ïîðÿäîê îáðîáêè  ³íôîðìàö³¿ Ïðî-
ãðàìíîãî ìîäóëÿ.

1.3. Ïðàâîâîþ îñíîâîþ ôóíêö³îíóâàííÿ Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ º çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà åêîëîã³÷íîãî 
îçäîðîâëåííÿ áàñåéíó ð³÷êè Äí³ïðî íà ïåð³îä äî 2021 ðîêó», «Ïðî àêâàêóëüòóðó», «Ïðî ³íôîð-
ìàö³þ», «Ïðî çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ», «Ïðî äîñòóï äî 
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿».

1.4. Ó öüîìó Ïîëîæåíí³ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ â çíà÷åííÿõ, íàâåäåíèõ ó çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî 
³íôîðìàö³þ», «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», «Ïðî çàõèñò ³íôîðìàö³¿ â ³íôîðìàö³éíî-òåëå-
êîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ», «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ», «Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿».

1.5. ²íø³ òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ó òàêîìó çíà÷åíí³:
1.5.1. Àäì³í³ñòðàòîð áåçïåêè Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ãîëîâíèé 

³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð», íà ÿêèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîêëàäåí³ ôóíêö³¿ ³ç 
çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, ùî âíîñèòüñÿ äî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâ-
ë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü.

1.5.2. Àäì³í³ñòðàòîð ñèñòåìè Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Ãîëîâíèé 
³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð», íà ÿêèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîêëàäåí³ ôóíêö³¿ ³ç 
ìîäåðí³çàö³¿, òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè òà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìîäóëÿ.

1.5.3. Êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîð ìîäóëÿ — ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íà ÿêèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîêëà-
äåí³ ôóíêö³¿ ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàïîâíåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ âîäíèì 
ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü.

1.5.4. Ïîñòà÷àëüíèêè ³íôîðìàö³¿ — ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), éîãî àïàðàòó, ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó â³äàíí³ ÿêèõ çíàõîäèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, âèçíà÷åíà â ðîçä³ë³ 
3 öüîãî Ïîëîæåííÿ.

 
2.  Ìåòà ³ çàâäàííÿ Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ
2.1. Ïðîãðàìíèé ìîäóëü ñòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîãî äîñòóïó òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî ïîâíèõ äàíèõ âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà Êèºâà, âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äçâ³òíèõ 
òà ï³äêîíòðîëüíèõ ¿é îðãàí³â â ÷àñòèí³ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³.

 2.2. Â³äïîâ³äíî äî ñâîº¿ ìåòè Ïðîãðàìíèé ìîäóëü âèêîíóº òàê³ çàâäàííÿ:
- ï³äâèùåííÿ îá³çíàíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ùîäî íàÿâíîñò³ âîäíèõ îá’ºêò³â 

ì³ñòà Êèºâà òà ¿õ ñòàíó, ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ùîäî çáåðåæåííÿ 
âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà òà ïîðóøåíü, ùî â÷èíÿëèñü ïî â³äíîøåííþ äî öèõ âîäîéì; 

- ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà çáåðåæåííÿì ðåêðåàö³éíîãî ñåðåäîâèùà 
âîäîéì;

- ï³äâèùåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  äåðæàâíî¿  
àäì³í³ñòðàö³¿).

2.3. ²íôîðìàö³ÿ, ùî íàïîâíþºòüñÿ ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü â ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íó 
ñèñòåìó «Óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», º îô³ö³éíè-
ìè äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿, ùî âèñâ³òëþºòüñÿ â çàãàëüíîìó äîñòóï³ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò íà ºäèíîìó 
ïîðòàë³ ãåîïðîñòîðîâèõ äàíèõ ì³ñòà Êèºâà òà âêëþ÷àº ³íôîðìàö³þ ùîäî âîäíèõ îá’ºêò³â ì³ñòà 
Êèºâà. Äî òàêèõ îá’ºêò³â íàëåæàòü:

- ïðèðîäí³ âîäîéìè (îçåðà);
- âîäîòîêè (ð³÷êè, ñòðóìêè);
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- øòó÷í³ âîäîéìè (âîäîñõîâèùà, ñòàâêè) ³ êàíàëè;
- ³íø³ âîäí³ îá›ºêòè.
2.4. Êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîð Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ íàïîâíþº ³íôîðìàö³ºþ, âêàçàíîþ â ðîçä³ë³ 

3 öüîãî Ïîëîæåííÿ, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íó ñèñòåìó «Óïðàâë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì ì³ñòà 
Êèºâà» ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü.

2.5. Ìîâîþ âåäåííÿ Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ º äåðæàâíà ìîâà.
 
3. Ñòðóêòóðà ³íôîðìàö³¿, ùî íàïîâíþºòüñÿ ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü
3.1. Êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîð Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ çàáåçïå÷óº íàïîâíåííÿ àêòóàëüíîþ ³íôîðìà-

ö³ºþ, ùî íàäàºòüñÿ ïîñòà÷àëüíèêàìè ³íôîðìàö³¿, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ 
âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü.

3.2. ²íôîðìàö³ÿ, ùî âíîñèòüñÿ äî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâë³ííÿ âîäíèì 
ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü, ïîâèííà ì³ñòèòè:

3.2.1. ²íôîðìàö³þ ùîäî ôîðìè âëàñíîñò³ âîäíîãî îá’ºêòà (äåðæàâíà, êîìóíàëüíà, ïðèâàòíà). 
3.2.2. ²íôîðìàö³þ ùîäî ³íâåíòàðèçàö³¿ òà ïàñïîðòèçàö³¿ âîäíèõ îá’ºêò³â.
3.2.3. ²íôîðìàö³þ ùîäî îõîðîííèõ äîãîâîð³â, ùî óêëàäåí³ ç áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè âîäíèõ 

îá’ºêò³â òà ¿õ êîï³¿.
3.2.4. ²íôîðìàö³þ ùîäî øèðèíè ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âîäíèõ îá’ºêò³â ³ ùîäî íàÿâíîñò³ 

çàòâåðäæåíèõ ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ìåæ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã ³ ¿õ êîï³¿.
3.2.5. ²íôîðìàö³þ ùîäî âèäàíèõ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â ó ìåæàõ ïðè-

áåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã òà ¿õ êîï³¿ (â ðàç³ ðîçì³ùåííÿ â ïðèðîäîîõîðîíþâàíèõ çîíàõ).
3.2.6. Ôîòîçí³ìêè âîäíèõ îá’ºêò³â, ³íôîðìàö³þ ùîäî âñ³õ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà 

ó ñôåð³ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ùî ïîçíà÷èëèñü ÷è ìîãëè ïîçíà÷èòèñü íà ñòàí³ âîä-
íèõ îá’ºêò³â, ÷è ³íøèõ ïîðóøåíü ïðè ¿õ âèêîðèñòàíí³, à òàêîæ ôîòîô³êñàö³þ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü.

3.2.7. ²íôîðìàö³þ ùîäî ð³øåíü (àêò³â, ïðèïèñ³â) óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â ùîäî ïîðóøåííÿ çà-
êîíîäàâñòâà â ñôåð³ îõîðîíè âîäíèõ îá’ºêò³â òà ¿õ êîï³¿.

3.2.8. Â³äîìîñò³ ïðî ñóäîâ³ ñïîðè ùîäî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà â ñôåð³ îõîðîíè âîäíèõ 
îá’ºêò³â.

3.2.9. ²íôîðìàö³þ ùîäî çàõîä³â ç â³äíîâëåííÿ åêîñèñòåìè âîäíèõ îá’ºêò³â, ùî ïðîâîäèëèñü, 
³ç çàçíà÷åííÿì ðîê³â ïðîâåäåííÿ òà ðåçóëüòàò³â.

3.2.10. ²íôîðìàö³þ ùîäî âèäàíèõ äîçâîë³â (äåêëàðàö³é) íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç äîñë³äæåííÿ, 
ïàñïîðòèçàö³¿, ³íâåíòàðèçàö³¿, â³äíîâëåííÿ ïîïåðåäíüîãî åêîëîã³÷íîãî ñòàíó, ïðèñòîñóâàííÿ òà 
³íøèõ ðîá³ò, ùî ñòîñóþòüñÿ âîäíèõ îá’ºêò³â, òà ¿õ êîï³¿.

3.2.11. ²ñòîðè÷íó äîâ³äêó âîäíîãî îá’ºêòà.
3.3. Öåé ïåðåë³ê íå º âè÷åðïíèì òà ìîæå äîïîâíþâàòèñü êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîðîì.

4. Ïîðÿäîê íàïîâíåííÿ ³íôîðìàö³ºþ Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ
4.1.  Îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿, âêàçàíî¿ â ðîçä³ë³ 3 öüîãî Ïîëîæåííÿ, çä³éñíþºòüñÿ ïîñòà-

÷àëüíèêàìè ³íôîðìàö³¿ öåíòðàë³çîâàíî ÷åðåç êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîðà Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ.
4.2. Çà çì³ñò ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ äëÿ îïðèëþäíåííÿ  ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü, ïåðñîíàëüíà 

â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà óïîâíîâàæåíèõ îñ³á - ïîñòà÷àëüíèê³â ³íôîðìàö³¿.
4.3. Êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîð Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ â³äñë³äêîâóº àêòóàëüí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ðîç-

ì³ùåíî¿ ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü, ó ìåæàõ ñâîãî â³äàííÿ.
4.4. Ïîñòà÷àëüíèêè ³íôîðìàö³¿ çîáîâ’ÿçàí³ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, 

ðîçïîðÿäæåíü, äîçâîë³â ÷è ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî ñòîñóºòüñÿ îõîðîíè âîäíèõ îá’ºêò³â Êèºâà, 
íàäñèëàòè ¿¿ êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîðó Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ.

4.5. Ïîñòà÷àëüíèêè ³íôîðìàö³¿ ñë³äêóþòü çà êîðåêòí³ñòþ òà àêòóàëüí³ñòþ íàäàíî¿ íèìè ³íôîð-
ìàö³¿, ÿêà ðîçì³ùóºòüñÿ ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîìèëîê, íåòî÷íîñòåé ïî-
ñòà÷àëüíèêè ³íôîðìàö³¿ çîáîâ’ÿçóþòüñÿ îïåðàòèâíî ïîâ³äîìèòè ïðî öå êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîðó 
Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ.

4.6. Êîíòåíò-àäì³í³ñòðàòîð Ïðîãðàìíîãî ìîäóëÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç ìîìåíòó íàäõîäæåííÿ 
³íôîðìàö³¿ â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â ³íôîðìàö³¿ âíîñèòü ¿¿ äî ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Óïðàâ-
ë³ííÿ âîäíèì ãîñïîäàðñòâîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» ÷åðåç Ïðîãðàìíèé ìîäóëü.

4.7. Íå äîïóñêàºòüñÿ îïðèëþäíåííÿ ³íôîðìàö³¿, ðîçïîâñþäæåííÿ ÿêî¿ çàáîðîíåíî çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до Правил благоустрою 
міста Києва, затверджених 

рішенням Київської міської ради 
від 25 грудня 2008 року № 1051/1051

Рішення Київської міської ради № 49/6100 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой 
Київ», «Про благоустрій населених пунктів» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, 
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051, òàê³ çì³íè:

1.1. Ðîçä³ë XIV âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«XIV. ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ² ÓÒÐÈÌÀÍÍß ÇÀÑÎÁ²Â 
ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ

 
14.1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ 

14.1.1. Ðîçì³ùåííÿ òà óòðèìàííÿ çàñîá³â òà 
îáëàäíàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ðåêëàìè íà 
îá’ºêòàõ òà îáëàäíàíí³ òðàíñïîðòó êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
(êð³ì âèïàäê³â ¿¿ ðîçì³ùåííÿ íà/â ðóõîìîìó 
ñêëàä³) â ì. Êèºâ³ ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âèìîãàì 
çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â», «Ïðî äîðîæí³é ðóõ», «Ïðî àâòîìîá³ëüí³ 
äîðîãè», «Ïðî ðåêëàìó», Òèïîâèì ïðàâèëàì 
ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, çàòâåðäæå-
íèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè 
â³ä 29.12.2003 ¹ 2067, ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ äî 
âèêîíàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à 
òàêîæ öèì Ïðàâèëàì. 

14.1.2. Ó öèõ Ïðàâèëàõ òåðì³íè «Çàñîáè òà 
îáëàäíàííÿ ðåêëàìè» âæèâàþòüñÿ â òàêîìó 
çíà÷åíí³: ñïåö³àëüí³ òèì÷àñîâ³ òà ñòàö³îíàðí³ 
ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ (ñâ³òëîâ³ òà íåñâ³òëîâ³, íà-
çåìí³ òà íåíàçåìí³ (ïîâ³òðÿí³), ïëîñê³ òà îá’ºìí³ 
ñòåíäè, ñòåëè, ùèòè, áàíåðè, ïàííî, íàë³ïêè, 
ìàëþíêè (çîáðàæåííÿ, íàïèñè, ðîçïèñè), òðàí-

ñïàðàíòè, ïðàïîðè, òðîëè, òàáëè÷êè, ïîêàæ÷èêè, 
êîðîáè, ìåõàí³÷í³, äèíàì³÷í³, åëåêòðîíí³ òàáëî, 
åêðàíè, ïðîåêö³éí³ óñòàíîâêè, ïàíåë³, òóìáè, 
ñêëàäí³ ïðîñòîðîâ³ êîíñòðóêö³¿ òà êîìïîçèö³¿, 
àåðîñòàòè, ïîâ³òðÿí³ êóë³, ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ 
ï³ä âèêîðèñòàííÿ â ÿêîñò³ ïåðåñóâíèõ çàñîá³â 
ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìè àâòîìîá³ë³, ïðè÷å-
ïè, íàï³âïðè÷åïè, àâòîïëàòôîðìè òîùî, àáî 
áóäü-ÿêîãî âèäó (òèïó) ñïåö³àëüí³ êîíñòðóêö³¿, 
âñòàíîâëåí³ íà òàêèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ, ÿê³ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìè 
òà ¿¿ äîâåäåííÿ äî ñïîæèâà÷à (äàë³ – ðåêëàìí³ 
çàñîáè, ÐÇ). 

14.1.3. Ðåêëàìíèé çàñ³á (ÿê çîâí³øíüî¿ ðå-
êëàìè, òàê ³ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³) ìàº ìàðêóâàòèñÿ íà êàðêàñ³ àáî 
îêðåì³é òàáëè÷ö³, ðîçì³ùåí³é íà êàðêàñ³ ÐÇ (à ó 
âèïàäêó â³äñóòíîñò³ ñïåö³àëüíî¿ êîíñòðóêö³¿ - íà 
ïîâåðõí³ ÐÇ), òà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ðîç-
ïîâñþäæóâà÷à çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, òåëåôîí, 
íîìåð äîçâîëó ÷è ïîãîäæåííÿ òà òåðì³í éîãî ä³¿.

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³, ÿê³ ðîçì³ùóþòüñÿ íå íà ñïåö³àëüíèõ 
ðåêëàìíèõ çàñîáàõ, ìàþòü ìàðêóâàòèñü ³ç çà-
çíà÷åííÿì ðåêëàìîðîçïîâñþäæóâà÷à, íîìåðà 
ïîãîäæåííÿ òà òåðì³íó éîãî ä³¿.

Ðåêëàìí³ çàñîáè áóäü-ÿêèõ âèä³â (òèï³â) â 
íåçàëåæíîñò³ â³ä ì³ñöÿ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ áåç 
íàëåæíîãî ìàðêóâàííÿ ââàæàþòüñÿ òàêèìè, 
âëàñíèêè ÿêèõ íåâ³äîì³.

14.1.4. Ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè, 
âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîâ›ÿçàíèõ ç ðîçòàøóâàííÿì 
ðåêëàìíîãî çàñîáó, éîãî âñòàíîâëåííÿì òà åêñ-
ïëóàòàö³¿, º âèäàíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 

äîçâ³ë íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè àáî 
ïîãîäæåííÿ íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàí-
ñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Ó âèïàäêó, êîëè âñòàíîâëåííÿ ðåêëàìíèõ çà-
ñîá³â ïîòðåáóº ïîðóøåííÿ îá›ºêò³â áëàãîóñòðîþ, 
ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ 
îòðèìàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîçâîëó 
íà ïîðóøåííÿ îá’ºêò³â áëàãîóñòðîþ ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ äî çàòâåðäæåíîãî ïåðåë³êó çåìëÿíèõ òà/
àáî ðåìîíòíèõ ðîá³ò àáî êîíòðîëüíî¿ êàðòêè íà 
òèì÷àñîâå ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ ó 
çâ›ÿçêó ç âèêîíàííÿì â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.

14.1.5. Ðåêëàìí³ çàñîáè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â 
îõîðîííèõ çîíàõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ áåç ïîãî-
äæåííÿ ç ¿õ áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè, ó âèïàäêó 
âèíèêíåííÿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ äåìîíòóþòüñÿ 
áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè, ³íøèìè óïîâíîâàæåíèìè 
îñîáàìè àáî âëàñíèêîì ðåêëàìíîãî çàñîáó íà 
âèìîãó âèêîíàâöÿ ðîá³ò ïî óñóíåííþ àâàð³¿ áåç 
â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â.

14.1.6. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåíü, 
³íôîðìàö³éíî-àã³òàö³éíèõ ïëàêàò³â, ðåêëàìíèõ 
ëèñò³âîê, òàáëè÷îê, íàë³ïîê, íàïèñ³â (çîáðàæåíü, 
ðîçïèñ³â, ìàëþíê³â) òîùî íà ³íøèõ îá’ºêòàõ òà 
åëåìåíòàõ áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ íà çàñîáàõ 
òà îáëàäíàíí³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, îïîðàõ 
êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³, ïîêðèòò³ ïëîù, âóëèöü, äîð³ã, 
ïðî¿çä³â, àëåé, áóëüâàð³â, òðîòóàð³â, ï³øîõ³äíèõ 
çîí ³ äîð³æîê, çåëåíèõ íàñàäæåííÿõ, ñòîâïàõ, ëà-
âàõ, âêàç³âíèêàõ, ïàðêàíàõ, îïîðíèõ ñò³íàõ òîùî.

Ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåíü, ³íôîðìàö³éíî-àã³-
òàö³éíèõ ïëàêàò³â, ðåêëàìíèõ ëèñò³âîê, íàë³ïîê, 
íàïèñ³â òîùî çä³éñíþºòüñÿ ëèøå íà ñïåö³àëüíî 
äëÿ öüîãî ïðèçíà÷åíèõ òà âñòàíîâëåíèõ çà çãîäîþ 
âëàñíèêà ì³ñöÿ ðîçì³ùåííÿ àáî óïîâíîâàæåíî¿ 
íèì îñîáè ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ, äîøêàõ òà 
³íøèõ ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ.

Âëàñíèêàìè (áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè) ðàç 
íà òèæäåíü çä³éñíþºòüñÿ î÷èùåííÿ îá’ºêò³â 
òà åëåìåíò³â áëàãîóñòðîþ (çà âèíÿòêîì ³íôîð-
ìàö³éíèõ ñòåíä³â, äîùîê òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî 
ïðèçíà÷åíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöü) â³ä ðîçì³ùåíèõ 
íà íèõ îãîëîøåíü, ³íôîðìàö³éíî-àã³òàö³éíèõ 
ïëàêàò³â, ðåêëàìíèõ ëèñò³âîê, íàë³ïîê, íàïèñ³â 
òà çîáðàæåíü (ìàëþíê³â), òèì÷àñîâèõ ìîá³ëüíèõ 
âèíîñíèõ ñïåö³àëüíèõ ðåêëàìíèõ  êîíñòðóêö³é 
òîùî.

14.1.7. Ó ðàç³ ñàìîâ³ëüíîãî ðîçì³ùåííÿ ðå-
êëàìíèõ çàñîá³â àáî ³íøèõ îãîëîøåíü ðåêëàìíîãî 
çì³ñòó â ì. Êèºâ³ íà íîìåð àáîíåíòà, çàçíà÷åíèé 
â ðåêëàì³, ìîæå çä³éñíþâàòèñü àâòîäîçâîí 
(äçâ³íêè ç ³íòåðâàëîì ó äåê³ëüêà õâèëèí) ç ³í-
ôîðìóâàííÿì ðåêëàìîäàâöÿ àâòîâ³äïîâ³äà÷åì 
ïðî ïîðóøåííÿ íèì âñòàíîâëåíèõ ïðàâèëà òà 
çîáîâ’ÿçàííÿ íåãàéíîãî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ. 

Àáîíåíò çàïðîøóºòüñÿ ïðèáóòè äëÿ íàäàííÿ 
ïîÿñíåíü äî Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Àâòîäîçâîí 
çä³éñíþºòüñÿ äî óñóíåííÿ ïîðóøåíü òà ñïëàòè 
øòðàôó (ó ðàç³ ñêëàäåííÿ ïðîòîêîëó ïðî àäì³-
í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ).

14. 2. Äåìîíòàæ (ïåðåì³ùåííÿ) ðåêëàìíèõ 
çàñîá³â

14.2.1. Äåìîíòàæ (ïåðåì³ùåííÿ) ñïåö³àëü-
íèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà îáëàäíàííÿ, ùî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äîâåäåííÿ ðåêëàìè äî ¿¿ 
ñïîæèâà÷à, ó öèõ Ïðàâèëàõ îçíà÷àº êîìïëåêñ 
çàõîä³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äîêðåìëåííÿ ÐÇ 
ðàçîì ç îñíîâîþ (çà ìîæëèâîñò³) â³ä ì³ñöÿ ¿õ 
ðîçòàøóâàííÿ, áóêñèðóâàííÿ ç ì³ñöÿ ñòîÿíêè 
(ïàðêóâàííÿ) òà òðàíñïîðòóâàííÿ íà ñïåö³àëüíî 
â³äâåäåí³ òåðèòîð³¿ äëÿ ïîäàëüøîãî çáåð³ãàííÿ. 

Äåìîíòàæ òà ïîäàëüøå çáåð³ãàííÿ ÐÇ íå 
ïåðåäáà÷àº ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà íèõ 
äî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êð³ì 
âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï. 14.2.20 öèõ Ïðàâèë).

14.2.2. Äåìîíòàæ ÐÇ º çàñîáîì ïðîòèä³¿ 
ïîðóøåííþ ïðàâ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ùîäî íàäàííÿ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñöü (äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ), óñóíåííÿ ïîðóøåíü 
äîãîâ³ðíèõ çîáîâ›ÿçàíü ðîçïîâñþäæóâà÷àìè 
ðåêëàìè çà äîãîâîðàìè ïðî íàäàííÿ ó òèì-
÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ì³ñöü (âëàñíèêàìè òà/
àáî çàêîííèìè êîðèñòóâà÷àìè ÐÇ), à òàêîæ 
çàñîáîì óñóíåííÿ ïîðóøåíü ïðè âñòàíîâëåíí³ 
òà åêñïëóàòàö³¿ ÐÇ, à òàêîæ ó ³íøèõ âèïàäêàõ.

14.2.3. Äåìîíòàæ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî 
äî öèõ Ïðàâèë ó òàêèõ âèïàäêàõ:

14.2.3.1. çà â³äñóòíîñò³ ìàðêóâàííÿ ÐÇ;

14.2.3.2. ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ñàìîâ³ëüíî âñòà-
íîâëåíèõ ÐÇ;

14.2.3.3. ÿêùî òåðì³í ä³¿ äîçâîëó àáî ïîãî-
äæåííÿ íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà  çàê³í÷èâñÿ ³ íå áóâ ïðîäîâæåíèé, 
àáî äîçâ³ë ÷è ïîãîäæåííÿ áóëî àíóëüîâàíî ó 
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

14.2.3.4. ÿêùî òåõí³÷íèé ñòàí ÐÇ ñòâîðþº 

çàãðîçó æèòòþ àáî çäîðîâ›þ ëþäåé òà/àáî 
çàïîä³ÿííÿ øêîäè (ìàéíîâî¿ ÷è íåìàéíîâî¿) 
òðåò³ì îñîáàì;

14.2.3.5. ó ðàç³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ òåõí³÷íèõ 
õàðàêòåðèñòèê ÐÇ òà/àáî ì³ñöÿ ¿õ âñòàíîâëåííÿ 
âèäàíîìó äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè àáî ïîãîäæåííþ íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè 
íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;

14.2.3.6. çà íàÿâíîñò³ çàáîðãîâàíîñò³ âëàñ-
íèêà ÐÇ ïî ñïëàò³ êîøò³â çà ïðàâî òèì÷àñîâîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ, ÿêå 
ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, àáî çà ïðàâî ðîçì³ùåííÿ 
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, 
á³ëüø í³æ çà 6 ì³ñÿö³â;

14.2.3.7. ó âèïàäêó çì³íè ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿ 
çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà/àáî ëèñòà â³ä 
çàìîâíèêà ÷è âèêîíàâöÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà, 
ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó òîùî ùîäî íåîáõ³äíîñò³ 
äåìîíòàæó ÐÇ, ùî çàâàæàþòü ïðîâåäåííþ â³ä-
ïîâ³äíèõ ðîá³ò. Äåìîíòàæ çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³ 
íåâèêîíàííÿ âëàñíèêîì âèìîãè Óïðàâë³ííÿ ç 
ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðî äåìîíòàæ ÐÇ âëàñíèìè ñèëàìè, 
äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ êîï³é äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³ä-
òâåðäæóþòü ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò, ùî 
çóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü äåìîíòàæó ÐÇ;

14.2.3.8. â ³íøèõ âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ 
äîãîâîðîì íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñöÿìè äëÿ ðîçì³ùåííÿ ÐÇ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà;

14.2.3.9. êîðèñòóâàííÿ ì³ñöåì äëÿ ðîçì³ùåííÿ 
ÐÇ, ÿêå ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çà â³äñóòíîñò³ 
óêëàäåíîãî äîãîâîðó íà ïðàâî òèì÷àñîâîãî 
êîðèñòóâàííÿ;

14.2.3.10. íåäîòðèìàííÿ ðîçïîâñþäæóâà÷àìè 
ðåêëàìè âèìîã  ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèõ  Ïðàâèë.

14.2.4. Äåìîíòàæ ÐÇ ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëå-
íèõ ïóíêòîì 14.2.3 öèõ Ïðàâèë, çä³éñíþºòüñÿ 
íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

14.2.5. Ó âêàçàíèõ ó ïóíêò³ 14.2.3 öèõ Ïðàâèë 
âèïàäêàõ (êð³ì âèïàäêó, êîëè âëàñíèêà ÐÇ íå-
ìîæëèâî âñòàíîâèòè) äåìîíòàæ ÐÇ ìàº áóòè 
ïðîâåäåíèé âëàñíèêàìè (çàêîííèìè êîðèñòó-
âà÷àìè) ÐÇ ñàìîñò³éíî çà âëàñíèé ðàõóíîê ó 
òåðì³í, âêàçàíèé ó âèìîç³ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü 
ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü âèìîã ðîçì³ùåííÿ 
ðåêëàìíèõ çàñîá³â, òà ïðîâåñòè â³äíîâëåííÿ 
ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ íà ì³ñö³ ¿õ ðîçì³ùåííÿ 
(âñòàíîâëåííÿ) ï³ñëÿ äåìîíòàæó.

Âèìîãà íàïðàâëÿºòüñÿ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ 
ïîøòîþ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ àáî 
âðó÷àºòüñÿ ïðåäñòàâíèêó âëàñíèêà (çàêîííîãî 
êîðèñòóâà÷à) ÐÇ îñîáèñòî ï³ä ï³äïèñ. 

Âñ³ âèìîãè îïðèëþäíþþòüñÿ íà ñòîð³íö³ 
Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îô³ö³éíîãî ³íòåðíåò-ïîðòàëó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, àáî 
îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ñàéò³ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü 
ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
îäíî÷àñíî ç íàïðàâëåííÿì âèìîãè ó ïèñüìîâ³é 
ôîðì³ ïîøòîþ. 

Âëàñíèê (çàêîííèé êîðèñòóâà÷) ÐÇ ââàæàºòü-
ñÿ ïîâ³äîìëåíèé íàëåæíèì ÷èíîì ïðî âèìîãó 
ùîäî óñóíåííÿ ïîðóøåíü ïðè ðîçì³ùåíí³ òà 
åêñïëóàòàö³¿ ÐÇ, ÿêùî ðåêîìåíäîâàíå ïîâ³äî-
ìëåííÿ íàïðàâëåíî çà àäðåñîþ ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ âëàñíèêà ÐÇ çã³äíî ç äàíèìè ªäèíîãî 
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ 
îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü. 

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü öèõ Ïðàâèë ïðè 
íàïðàâëåíí³ âèìîãè ðåêîìåíäîâàíèì ïîâ³äî-
ìëåííÿ äàòîþ íàëåæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
óñóíåííÿ ïîðóøåíü ïðè ðîçì³ùåíí³ òà åêñïëó-
àòàö³¿ ÐÇ ââàæàºòüñÿ äåñÿòèé ðîáî÷èé äåíü ç 
äàòè çä³éñíåííÿ ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ òà 
äàòè îïðèëþäíåííÿ âèìîãè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî 
àáçàöó òðåòüîãî öüîãî ïóíêòó Ïðàâèë. 

Ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòàìè 
14.2.3.1-14.2.3.8 öèõ Ïðàâèë, äî âèìîãè äîäàºòü-
ñÿ àêò, â ÿêîìó çàô³êñîâàí³ âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, 
çà ï³äïèñîì ïðåäñòàâíèêà Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü 
ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
òà/àáî ïðåäñòàâíèêà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âðåêëàìà» (äàë³ - 
ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà»).
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Про впорядкування процедури погодження переліку 
ремонтних робіт в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 48/6099 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25 Закону України 
«Про освіту», з метою врегулювання процедури погодження переліку ремонтних робіт, поліпшення матеріально-
технічної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади 
міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Ðîçðîáèòè ïîëîæåííÿ ïðî ïðîöåäóðó 
ïîãîäæåííÿ ïåðåë³êó ðåìîíòíèõ ðîá³ò â äîøê³ëü-
íèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ç êåð³âíèêàìè òà ïðåäñòàâíèêàìè 
áàòüê³âñüêî¿ ãðîìàäè âèùåçàçíà÷åíèõ çàêëàä³â 
ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

1.2. Çîáîâ’ÿçàòè ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ âèñòóïàþòü 
ãîëîâíèìè ðîçïîðÿäíèêàìè áþäæåòíèõ êîøò³â, 
òà çàìîâíèê³â âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ïðîåêòóâàííÿ 
òà ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíèõ, ïîòî÷íèõ ðåìîíòíèõ 
ðîá³ò â äîøê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íàäàâàòè äî â³äîìà êåð³â-
íèêàì òà ïðåäñòàâíèêàì áàòüê³âñüêî¿ ãðîìàäè 
âèùåçàçíà÷åíèõ çàêëàä³â äåôåêòí³ àêòè òà àêòè 
âèêîíàíèõ ðîá³ò.

1.3. Ðåêîìåíäóâàòè çàëó÷àòè â îáîâ’ÿçêîâîìó 
ïîðÿäêó ïðåäñòàâíèê³â áàòüê³âñüêî¿ ãðîìàäè 
äîøê³ëüíèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ 
çà âèêîíàííÿì ðîá³ò ç ïðîåêòóâàííÿ òà ïðîâå-
äåííÿ êàï³òàëüíèõ, ïîòî÷íèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó 
âèùåçàçíà÷åíèõ çàêëàäàõ ç ïðàâîì ñêëàäàííÿ 
ïðîòîêîë³â, ïðîïîçèö³é òà/àáî çàóâàæåíü.

1.4. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2. 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). 

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó òà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äåìîíòàæ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ áåç íàïðàâëåííÿ 
âèìîãè, ÿêùî âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) àáî àäðåñà 
âëàñíèêà (êîðèñòóâà÷à) ÐÇ íå âñòàíîâëåí³.

14.2.6. Âëàñíèê (çàêîííèé êîðèñòóâà÷) ÐÇ 
çîáîâ›ÿçàíèé óñóíóòè çàçíà÷åí³ ó âèìîç³ ïî-
ðóøåííÿ. Òåðì³í óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ çàçíà-
÷àºòüñÿ ó âèìîç³, àëå íå ìîæå áóòè ìåíøèì 
í³æ òðè ðîáî÷³ äí³ ç äàòè ¿¿ îòðèìàííÿ. Âëàñíèê 
(çàêîííèé êîðèñòóâà÷) ÐÇ çîáîâ’ÿçàíèé â òåð-
ì³í, âêàçàíèé ó âèìîç³, ïîâ³äîìèòè â ïèñüìîâ³é 
ôîðì³ Ðîáî÷îìó îðãàíó ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåíü.

14.2.7. ßêùî âëàñíèê (çàêîííèé êîðèñòóâà÷) 
ÐÇ ñàìîñò³éíî íå óñóíóâ âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ ó 
òåðì³í, âêàçàíèé ó âèìîç³ Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü 
ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
çä³éñíþºòüñÿ äåìîíòàæ ÐÇ.

14.2.8. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äåìîíòàæó ÐÇ 
Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëàäàº ïåðåë³ê ÐÇ, 
ùî ï³äëÿãàþòü äåìîíòàæó, çàòâåðäæóº éîãî 
íàêàçîì òà íàïðàâëÿº äî ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» àáî 
áàëàíñîóòðèìóâà÷à ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ éîãî âèêîíàííÿ. 

14.2.9. Îðãàí³çàö³ÿ äåìîíòàæó àáî ñàìî-
ñò³éíå ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó çä³éñíþºòüñÿ ÊÏ 
«Êè¿âðåêëàìà» àáî áàëàíñîóòðèìóâà÷åì ì³ñöÿ 
ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Óïðàâë³ííÿ 
ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ öèì ðîçä³ëîì 
Ïðàâèë.

Äåìîíòàæ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ òåõí³÷íèõ 
ìîæëèâîñòåé ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» àáî áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à, âèìîã ç áåçïåêè âèêîíàííÿ ðîá³ò 
òà îõîðîíè ïðàö³ áåç ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèêó 
ÐÇ ïðî ÷àñ çä³éñíåííÿ äåìîíòàæó.

14.2.10. Äåìîíòàæ (ïåðåì³ùåííÿ) òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â (àâòîìîá³ë³â, ïðè÷åï³â, íàï³âïðè÷åï³â, 
àâòîïëàòôîðì òîùî), ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ  
âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî â ÿêîñò³ ïåðåñóâíèõ 
çàñîá³â ðåàë³çàö³¿ ïîñëóã ç ðîçïîâñþäæåííÿ 
ðåêëàìè, òà ÿê³ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî âòðàòèëè 
ïî÷àòêîâ³ ôóíêö³¿, äëÿ ÿêèõ âîíè áóëè âèðîáëåí³, 
çä³éñíþºòüñÿ ó ïðèñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿. 

Ïåðåì³ùåííÿ òàêèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
(àâòîìîá³ë³â, ïðè÷åï³â, íàï³âïðè÷åï³â, àâòî-
ïëàòôîðì òîùî) òà ¿õ ïîäàëüøå çáåð³ãàííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì 
«Öåíòð îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó».

14.2.11. Ï³ä ÷àñ äåìîíòàæó ÐÇ ñêëàäàºòüñÿ àêò 
ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó ç ïðîâåäåííÿì ôîòî- òà/
àáî â³äåîô³êñàö³¿, ÿê³ äîäàþòüñÿ äî àêòà.

Àêòè ñêëàäàþòüñÿ ïðåäñòàâíèêàìè ÊÏ «Êè¿â-
ðåêëàìà» àáî îñîáîþ, ùî çä³éñíþº äåìîíòàæ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó ìîæóòü áóòè 
ïðèñóòí³: âëàñíèê àáî çàêîííèé êîðèñòóâà÷ ÐÇ, 
áàëàíñîóòðèìóâà÷ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ, 
ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìî-
óïðàâë³ííÿ, ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, ì³ñüêèõ ñëóæá òà 
³íøèõ óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é.

Êîæíèé àêò ñêëàäàºòüñÿ â äâîõ ïðèì³ðíèêàõ ³ 
ï³äïèñóºòüñÿ âñ³ìà îñîáàìè, ïðèñóòí³ìè ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó. Îäèí ïðèì³ðíèê àêòà 
çàëèøàºòüñÿ ó îñîáè, ùî çä³éñíèëà äåìîíòàæ, 
³íøèé íàäàºòüñÿ âëàñíèêó (çàêîííîìó êîðèñòóâà-
÷ó) äåìîíòîâàíîãî ÐÇ íà éîãî ïèñüìîâó âèìîãó.

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äåìîíòàæó ñêëàäàºòüñÿ 
òàêèé êîìïëåêò äîêóìåíò³â:

- àêò çäà÷³-ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò ïî 
äåìîíòàæó ³ç çàçíà÷åííÿì õàðàêòåðó ðîá³ò òà 
¿õ âàðòîñò³;

- êàëüêóëÿö³ÿ âàðòîñò³ âèòðàò çà âèêîíàí³ 
ðîáîòè ç äåìîíòàæó.

14.2.12. Äåìîíòàæ ÐÇ íå ïðîâîäèòüñÿ, ÿêùî 
âëàñíèê ÐÇ ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í ïîâí³ñòþ 
óñóíóâ ïîðóøåííÿ òà ïîâ³äîìèâ ïðî öå â òîé æå 
ñòðîê Óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ç 
íàäàííÿì ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â, à òàêîæ 
âèÿâëåííÿ ó íàêàç³ ïðî äåìîíòàæ ïîìèëîê.

14.2.13. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ 
ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå îðãàí³çóâàëî àáî ñàìî-
ñò³éíî ïðîâîäèëî äåìîíòàæ ÐÇ, ïîêëàäàºòüñÿ 
íà âëàñíèêà äåìîíòîâàíîãî ÐÇ íà ï³äñòàâ³ àêòà 
çäà÷³-ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèñòàâëå-
íîãî ðàõóíêó. 

Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò çä³éñíþºòüñÿ â ñòðîê, 
âêàçàíèé ó ðàõóíêó. Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³ä-
ïðèºìñòâà çà çáåð³ãàííÿ äåìîíòîâàíîãî ÐÇ 
çä³éñíþºòüñÿ âëàñíèêîì ÐÇ çà ïåð³îä ç äàòè 
äåìîíòàæó ÐÇ òà ïî äàòó ïîâåðíåííÿ ÐÇ âêëþ÷íî 
íà ï³äñòàâ³ âèñòàâëåíîãî ï³äïðèºìñòâîì ðàõóíêó.

Îòðèìàí³ â³ä âëàñíèêà (çàêîííîãî êîðèñòó-
âà÷à) ÐÇ êîøòè â ÿêîñò³ êîìïåíñàö³¿ âèìóøåíèõ 
âèòðàò ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» àáî áàëàíñîóòðèìóâà÷à 
ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ, ïîâ›ÿçàíèõ ç äåìîí-
òàæåì ÐÇ, ¿õ òðàíñïîðòóâàííÿì òà ïîäàëüøèì 
çáåð³ãàííÿì, çàëèøàþòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ 

ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» àáî áàëàíñîóòðèìóâà÷à òà 
ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ àáî ïðîâåäåííÿ 
äåìîíòàæ³â ÐÇ, ¿õ òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ.

Äåìîíòàæ ÐÇ ïðîâîäèòüñÿ áåç â³äøêîäóâàííÿ 
âèòðàò, çä³éñíåíèõ âëàñíèêîì ÐÇ çà ÷àñ éîãî 
ðîçì³ùåííÿ.

14.2.14. Âëàñíèê (çàêîííèé êîðèñòóâà÷) ÐÇ 
ìàº ïðàâî íà ïîâåðíåííÿ äåìîíòîâàíîãî ÐÇ 
ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëà-
ìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÊÏ 
«Êè¿âðåêëàìà» àáî áàëàíñîóòðèìóâà÷à ì³ñöÿ 
ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ, ÿêèé çä³éñíèâ äåìîíòàæ, íà 
ï³äñòàâ³ òàêèõ äîêóìåíò³â:

à) çàÿâè íà ³ì›ÿ êåð³âíèê³â ïðî ïîâåðíåííÿ 
äåìîíòîâàíîãî ÐÇ;

á) äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ïðàâî âëàñíîñò³ 
(³íøå ìàéíîâå ïðàâî) íà êîíêðåòíèé äåìîíòî-
âàíèé ÐÇ;

â) äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº îïëàòó âèìó-
øåíèõ âèòðàò ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» àáî áàëàíñîó-
òðèìóâà÷à ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ ÐÇ, ÿêèé çä³éñíèâ 
äåìîíòàæ, ïîâ›ÿçàíèõ ç äåìîíòàæåì ÐÇ, ¿õ 
òðàíñïîðòóâàííÿì òà ïîäàëüøèì çáåð³ãàííÿì;

ã) äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ïðàâî óïîâíî-
âàæåíî¿ îñîáè íà îäåðæàííÿ äåìîíòîâàíîãî ÐÇ.

14.2.15. Îáë³ê äåìîíòîâàíèõ ÐÇ çä³éñíþºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

14.2.16. Äåìîíòîâàí³ ÐÇ ìîæóòü áóòè ïå-
ðåäàí³ íà òèì÷àñîâå çáåð³ãàííÿ â³äïîâ³äíîìó 
ï³äïðèºìñòâó, óñòàíîâ³, îðãàí³çàö³¿ íà ï³äñòàâ³ 
â³äïîâ³äíîãî äîãîâîðó òà àêòà ïðèéîìó-ïå-
ðåäà÷³ ³ç ïåðåë³êîì, çàçíà÷åííÿì ¿õ ñòàíó òà 
õàðàêòåðèñòèê.

14.2.17. Çáåð³ãàííÿ äåìîíòîâàíèõ ÐÇ çä³é-
ñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â.

Ó âèïàäêàõ ðîçãëÿäó ñóäîâèõ ñïðàâ, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç äåìîíòàæåì ÐÇ, çáåð³ãàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïðî-
òÿãîì âñüîãî ñòðîêó ðîçãëÿäó ñóäîâî¿ ñïðàâè äî 
íàáðàííÿ ð³øåííÿì çàêîííî¿ ñèëè.

14.2.18. Äåìîíòîâàí³ ÐÇ ï³äëÿãàþòü ðåàë³-
çàö³¿ àáî óòèë³çàö³¿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ó ì³ñöåâèõ 
äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêùî:

à) ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó 
çáåð³ãàííÿ äåìîíòîâàíèõ ÐÇ  ¿õ âëàñíèêè íå 
çâåðíóëèñü çà ïîâåðíåííÿì ÐÇ;

á) ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó 
çáåð³ãàííÿ äåìîíòîâàíèõ ÐÇ ¿õ âëàñíèêè íå êîì-
ïåíñóâàëè âèòðàò çà äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òà çáåð³ãàííÿ ÐÇ, àáî íå íàäàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ 
ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ (³íøå ìàéíîâå 
ïðàâî) íà òàê³ ÐÇ.

14.2.19. Äåìîíòîâàí³ ÐÇ, âëàñíèêè ÿêèõ íà-
äàëè ïèñüìîâó â³äìîâó â³ä íèõ òà äîêóìåíòè, ÿê³ 
ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ (³íøå ìàéíîâå 
ïðàâî) íà ö³ ÐÇ, ï³äëÿãàþòü ðåàë³çàö³¿ àáî óòèë³-
çàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ òàêî¿ 
â³äìîâè òà â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.

14.2.20. Äåìîíòîâàíèé ÐÇ, âëàñíèê (êî-
ðèñòóâà÷) ÿêîãî íå âñòàíîâëåíèé, ââàæàºòüñÿ 
çíàõ³äêîþ òà áåðåòüñÿ íà îáë³ê ÿê çíàõ³äêà. 
Ïîñàäîâà îñîáà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿), ÿêà âèÿâèëà òàêèé ÐÇ, ïîâ³äîìëÿº ïðî 
çíàõ³äêó â³äïîâ³äíå ðàéîííå óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ 
çà ì³ñöåì ¿¿ âèÿâëåííÿ ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ç 
ìîìåíòó âèÿâëåííÿ òàêîãî ÐÇ.

ßêùî ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó ïîâ³-
äîìëåííÿ óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿  ïðî ÐÇ, âëàñíèê 
(êîðèñòóâà÷) ÿêîãî íå âñòàíîâëåíèé, íå áóäå 
âñòàíîâëåíî âëàñíèêà (êîðèñòóâà÷à) àáî âëàñíèê 
(êîðèñòóâà÷) íå çàÿâèòü ïðî ñâî¿ ïðàâà äî ïîë³ö³¿ 
àáî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà íàáóâàº 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà òàêèé ÐÇ.

ßêùî ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïîë³ö³¿ ïðî ÐÇ, âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) 
ÿêîãî ââàæàºòüñÿ íå âñòàíîâëåíèì, áóäå âñòà-
íîâëåíî âëàñíèêà (êîðèñòóâà÷à) àáî âëàñíèê 
(êîðèñòóâà÷) çàÿâèòü ïðî ñâî¿ ïðàâà äî ïîë³ö³¿ 
àáî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³í 
ïîâåðòàºòüñÿ âëàñíèêó (êîðèñòóâà÷ó).

Âëàñíèê (êîðèñòóâà÷) çíàéäåíîãî ÐÇ â³äøêî-
äîâóº âèòðàòè, ïîâ›ÿçàí³ ³ç çíàõ³äêîþ (äåìîíòàæ, 
çáåð³ãàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçøóê âëàñíèêà 
òîùî), òà ñïëà÷óº âèíàãîðîäó çà çíàõ³äêó â ðîç-
ì³ð³ äâàäöÿòè â³äñîòê³â âàðòîñò³ ÐÇ äî ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó.».

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

3. Ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî 
îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про звернення Київської міської
ради до Кабінету Міністрів України 

щодо перегляду доцільності існуючого
            порядку обчислення часу на території 

України (запровадження та скасування 
переходу на літній час)

Рішення Київської міської ради № 55/6106  від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
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ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ïåðåãëÿäó 
äîö³ëüíîñò³ ³ñíóþ÷îãî ïîðÿäêó îá÷èñëåííÿ ÷àñó 
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè (çàïðîâàäæåííÿ òà ñêàñó-
âàííÿ ïåðåõîäó íà ë³òí³é ÷àñ) çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

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 îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 15.11.2018 ¹ 55/6106

Звернення
Київської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо перегляду 
доцільності існуючого порядку обчислення часу на території України 

(запровадження та скасування переходу на літній час)

²äåÿ ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèê³â âåñíîþ íà ãîäèíó âïåðåä ÿê ñïîñ³á çá³ëüøèòè ñâ³òîâèé äåíü òà, 
ÿê íàñë³äîê, çìåíøèòè îáñÿãè âèêîðèñòàííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ íàëåæèòü Äæîðäæó Âåðíîíó 
Õàäñîíó (XIX ñò.) òà ïðîòÿãîì XX ñòîë³òòÿ áóëà ï³äõîïëåíà áàãàòüìà êðà¿íàìè. Ïðîòå, ÿê ïîêàçàëè 
äîñë³äæåííÿ, â äåÿêèõ êðà¿íàõ çàïðîâàäæåííÿ ïåðåõîäó íà ë³òí³é ÷àñ íå äàëî â³ä÷óòíîãî åôåêòó, 
³íêîëè, íàâïàêè, çá³ëüøèëî ñïîæèâàííÿ åëåêòðèêè. Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ 
Óêðà¿íè òàêîæ â³äñóòí³ åêîíîì³÷íå îá´ðóíòóâàííÿ ùîð³÷íîãî ïåðåõîäó íà ë³òí³é ÷àñ òà ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî çìåíøåííÿ ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ï³ä ÷àñ òàêîãî ïåðåõîäó. Âðåøò³, íà ñüîãîäí³ îñâ³òëåííÿ 
íå ñòàíîâèòü âàãîìî¿ ÷àñòêè ó ñòðóêòóð³ âèòðàò åëåêòðîåíåðã³¿, îñîáëèâî ï³ñëÿ øèðîêîãî çàïðî-
âàäæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ ëàìï; ñóòòºâ³øå âïëèâàþòü âñ³ëÿê³ åëåêòðîïðèëàäè, âèêîðèñòàííÿ 
ÿêèõ íå çàëåæèòü â³ä ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà. 

Ç ³íøîãî áîêó, ùîð³÷íå ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèê³â íà çèìîâèé òà ë³òí³é ÷àñ âèêëèêàº, òàê çâàíèé, 
÷àñîâèé ñòðåñ ³ íåãàòèâíî âïëèâàº íà ïñèõîëîã³÷íèé òà ô³çè÷íèé ñòàí ëþäèíè, à öå á³ëüø³ âèòðàòè, 
í³æ íåçíà÷íà åêîíîì³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Ëþäè äîáðå â³ä÷óâàþòü çì³íó á³îðèòì³â ó ïðèðîä³. Ó ïåð³îäè 
ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèê³â íàâåñí³ òà âîñåíè ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü äî ë³êàð³â çàçâè÷àé çðîñòàº. Çì³íó 
á³îðèòì³â õâîð³ ëþäè â³ä÷óâàþòü íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ çäîðîâ³, ó íèõ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïàòîëîã³÷í³ 
ðåàêö³¿. Ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèêà - äëÿ îäíèõ öå çàãîñòðåííÿ õâîðîáè, à äëÿ ³íøèõ ïðîñòî äèñêîì-
ôîðò. Ó òàê³ ïåðåõ³äí³ ïåð³îäè áàãàòî ëþäåé ñêàðæàòüñÿ íà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ, àäæå íàâ³òü íåçíà-
÷íå çì³ùåííÿ ÷àñó - öå ïðÿìå ³ ãðóáå ïîðóøåííÿ á³îëîã³÷íîãî ãîäèííèêà. ßê íàñë³äîê, ï³äâèùåíà 
÷óòëèâ³ñòü òà åìîö³éí³ñòü, âòîìëþâàí³ñòü, ïîðóøåííÿ ñíó òà çàãîñòðåííÿ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü.

Ñâ³òîâèé äîñâ³ä òàêîæ íå ñôîðìóâàâ îñòàòî÷íî¿ äóìêè ùîäî ùîð³÷íîãî ïåðåõîäó íà ë³òí³é ÷àñ. 
Á³ëüøå 60% êðà¿í ñâ³òó íå ïåðåâîäÿòü ãîäèííèêîâ³ ñòð³ëêè. Îñòàíí³ì ÷àñîì ïèòàííÿ  äîö³ëüíîñò³ 
ïåðåõîäó íà ë³òí³é ÷àñ íàáóâàº âñå á³ëüøî¿ àêòóàëüíîñò³ ³ ñåðåä êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Çî-
êðåìà, óðÿäè  Ô³íëÿíä³¿ òà Ëèòâè äîìàãàëèñÿ ñêàñóâàííÿ ë³òíüîãî ÷àñó â ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³, 
à 8 ëþòîãî 2018 ðîêó ªâðîïàðëàìåíò çàêëèêàâ ªâðîêîì³ñ³þ ïðîâåñòè îö³íêó íèí³øíüî¿ ñèñòåìè 
ïåðåâîäó ñòð³ëîê ãîäèííèêà äâ³÷³ íà ð³ê ³ ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çì³íèòè ¿¿, ïðî ùî éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä-
í³é ðåçîëþö³¿. Âðåøò³, ï³ñëÿ ïðîâåäåíîãî â 2018 ðîö³ îïèòóâàííÿ ñåðåä ìåøêàíö³â ªâðîñîþçó, 
ùî ïåðåâàæíèì ÷èíîì ï³äòðèìàëî ñêàñóâàííÿ ÷àñîâèõ ïåðåõîä³â, ªâðîêîì³ñ³ºþ îãîëîøåíî ïðî 
íàì³ðè ñêàñóâàòè ïåðåõîäè íà çèìîâèé/ë³òí³é ÷àñ âæå â íàéáëèæ÷³ ì³ñÿö³. 

²ñíóþ÷èé ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ÷àñó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ìàº áóòè îïòèìàëüíèì, óçãîäæåíèì 
ç ì³æíàðîäíîþ ïðàêòèêîþ îá÷èñëåííÿ ÷àñó, ñïðèÿòè àäàïòàö³¿ âñüîãî ñïåêòðà ì³æíàðîäíèõ 
åêîíîì³÷íèõ, êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ â³äíîñèí, â³äïîâ³äàòè ¿¿ ãåîãðàô³÷íîìó ïîëîæåííþ. Âîäíî÷àñ 
Óêðà¿íà âçÿëà êóðñ íà ºâðî³íòåãðàö³þ, ÿêèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³ìïëåìåíòàö³ÿ ºâðîïåéñüêîãî çà-
êîíîäàâñòâà. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ªÑ ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ïåðåõîäó íà 
ë³òí³é ÷àñ Óêðà¿íà òàêîæ áóäå çìóøåíà ïåðåãëÿäàòè âëàñíå çàêîíîäàâñòâî ³ íîðìàòèâíó áàçó. Òîìó 
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ïîðÿäîê ³ìïëåìåíòàö³¿ öüîãî ð³øåííÿ é óçãîäæåííÿ ÿê åêîíîì³÷íèõ, òàê ³ ³íøèõ ³íòåðåñ³â ìàº áóòè 
âèçíà÷åíî â³äïîâ³äíèìè ïðàâîâèìè íîðìàìè.

Çâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ùîäî â³äìîâè â³ä ïðàêòèêè ïåðåâåäåííÿ 
ãîäèííèê³â íà çèìîâèé ³ ë³òí³é ÷àñ òà ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ íåãàòèâíîìó âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ ãðîìà-
äÿí âíàñë³äîê ïåðåâåäåííÿ ãîäèííèê³â íà ãîäèíó âïåðåä òà íà ãîäèíó íàçàä, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 
çâåðòàºòüñÿ äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì ïðîâåñòè îö³íêó äîö³ëüíîñò³  ³ñíóþ÷îãî 
ïîðÿäêó îá÷èñëåííÿ ÷àñó íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè â àñïåêò³ çàïðîâàäæåííÿ òà ñêàñóâàííÿ ïåðåõîäó 
íà ë³òí³é ÷àñ ³ ó ðàç³ íåäîö³ëüíîñò³ òàêîãî ïåðåõîäó îñòàòî÷íî ñêàñóâàòè éîãî.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про врегулювання питань, 
пов’язаних з припиненням або внесенням змін до  

інвестиційного договору № 050-13/і/124 від 17.04.2013 
«Про будівництво об’єкта багатофункціонального 
призначення та комплексного благоустрою скверу 
на Поштовій площі окремою чергою будівництва 

у складі проекту «Реконструкція транспортної розв’язки 
на Поштовій площі у Подільському районі»

Рішення Київської міської ради № 225/6276 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, статті 16 Закону України «Про інвестиційну 
діяльність», статей 651- 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, статей 10-101 
Закону України «Про столицю України-місто-герой Київ», частини другої статті 11 та статті 17 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постанови Верховної Ради України від 5 липня 2018 року № 2492-VIII «Про 
збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у місті Києві», рішення Київської міської ради від 21 
червня 2018 року № 964/5028 «Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам›ятки археології місцевого 
значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (XI - XIX ст.) на Поштовій площі в місті 
Києві» та музеєфікації об›єктів культурної спадщини» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ç ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç ïðèïèíåííÿì àáî âíåñåííÿì çì³í  äî  ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó ¹ 050-13/³/124 â³ä 17.04.2013 
«Ïðî áóä³âíèöòâî îá’ºêòà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ òà êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ 
ñêâåðó íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ îêðåìîþ ÷åðãîþ 
áóä³âíèöòâà ó ñêëàä³ ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ 
òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ïîøòîâ³é ïëîù³ ó 
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-
í³é àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà 
³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
(äàë³ – îðãàí³çàòîð êîíêóðñó) òà êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-
òðàíñïîðòíèõ ñïîðóä ì. Êèºâà» (äàë³ – çàìîâíèê) 
âíåñòè çì³íè àáî ïðèïèíèòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð 
¹050-13/³/124 â³ä 17.04.2013 «Ïðî áóä³âíèöòâî 
îá’ºêòà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà 
êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ ñêâåðó íà Ïîøòîâ³é 
ïëîù³ îêðåìîþ ÷åðãîþ áóä³âíèöòâà ó ñêëàä³ ïðî-
åêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà 
Ïîøòîâ³é ïëîù³ ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» â ä³þ÷³é 
ðåäàêö³¿ (äàë³ – ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð). Ç ö³ºþ 
ìåòîþ, çîêðåìà, çä³éñíèòè òàê³ çàõîäè:

1.1. Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó ³ çàìîâíèêó ïðî-
òÿãîì ñåìè äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
çâåðíóòèñü äî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «ÕÅÍÑÔÎÐÄ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ» (äàë³ 
– ³íâåñòîð) ç ïèñüìîâîþ ïðîïîçèö³ºþ ùîäî 
âíåñåííÿ çì³í àáî ïðèïèíåííÿ  ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó çà çãîäîþ ñòîð³í. Çîêðåìà, ïåðåä-
áà÷èòè ðîçðîáêó, ïîãîäæåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í 
äî ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ³ ðîáî÷î¿ äîêóìåíòàö³¿ 
ñòîñîâíî ðîçì³ùåííÿ íà îá’ºêò³ ³íâåñòóâàííÿ 
ïðèì³ùåíü ìóçåþ, à òàêîæ ïåðåäáà÷èòè ðîç-
ðîáêó, ïîãîäæåííÿ òà âíåñåííÿ çì³í â ïðîåêòíó 
äîêóìåíòàö³þ ùîäî àëüòåðíàòèâíîãî óêð³ïëåííÿ 
ïàëü íà ä³ëÿíö³ ïðîâåäåííÿ àðõåîëîã³÷íèõ äî-
ñë³äæåíü, ùî íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âèêîíàííÿ 
àðõåîëîã³÷íèõ ðîá³ò áåç âëàøòóâàííÿ íà öüîìó 
åòàï³ çàë³çîáåòîííî¿ ïëèòè.

1.2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñï³ëüíî ç îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó ³ çàìîâíèêîì 
ïðîòÿãîì ï’ÿòíàäöÿòè äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîàíàë³çóâàòè ïèòàííÿ âèêîíàííÿ 
àáî íåâèêîíàííÿ ³íâåñòîðîì ïîëîæåíü ³íâåñ-
òèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿê³ çã³äíî ç ³íâåñòèö³éíèì 
äîãîâîðîì º ï³äñòàâàìè äëÿ âíåñåííÿ çì³í àáî 

éîãî ðîç³ðâàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó 
îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

Óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå òðèäöÿòè äí³â 
ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïðî³íôîðìóâàòè 
äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëåíàðíîìó 
çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñòàí âè-
êîíàííÿ ïîëîæåíü ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.  

1.3. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ôàêò³â íåâèêîíàííÿ  
³íâåñòîðîì ïîëîæåíü ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, 
ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó, òà/àáî ó 
ðàç³ â³äìîâè ³íâåñòîðà âíåñòè çì³íè äî ³íâåñ-
òèö³éíîãî äîãîâîðó â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 1.1 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó 
íå ï³çí³øå ñîðîêà äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî ðîç³ðâàííÿ â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó 
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ç ³íâåñòîðîì ç óðàõó-
âàííÿì ïðîöåäóðè, ïåðåäáà÷åíî¿ ³íâåñòèö³éíèì 
äîãîâîðîì.

1.4. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ôàêò³â íåâèêîíàííÿ 
³íâåñòîðîì ïîëîæåíü ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, 
ùî º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî 
äîãîâîðó â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó, òà ó ðàç³ 
â³äìîâè ³íâåñòîðà â³ä âíåñåííÿ çì³í äî ³íâåñòè-
ö³éíîãî äîãîâîðó, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 1.1 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ, îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó íå 
ï³çí³øå ñîðîêà äí³â ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
çâåðíóòèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì (ïîçîâàìè) ïðî 
ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó çâ’ÿçêó 
ç ³ñòîòíîþ çì³íîþ îáñòàâèí çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
652 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (âèÿâëåííÿ 
÷èñëåííèõ çíàõ³äîê àðõåîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó, 
ùî ìàþòü âèçíà÷íó ³ñòîðèêî-êóëüòóðíó ö³íí³ñòü, 
ïðèñâîºííÿ ä³ëÿíö³ ïðèáåðåæíîãî ì³ñüêîãî êâàð-
òàëó Ñåðåäíüîâ³÷íîãî Êèºâà ñòàòóñó ïàì’ÿòêè 
àðõåîëîã³¿ ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ òîùî).

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó, ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення комунального закладу 
«Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 799 

Дарницького району м. Києва» 
Рішення Київської міської ради № 232/6283 від 6 грудня 2018 року

Відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року 
№ 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Çàêëàä äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 799 Äàðíèöüêîãî 

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
«Çàêëàä äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 799 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèäàòêè íà óòðèìàí-
íÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Çàêëàä äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 799 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà äëÿ ãî-
ëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïî ãàëóç³ 
«Îñâ³òà» íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ðàéîíó ì. Êèºâà» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,  âóë. 
Îë³éíèêà, 10.

2. Ïåðåäàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Çàêëàä äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 799 Äàðíèöüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà» äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ 

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 

àäì³í³ñòðàö³¿:
3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 

ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

Про перейменування вулиці 
у Голосіївському та Печерському 

районах міста Києва
Рішення Київської міської ради № 211/6262 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Òâåðñüêó ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó òà Ïå÷åðñüêîìó ðàéîíàõ íà âóëèöþ 
ªæè ¥åäðîéöÿ. 

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до пункту 3 рішення 
Київської міської ради від 23 травня 2018 року 

№ 836/4900 «Про Порядок доступу до
пленарних засідань Київради»

Рішення Київської міської ради № 214/6265 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до статті 26, частини сімнадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 òðàâíÿ 2018 ðîêó ¹836/4900 
«Ïðî Ïîðÿäîê äîñòóïó äî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü 
Êè¿âðàäè», âèêëàâøè éîãî â òàê³é ðåäàêö³¿:

«3. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 01.02.2019.».
2. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðå-
òàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà 
äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відзначення 30-річчя
з дня виведення військ з Афганістану 

Рішення Київської міської ради № 216/6267 від 29 листопада 2018 року

З метою вшанування мужності і звитяги військовослужбовців та забезпечення збереження пам’яті героїв, які 
загинули в Афганістані, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Óðî÷èñòî â³äçíà÷èòè ó 2019 ðîö³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
30-ð³÷÷ÿ ç äíÿ âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñï³ëüíî ç ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè 
àäì³í³ñòðàö³ÿìè:

ðîçðîáèòè ³ çàòâåðäèòè ïëàí çàõîä³â ùîäî 
â³äçíà÷åííÿ 30-ð³÷÷ÿ ç äíÿ âèâåäåííÿ â³éñüê ç 
Àôãàí³ñòàíó, âèð³øèòè ïèòàííÿ ùîäî ô³íàíñî-
âîãî òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ïåðåäáà÷åíèõ íèì çàõîä³â;

ñïðèÿòè âèñâ³òëåííþ êîìóíàëüíèìè çàñî-
áàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàõîä³â, ùî ïðîâî-
äèòèìóòüñÿ ó çâ›ÿçêó ç â³äçíà÷åííÿì 30-ð³÷÷ÿ ç 

äíÿ âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó, îðãàí³çàö³¿ 
òåìàòè÷íèõ òåëå- ³ ðàä³îïåðåäà÷, ïðèñâÿ÷åíèõ 
30-ð³÷÷þ ç äíÿ âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòàíó.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, 
òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про порушення перед Головою
Верховної  Ради України

клопотання про нагородження 
Грамотою Верховної Ради України
Малишева Віктора Володимировича

Рішення Київської міської ради № 217/6268 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 
Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
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1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè  Ìàëèøåâà 
Â³êòîðà Âîëîäèìèðîâè÷à – çàâ³äóâà÷à êàôåäðè 
àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà ñîö³àëüíî¿ áåç-
ïåêè ²íæåíåðíî-òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó Âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Â³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé 
óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà» çà áàãàòî-
ð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, 
âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê âèùî¿ 
îñâ³òè Óêðà¿íè.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ 

Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ìàëèøåâà 
Â³êòîðà Âîëîäèìèðîâè÷à – çàâ³äóâà÷à êàôåäðè 
àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà ñîö³àëüíî¿ áåç-
ïåêè ²íæåíåðíî-òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó Âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Â³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé 
óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»  çà 
áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³-
îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про порушення перед Головою
Верховної  Ради України

клопотання про нагородження 
Грамотою Верховної Ради України
Калакури  Марії   Михайлівни

Рішення Київської міської ради № 218/6269 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до Постанови Верховної  Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та 
Грамоту Верховної Ради України» Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Êàëàêóðè 
Ìàð³¿ Ìèõàéë³âíè – çàâ³äóâà÷à êàôåäðè òåõíî-
ëîã³é õàð÷óâàííÿ Âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
«Â³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó 
ëþäèíè «Óêðà¿íà» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, 
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ï³äãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Êàëàêóðè 

Ìàð³¿ Ìèõàéë³âíè – çàâ³äóâà÷à êàôåäðè òåõíî-
ëîã³é õàð÷óâàííÿ Âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
«Â³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó 
ëþäèíè «Óêðà¿íà» çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, 
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê âèùî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про вихід із складу засновників 
друкованого засобу масової 
інформації – журналу «Київ»

Рішення Київської міської ради № 223/6274 від 29 листопада 2018 року

Відповідно до статей 3, 7, 14 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів 
масової інформації», статті 20 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» Київська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèéòè ³ç ñêëàäó çàñíîâíèê³â äðóêîâàíîãî 
çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – æóðíàëó «Êè¿â».

2. Äîðó÷èòè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñå-
êðåòàðþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêîï³âó Â. Â. 
ï³äïèñàòè äîãîâ³ð ïðî âèõ³ä ³ç ñêëàäó çàñíîâíèê³â 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – æóðíàëó 
«Êè¿â» ç òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «Æóðíàë «Êè¿â» òà Íàö³îíàëüíîþ ñï³ëêîþ 
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè.

3. Ó äîãîâîð³ ïðî âèõ³ä ³ç ñêëàäó çàñíîâíèê³â 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – æóðíàëó 
«Êè¿â», çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 2 öüîãî ð³øåííÿ, 
îáîâ’ÿçêîâî  ïåðåäáà÷èòè óìîâè çàáåçïå÷åííÿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿, çáåðåæåííÿ éîãî íàçâè, ö³ëüîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, ìîâè âèäàííÿ ³ òåìàòè÷íî¿ ñïðÿ-
ìîâàíîñò³. 

4. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè:

â³ä 24 òðàâíÿ 2001 ðîêó ¹ 347/1323 «Ïðî 
ñï³âçàñíîâíèöòâî æóðíàëó «Êè¿â»;

â³ä 19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹ 800/3375 «Ïðî âè-
êîíàííÿ ô³íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü çà óñòàíîâ÷èì 
äîãîâîðîì ïðî çàñíóâàííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü äðóêîâà-
íîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ – æóðíàëó «Êè¿â».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про перейменування вулиці
у Шевченківському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 16/6067 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об›єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Íåâñüêó ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Íèâñüêó.

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

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу на створення 
органу самоорганізації населення «Вуличний комітет 

«Квітка Мишалівки» 
у Голосіївському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 25/6076 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 25.06.2018 
за № 08/КО-3270, протокол та список учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 25.11.2017, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó - «Âóëè÷íèé 
êîì³òåò «Êâ³òêà Ìèøàë³âêè» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Êâ³òêà Ìèøàë³âêè» 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ä³º ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ áóäèíê³â ³íäèâ³äóàëüíî¿ çàáóäîâè ¹¹ 2, 
3, 3-à, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17-à, 20, 23, 23-à, 
26, 28-á, 29, 30-à, 30-â, 31, 31-à, 32, 34, 36, 36-à, 
37, 38-à, 40/43 íà âóëèö³ Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò 
«Êâ³òêà Ìèøàë³âêè» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì³ñòà Êèºâà º:

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

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

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

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Âóëè÷íèé êîì³òåò «Êâ³òêà Ìèøàë³âêè» ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ 
éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

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

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

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

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì›ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íà-
äàííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã æèòåëÿì, 
ÿê³ ìåøêàþòü íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì›ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 

òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì›ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

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

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

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

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

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

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

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé 
êîì³òåò «Êâ³òêà Ìèøàë³âêè» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðà-
éîí³ ì³ñòà Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 
ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷-
íèé êîì³òåò «Êâ³òêà Ìèøàë³âêè» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ 
ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: 
ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ - ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò 
«Êâ³òêà Ìèøàë³âêè» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу 
в дар Лейпцизькій міській раді 

від міста-героя Києва меморіальної дошки 
на честь видатного українського 
композитора Миколи Лисенка

Рішення Київської міської ради № 24/6075 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до статті 12 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
розвитку культурних зв’язків між містом-героєм Києвом та містом Лейпциг Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè â äàð Ëåéïöèçüê³é ì³ñüê³é ðàä³ 
â³ä ì³ñòà-ãåðîÿ Êèºâà ìåìîð³àëüíó äîøêó íà 
÷åñòü âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà 
Ìèêîëè Ëèñåíêà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè çã³äíî 
ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
18 грудня 2018 р.
№137 (5188)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

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

від 20 листопада 2018 року № 2094

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 267/2115

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УПРАВДОМ»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1063,58 1276,30

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 2013,54 2416,25

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

від 20 листопада 2018 року № 2094

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 268/2116

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УПРАВДОМ»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1061,63 1273,96

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 2011,59 2413,91

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

від 20 листопада 2018 року № 2094

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві
6 грудня 2018 р. за № 269/2117

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УПРАВДОМ»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 1,95 2,34

2 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 1,95 2,34

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 20 листопада 2018 року № 2094

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 270/2118

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УПРАВДОМ» як виконавець цих

послуг
¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîñëóãè Îäèíèöÿ âèì³ðó Òàðèôè, 

ãðí ç ÏÄÂ

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 267/2115

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
«УПРАВДОМ»

Розпорядження № 2094 від 20 листопада 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß 
«ÓÏÐÀÂÄÎÌ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÓÏÒÀÂÄÎÌ», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òå-
ïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ 
ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÓÏÐÀÂÄÎÌ», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÆÈÒËÎ-
ÂÎ-ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÓÏÐÀÂÄÎÌ» ÿê 
âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî äîäàþòüñÿ.

5. 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)

16 серпня 2016 року № 695
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 20 листопада 2018 року № 2095)

Зареєстровано в Головному територіальному  управлінні юстиції у місті Києві
6 грудня 2018 р. за № 271/2119

Тарифи
на теплову енергію ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 2132,93 2559,52

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

16 серпня 2016 року № 695
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 20 листопада 2018 року № 2095)

Зареєстровано в Головному територіальному  управлінні юстиції у місті Києві
6 грудня 2018 р. за № 272/2120

Тарифи
на виробництво теплової енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

6 грудня 2018 р. за № 271/2119

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії, постачання теплової енергії, 

послугу з централізованого постачання гарячої води 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА»

Розпорядження № 2095 від 20 листопада 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно– 
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів па теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послугу з централізо-
ваного постачання гарячої води:

1

Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ íàÿâíîñò³ êâàðòèðíîãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà/àáî áóäèí-
êîâîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ:

íàñåëåííÿ 1 Ã êàë 1296,76

³íø³ ñïîæèâà÷³ 1 Ã êàë 2437,08

2

Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ êâàðòèðíîãî (íà ïðèì³ùåííÿ) òà/àáî 
áóäèíêîâîãî çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà îïàëåííÿ:

íàñåëåííÿ

1 êâ. ì îïàëþ-
âàíî¿ ïëîù³ íà 

ì³ñÿöü ïðî-
òÿãîì

ïåð³îäó íàäàí-
íÿ ïîñëóãè ç 

öåíòðàë³çîâà-
íîãî îïàëåííÿ

15,00

3 Öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â:

íàñåëåííÿ 1 êóá.ì 72,65

³íø³ ñïîæèâà÷³ 1 êóá. ì 129,52

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ-
¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ 
ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
16 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 695, çàðåºñòðîâàíèõ ó 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 09 âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 117/1430, 
âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ», 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ñåðïíÿ 2016 
ðîêó ¹ 695, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09 
âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 118/1431, âèêëàâøè ¿õ 
ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ», 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ñåðïíÿ 2016 
ðîêó ¹ 695, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09 

âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 119/1432, âèêëàâøè ¿õ 
ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀÍ²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ», 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ñåðïíÿ 2016 
ðîêó ¹ 695, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09 
âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 120/1433, âèêëàâøè ¿õ 
ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãó ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî 
íàäàº ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 
«ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ ÌÅÕÀ-
Í²×ÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÇÂÀÐÊÀ» ÿê âèêîíàâåöü ö³º¿ 
ïîñëóãè, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ñåðïíÿ 
2016 ðîêó ¹ 695, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó 
òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
09 âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 121/1434, âèêëàâøè 
¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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Тарифи
на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надає 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА» як виконавець цієї послуги

¹ Ñïîæèâà÷³ Îäèíèöÿ âèì³ðó Òàðèô, ãðí ç ïäâ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 1 êóá.ì 133,30

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.11.2018 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ 171,1 ìëí ãðí, ùî 
íà 4,0% àáî íà 7,1 ìëí ãðí ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà 74,5% àáî íà 73,1 ìëí ãðí á³ëüøå 
ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2018 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 73,3% àáî ìàéæå 125,4 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; 21,8% 
àáî 37,2 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà, â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, ðåøòà ïîíàä 4,9% 
(8,5 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

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

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.11.2018 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ 
äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 114,8 ìëí ãðí àáî 67,1% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêð-
îáîðîíïðîì» – 57,3 ìëí ãðí (ÄÏ «ÍÄ² «Êâàíò» – 12,6 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Çàâîä «Ìàÿê» – 12,1 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðî-
ïðèëàä³â – 8,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Êè¿âñüêèé áðîíåòàíêîâèé çàâîä» – 7,4 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» – 5,4 ìëí ãðí; 
ÄÏ «ÍÄ² «Áóðàí» – 3,9 ìëí ãðí; ÄÏ «Êîíñòðóêòîðñüêå áþðî «Àðòèëåð³éñüêå îçáðîºííÿ» – 2,2 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² 
íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 1,5 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ – ìàéæå 1,1 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó – 11,9 ìëí ãðí (ÄÏ 
«Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – ìàéæå 7,0 ìëí ãðí; ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,7 ìëí ãðí òîùî); Âåðõîâíèé ñóä Óêðà¿íè 
– ìàéæå 7,5 ìëí ãðí; Äåðæàâíîãî êîñì³÷íîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè – 7,1 ìëí ãðí (Êàçåííå ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àëüíîãî 
ïðèëàäîáóäóâàííÿ «Àðñåíàë» – 6,1 ìëí ãðí; ÄÏ Âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä» – 1,0 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà 
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè – 5,1 ìëí ãðí (ÄÏ âîäíèõ øëÿõ³â «Óêðâîäøëÿõ» – 4,2 ìëí ãðí; ÄÏ «Àíòîíîâ-Ô³íàíñ» – 0,5 
ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ – ìàéæå 4,9 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëå-
â³ç³éíèõ ô³ëüì³â «Óêðòåëåô³ëüì» – 4,9 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè 
– 4,6 ìëí ãðí (ÄÏ «Ðåã³îíàëüí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³» – 3,3 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðòðàíñíàôòîïðîäóêò» – 0,8 ìëí ãðí òîùî); 
Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè – 3,6 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – ìàéæå 1,9 ìëí ãðí; 
ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé 
òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ›ÿ Óêðà¿íè – 3,2 
ìëí ãðí (ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíå ìåäè÷íå îá›ºäíàííÿ «Ä³àë³ð» – 3,0 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòî-
ìàòèêè» – 0,9 ìëí ãðí; Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» – 0,8 ìëí 
ãðí; ÄÏ «Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí 
(ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»– 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè – 1,5 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âñüêèé çàâîä «Ðåìäè-
çåëü» – 0,6 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðñïåöíàëàäêà» – 0,3 ìëí ãðí; Óñòàíîâà «28 óïðàâë³ííÿ íà÷àëüíèêà ðîá³ò» òà Êîíöåðí 
«Â³éñüêåññåòìåíåäæìåíò» – ïî 0,2 ìëí ãðí òîùî); Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè 
ïî ì³ñòó Êèºâó – 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí). 

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

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ 
ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 15,3 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» – 6,7 ìëí ãðí; 
ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà¿íà» – 6,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ «ÔÎÑÀÃÐÎ-Óêðà¿íà» – ìàéæå 4,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ «ÒÌÌ-
Åíåðãîáóä» – 3,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Ëîã³ñòèê ÌÒÑ» – 2,5 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Óêðãàçí³³ïðîåêò» – 2,3 ìëí ãðí; «Ïðåäñòàâíè-
öòâî «ÀÊ «Ôåäåðàëüíà ãðóçîâà êîìïàí³ÿ» – 2,2 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Àâ³îêîìïàí³ÿ «Áóêîâèíà» – 2,1 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê 
íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 1,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Äåêîðàòèâíèé êàì³íü Óêðà¿íè» – 1,3 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó– áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â ó çâ’ÿçêó 
ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çà-
ìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, 
âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðè-
òÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

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

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

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³ç-
ì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ  çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ïðîâåäåíî 98 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, íà ÿêèõ çàñëóõàíî 345 êåð³â-
íèêà ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç³ ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó òà ïëàòåæ³â 
äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ 226 áîðæíèê ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ëèñòîïàäà 2018 ðîêó 
áóëî ïðîâåäåíî 87 ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïî ì. Êèºâó. 

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ ïåðåâ³ðîê âèíåñåíî 37 ïðèïèñ³â ç âèìîãîþ óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü 
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ñêëàäåíî òà ïåðåäàíî äî ñóäó 25 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 41, 188-1 ÊÓïÀÏ.

Âèíåñåíî 3 ïðîïîçèö³¿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, ìàòå-
ð³àëè  ïåðåâ³ðîê ïåðåäàíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî 
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàòòÿìè 172, 175 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Çà íåâèêîíàííÿ âèìîã ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà 
ïðî ïðàöþ (âèïëàòà çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³) âèíåñåíî 7 ïîñòàíîâ â³äïîâ³äíî äî ñò. 188-6 ÊÓïÀÏ.

Óïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè çà ïåð³îä ñ³÷íÿ – ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ðîçãëÿíóòî 38 ñïðàâ ùîäî íàêëàäåííÿ 
ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ñòîñîâíî íèõ 
âèíåñåíî ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é íà çàãàëüíó ñóìó 402 605,00 ãðèâåíü. 

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.11.2018 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 19,4 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà âåðåñåíü 2018 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæ-
íèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî 111,4 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè 
çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³. 

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної плати 

в місті Києві  на 01.11.2018

¹ 
ï/ï

Íàéìåíóâàííÿ  ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ òà ï³äïî-
ðÿäêóâàííÿ

Ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ìëí. ãðí.) ñòàíîì íà:
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1 ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ  «ÃÐÓÏ ÄÔ 
²ÍÒÅÐÍÅØÍË ÞÊÐÅÉÍ» 15,4 10,4 15,3 15,8 10,2 15,1 14,7 14,9 15,0 15,1 15,3

2 ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ 
«ÊÂÀÍÒ» ÄÊ»Óêðîáîðîíïðîì» 4,5 7,3 4,4 7,1 10,9 0,0 0,0 0,0 3,6 8,1 12,6

3 ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÇÀÂÎÄ «ÌÀßÊ» 
ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» 0,0 0,0 4,3 5,1 6,5 6,6 7,8 9,2 10,8 10,8 12,1

4 ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²Ä-
ÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ Ã²ÄÐÎÏÐÈËÀÄ²Â» ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» 8,3 8,0 8,2 8,1 8,1 8,4 8,2 8,4 8,7 8,9 8,7

5 ÂÅÐÕÎÂÍÈÉ ÑÓÄ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 5,2 7,5

6 ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÁÐÎÍÅÒÀÍÊÎÂÈÉ 
ÇÀÂÎÄ» ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4

7 ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÒÐÀÍ-
ÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ «ÊÈ¯ÂÄ²ÏÎÒÐÀÍÑ» Ì³íðåã³îí 5,9 6,1 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0

8 ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ 
«ÑÎÞÇ» 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,1 6,6 6,9

9 ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÁÀÍÊ ÏÅÒÐÎÊÎÌÌÅÐÖ-
ÓÊÐÀ¯ÍÀ» 6,1 6,4 6,6 6,9 6,3 5,9 6,0 6,0 6,2 6,4 6,6

10 ÊÀÇÅÍÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈËÀÄÎÁÓÄÓÂÀÍ-
Íß «ÀÐÑÅÍÀË» Äåðæàâíå êîñì³÷íå àãåíòñòâî Óêðà¿íè 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 4,7 10,3 12,3 15,9 6,1

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
«ЗВАРКА»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 2010,60 2412,72

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

16 серпня 2016 року № 695
(у редакції розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 20 листопада 2018 року № 2095)

Зареєстровано в Головному територіальному  управлінні юстиції у місті Києві
6 грудня 2018 р. за № 273/2121

Тарифи
на транспортування теплової енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
«ЗВАРКА»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 117,14 140,57

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

16 серпня 2016 року № 695 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

від 20 листопада 2018 року № 2095)

Зареєстровано в Головному територіальному  управлінні юстиції у місті Києві
6 грудня 2018 р. за № 274/2122

Тарифи
на постачання теплової енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
«ЗВАРКА»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 ²íø³ ñïîæèâà÷³ 5,19 6,23

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é
Í. Ìåëüíèê

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

16 серпня 2016 року № 695 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

від 20 листопада 2018 року № 2095)

Зареєстровано в Головному територіальному  управлінні юстиції у місті Києві
6 грудня 2018 р. за № 275/2123

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 

листопада 2018 року № 2096

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
6 грудня 2018 р. за № 266/2114

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1. Íàñåëåííÿ 957,24 1148,69

2. Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,30 1597,56

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Í. Ìåëüíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 6 грудня 2018 р. за № 266/2114

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЕРА – 

ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»
Розпорядження № 2096 від 20 листопада 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 «ÍÎÂÀ 
ÅÐÀ – ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÃÐÓÏÀ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 27 ñåðïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1553 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÀ 
ÅÐÀ – ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÃÐÓÏÀ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 04 âåðåñíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 199/2047.

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



14 РЕКЛАМАХрещатик
18 грудня 2018 р.
№137 (5188)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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РЕКЛАМА Хрещатик
18 грудня 2018 р.

№137 (5188)

ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» ³íôîðìóº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè 
ïîâíèé ïåðåãëÿä òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî, òðàíñïîðòóâàííÿ òà 
ïîñòà÷àííÿ äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ», «³íø³ ñïîæèâà-
÷³», òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ 
ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ». Ïåðåãëÿä òàðèô³â îáóìîâëåíî 
çá³ëüøåííÿì ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â «íàñåëåííÿ», çðîñòàí-
íÿì òàðèô³â íà âîäîïîñòà÷àííÿ ÏðÀÒ «Êè¿ââîäîêàíàë», êîðèãóâàííÿì ôîíäó îïëàòè 
ïðàö³ ç âðàõóâàííÿì çì³í ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà 
íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ¿õ çàòâåðäæåííÿ.

Ðîçðàõîâàí³ òàðèôè ñòàíîâëÿòü

Íàéìåíóâàííÿ
Ñïîæèâà÷

Íàñåëåííÿ (ãðí.) ²íø³ ñïîæèâà÷³ (ãðí.)

Òåïëîâà åíåðã³ÿ, ãðí. çà 1 Ãêàë, ç ÏÄÂ 1 442,26 2 390,54

ó ò.÷.

Âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ãðí. çà 1 Ãêàë, ç ÏÄÂ 1 396,06 2 344,34

Òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ãðí. çà 1 Ãêàë, ç 
ÏÄÂ 39,24 39,24

Ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ãðí. çà 1 Ãêàë, ç ÏÄÂ 6,96 6,96

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ çà 1 Ãêàë, ç ÏÄÂ 1 476,60 -

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ íà 1 êâ. ì, ç ÏÄÂ 25,56 -

Ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ çà 1 êóá. ì, ç ÏÄÂ 93,10 -

Ç á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÒÎÂ 
«Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð»: http://www.puec.com.ua

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 18.12.2018 ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ 
äí³â â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Áåðë³í-
ñüêîãî, 15, ì. Êè¿â, 04060 (òåë./ôàêñ (044)359-10-51) òà íà åëåêòðîííó àäðåñó: 
puec.ukr@gmail.com.

ÒÎÂ «Êåðóþ÷à Êîìïàí³ÿ «Ñòàòóñ» ïîâ³äîìëÿº, ùî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) íà çàòâåðäæåííÿ íàäàíî òàðèôè íà 
ïîñëóãè ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿, à òàêîæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 
01.06.2011ð. ¹ 869. Íåîáõ³äí³ çì³íè âèêëèêàí³ çá³ëüøåííÿì ö³íè íà ïðèðîäíèé ãàç, òàðèô³â 
íà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ð³âíÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
òà çì³íîþ òàðèô³â íà åëåêòðîåíåðã³þ.

Íàçâà ïîñëóãè Îäèíèöÿ âè-
ì³ðó

Òàðèô, ãðí. çà 
îäèíèöþ âèì³ðó 

(ç ÏÄÂ)

Òàðèô íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ äëÿ 
ïîòðåá (íàñåëåííÿ) òà (³íø³ ñïîæèâà÷³) ç áóäèíêî-
âèìè àáî êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êó òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿

1 Ãêàë 1 548,34

Òàðèô íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá (íàñåëåííÿ) çà óìîâè â³ä-
ñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â

ãðí/ìÇ 82,08

Òàðèô íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá (³íø³ ñïîæèâà÷³) çà óìîâè 
â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèê³â

ãðí/ìÇ 82,11

Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèðîáíèöòâà òà ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿, à òàêîæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ìîæíà 
îçíàéîìèòèñü çà àäðåñîþ: http://status-pm.com.ua/

ÒÎÂ «Êåðóþ÷à Êîìïàí³ÿ «Ñòàòóñ» ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ 
îá’ÿâè ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á 
ïðî ðîçì³ð òàðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà àäðåñîþ: 04050, ì. Êè¿â, âóë. Ãëèáî÷èöüêà, 
32-â, îô³ñ ¹ 146, êîíòàêòíèé òåëåôîí: (044) 585-48-45.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíå-
ñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 614,76 êâ. ì, ùî ðîçòàøîíàí³ íà 1-2 ïîâåðõàõ ã³ìíàç³¿ «Ä³àëîã» Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 6, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü 
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó, ñòðîêîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà 
ñòàâêà ñòàíîâèòü 3% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2018 ñòàíîâèòü 16089530,00 
ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 40223,83 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà 
ðîçðàõîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êà). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàð-
íèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè 
ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. 
Êîøèöÿ Îëåêñàíäðà, 11, êàá. 301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

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

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,60 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðå-

ñîþ: âóë. Ìèðîï³ëüñüêà, 37.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2018 – 294000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. 

Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (1%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 245,00 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, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 135,40 êâ.ì ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà,23-à, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2347050,68 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îðåíäè – 15647,00 ãðí (8%), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»: 
ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. 
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: podil.kievcity.gov.ua òà çà òåëåôîíîì: 485-18-87.

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ Àíòèìîíîïîëü-
íîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè 03.10.2018 ðîêó ïðèéíÿòî ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 66/10-ðï/ê ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó 
ñïðàâè ¹ 66-1-50/7-18 çà îçíàêàìè ïîðóøåííÿ òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÍÅÐ-
ÄÆ² ÑÅÐÂ²Ñ ÊÎÌÏÀÍ²» (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 40291762) çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ 
êîíêóðåíö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ âðó÷èòè êîï³þ ðîçïîðÿäæåííÿ â³äïîâ³äà÷ó, ç ïîâíèì òåêñòîì 
ðîçïîðÿäæåííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü â Ïîëòàâñüêîìó îáëàñíîìó òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëåíí³ Àíòè-
ìîíîïîëüíîãî Êîì³òåòó Óêðà¿íè çà àäðåñîþ: ì. Ïîëòàâà, âóë. Çèã³íà, 1, ê³ì. 320.

Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³
Ä³ëÿíêà, íà ÿê³é ïëàíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ êðóòèëüíî-ãîáåëå-

íîâîãî âèðîáíèöòâà (ë³ò. «6») ï³ä áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ, ðîç-
òàøîâàíà ïî âóë. Ìàãí³òîãîðñüê³é, 1-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà – ÒÎÂ «ËÞÊÑÎÍ».
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ êðóòèëüíî-ãîáåëå-

íîâîãî âèðîáíèöòâà ï³ä áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé êîìïëåêñ ç³ çá³ëüøåííÿì 
êîðèñíî¿ ïëîù³ áóä³âë³ çà ðàõóíîê íàäáóäîâè ïîâåðõ³â.

Íàéçíà÷í³ø³ âïëèâè íà ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
Ïîâ³òðÿíèé áàñåéí
Â çâ’ÿçêó ç çàïðîåêòîâàíîþ ä³ÿëüí³ñòþ î÷³êóºòüñÿ âïëèâ íà ïîâ³òðÿí³é 

áàñåéí, ïîâ’ÿçàíèé ç âèêèäàìè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â ïåð³îä áóä³â-
íèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó.

Ïðè ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ïåâíå çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè 
áóäå ïîâ’ÿçàíå ç³ çâàðþâàëüíèìè îïåðàö³ÿìè (âèêèäè çâàðþâàëüíîãî 
àåðîçîëþ òà ³í.), ïðîâåäåííÿì ôàðáóâàëüíèõ ðîá³ò (ïàðè ðîç÷èííèê³â 
ëàêîôàðáîâèõ ìàòåð³àë³â) òà åêñïëóàòàö³ºþ àâòîìîá³ëüíî¿ ³ áóä³âåëüíî¿ 
òåõí³êè (âèêèäè â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä äâèãóí³â).

Âàëîâ³ âèêèäè øê³äëèâèõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðó â³ä àâòîìîá³ëüíî¿ ³ 
áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè ñêëàäàþòü 24,238 ò.

Íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà ïîñò³éíèìè äæåðåëàìè âèêèä³â çà-
áðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí º âèòÿæíà âåíòèëÿö³éíà äàõîâà óñòàíîâêà ç êóõí³, 
ïðè ïðèãîòóâàíí³ ¿æ³ íà ôðèòþðíèö³, ãðèë³ òà øàô³ äëÿ ô³ëå.

Âàëîâ³ âèêèäè àêðîëå¿íó ïðè åêñïëóàòàö³¿ ðåñòîðàíó ñòàíîâëÿòü 
0,047 ò/ð³ê.

Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíê³â ðîçñ³þâàííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåð³ 
ïîêàçóþòü, ùî êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó àòìîñôåðíîìó ïîâ³-
òð³ íå ïåðåâèùóþòü ¿õ ã³ã³ºí³÷í³ íîðìàòèâè ÿê áåçïîñåðåäíüî íà òåðèòîð³¿ 
êîìïëåêñó, òàê ³ íà ìåæ³ íàéáëèæ÷î¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè. Êîíöåíòðàö³¿ 
âèêèä³â àêðîëå¿íó íà ïëîùàäö³ êîìïëåêñó íå ïåðåâèùóþòü 0,02 ÃÄÊ.

Âîäí³ ðåñóðñè
Íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó ïîòðåáà ó âîäíèõ 

ðåñóðñàõ ñêëàäàòèìå 120 ì3. 
Äëÿ ïèòíèõ ïîòðåá áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðèâ³çíà áóòèëüîâàíà âîäà.
Äîáîâà ïîòðåáà ó âîä³ äëÿ êîìïëåêñó ïðè åêñïëóàòàö³¿ ñêëàäàº 69,53 

ì3, äîáîâå â³äâåäåííÿ ñò³÷íèõ âîä – 64,53 ì3.
Ð³÷íà ïîòðåáà â âîä³ ñêëàäàº 20457,80 ì3.
Â ÿêîñò³ äæåðåëà ãîñïîäàðñüêî-ïèòíîãî òà çîâí³øíüîãî ïðîòèïîæåæ-

íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ïðèéíÿò³ öåíòðàë³çîâàí³ ì³ñüê³ ìåðåæ³.
Íà âèïóñêó âèðîáíè÷î¿ êàíàë³çàö³¿ ç òåõíîëîã³÷íèõ ìèéîê ³ ç õîëîäèëü-

íèõ óñòàíîâîê òà êàìåð ïåðåäáà÷àºòüñÿ æèðîâëîâëþâà÷ ÀÑÎ Lipumax 
4 ë/ñ. Äàë³ êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè â³äâîäÿòüñÿ äî öåíòðàë³çîâàíèõ ì³ñüêèõ 
êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ.

Ç ìàòåð³àëàìè ïðîåêòó ìîæíà îçíàéîìèòèñü ó Ãåíïðîåêòóâàëüíèêà 
– ÒÎÂ «ÃËÎÁÀÏ-ÏÐÎ» (02160, ì. Êè¿â, ïð. Ñîáîðíîñò³ (Âîçç’ºäíàííÿ), 
áóä.15, îô.311, òåë. (044) 499-58-72).

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 05.10.2018 ¹ 1177 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ö³í íà óí³âåðñàëüí³ ïîñëóãè», ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 14.12.2018 

¹ 1906 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà 2019 ð³ê», ö³íè íà óí³âåðñàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ïîáóòîâèõ òà ìàëèõ íåïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì 
íàñåëåííÿ) ïîñòà÷àëüíèêà óí³âåðñàëüíèõ ïîñëóã ÒÎÂ «Êè¿âñüê³ åíåðãåòè÷í³ ïîñëóãè», ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â íà 1 êâàðòàë 2019 ðîêó, 
ñòàíîâèòèìóòü:

Ö³íè íà óí³âåðñàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ïîáóòîâèõ òà ìàëèõ íåïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) ó ì³ñò³ Êèºâ³, ùî ïðèºäíàí³ äî ìåðåæ ÏðÀÒ 
«ÄÒÅÊ Êè¿âñüê³ åëåêòðîìåðåæ³» òà ìåðåæ ÏÀÒ «ÓÊÐÇÀË²ÇÍÈÖß» ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ íà 1 êâàðòàë 2019 ðîêó

1 êëàñ íàïðóãè 
(27,5 êÂ ³ âèùå)

Êð³ì òîãî, 
ÏÄÂ ç ÏÄÂ

²² êëàñ íà-
ïðóãè (äî 
27,5 êÂ)

Êð³ì 
òîãî, 
ÏÄÂ

ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, ùî ïðè-
ºäíàí³ äî ìåðåæ ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ Êè¿âñüê³ åëåêòðîìåðåæ³», êîï./êÂò*ãîä 181,142 36,228 217,370 197,765 39,553 237,318

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, ùî ïðè-
ºäíàí³ äî ìåðåæ ÏÀÒ «ÓÊÐÇÀË²ÇÍÈÖß», êîï./êÂò*ãîä 186,649 37,330 223,979 221,180 44,236 265,416

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./êÂò*ãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 
26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Ïåðåë³ê â³ëüíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3» Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà òà ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ñòàíîì íà 01.01.2019 ð. 04112, ì. Êè¿â, âóë. Ðèçüêà, 1 òåë. (044) 456-94-04

¹ 
ç/ï

Àäðåñà ïðèì³ùåííÿ, ùî ìîæå áóòè çäàíî â îðåíäó
Çàãàëüíà ïëîùà 
ïðèì³ùåííÿ íà 
áàëàíñ³, êâ. ì

Çàãàëüíà ïëîùà 
ïðèì³ùåíü, ùî 
ïåðåáóâàþòü â 

îðåíäíîìó êîðèñ-
òóâàíí³ (êâ. ì)

Â³ëüí³ ïðèì³-
ùåííÿ (çàãàëüíà 

ïëîùà, êâ. ì)

Ì³ñöå ðîçòàøó-
âàííÿ â³ëüíîãî 

ïðèì³ùåííÿ 
(ïîâåðõ)

Òåõí³÷íèé ñòàí

Íàÿâí³ñòü êîìóí³êàö³é

Ìîæëèâå âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü
Íàçâà âóëèö³ Òèï âóëèö³ ¹ áóäèíêó (ë³-

òåðà, êîðïóñ)
åíåðãîçàáåç-

ïå÷åííÿ
âîäîçàáåçïå-

÷åííÿ
òåïëîçàáåç-

ïå÷åííÿ

1 Ðèçüêà âóëèöÿ 1 4840,5 2328,7 3,0 1 çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê Ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó

2 Ðèçüêà âóëèöÿ 1 4840,5 2328,7 2,0 1 çàäîâ³ëüíèé í³ í³ òàê Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñ-
êàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè â ËÏÇ

3 Ñàëþòíà âóëèöÿ 23 1841,2 361,3 6,7 1 çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó 
îêóëÿð³â, ñêåëåöü â ËÏÇ

4 Ñàëþòíà âóëèöÿ 23 1841,2 361,3 17,2 1 çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â ËÏÇ

5 Ä. Ùåðáàê³âñüêîãî âóëèöÿ 70 4640,0 2530,2 12,2 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â ËÏÇ

6 Îëüæè÷à âóëèöÿ 16 2220,0 781,7 11,5 1 çàäîâ³ëüíèé òàê í³ òàê Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â ËÏÇ

7 ß. Êîð÷àêà âóëèöÿ 25 143,6 0 12,2 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ â ËÏÇ

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

Вихованці відділів івент-менеджменту 
та арт-проектів, народної та художньої 
творчості відвідали фабрику ялинкових 
іграшок в с. Луб’янка Бородянського району, 
де виробляють понад 500 видів ялинкових 
прикрас як для України, так і для зарубіж-
жя. Учасники екскурсії стали свідками 
справжнього таїнства створення новоріч-
них прикрас, побачили видування куль зі 
скляних трубок. І головне, бажаючі могли 
власноруч розписати ялинкову іграшку. 
Яскраві враження, цікава розповідь про 
технологію виробництва, новорічний суве-
нір в подарунок створили у дітей чудовий 
передсвятковий настрій. 

Цікава наука 

Наука буває надзвичайно цікавою, за-
хоплюючою, пізнавальною, навчальною, 
розважальною, навіть смішною. Особливо, 
якщо недільний ранок можна разом з 
гуртківцями відділів науково-технічної 
творчості, авіаційно-космічного центру й 
біології провести в Музеї популярної науки 
і техніки «Експериментаніум». У ньому 
є понад 250 інтерактивних експонатів з 
механіки, оптики, електрики, акустики, 
анатомії. Суцільні завдання і головоломки, 
лабіринти й ілюзії, це неймовірно круто! 
Шквал емоцій і почуттів! 

Старовинний замок 
Радомишля 

Гуртківці відділів науково-технічної 
творчості й біології відвідали також ста-
ровинний замок у містечку Радомишль 
на Житомирщині: подивилися колекцію 
домашніх ікон та ужиткових речей, по-
бували в музеї паперу, де дізналися про 
технологію його виготовлення вручну за 
старовинними рецептами; сфотографува-

лися біля графського каміну та різдвяної 
ялинки. 

У гостях у Гетьманській 
столиці 

Вихованці відділів журналістики й ту-
ризму та краєзнавства побували у «Геть-
манській столиці», в місті Батурині на Чер-
нігівщині. Це місто було свідком багатьох 
важливих історичних подій, які значимі для 
нас сьогодні. Дерев’яна цитадель вражає 
своєю красою, вона немов переносить на 
кілька сотень років назад, в ті часи, коли 
там жили та воювали козаки. Визнач-
ним місцем Батурина є палац Кирила 
Розумовського – красивий як зовні, так і 
зсередини. Історично важливою частиною 
міста є будинок генерального судді Василя 
Кочубея. Всередині виглядає як звичайний, 

але в підвалі збереглися камера катувань 
і маленька в’язниця, де сьогодні розта-
шовані воскові фігури козаків. Цікавим є 
пам’ятник гетьманам, які схилилися над 
картою України. Як міфічний птах Фенікс 
Батурин неодноразово згорав і знову від-
роджувався. Його не здолали ні війни, ані 
вороги. Можливо, саме в ті часи зароджу-
валася стійкість та патріотизм українців. 

Чернігів – прикордонний 
пост Київської Русі 

Юні журналісти й туристи-краєзнавці 
відвідали також старовинне місто Чернігів. 
Діти й педагоги побували в Борисогліб-
ському соборі, збудованому в XII столітті 
як храм-усипальниця князів Давидовичів, 
ознайомилися зі Спасо-Преображенським 
собором, закладеним у 1030–34 роках 
Мстиславом Удалим, місцем вічного спо-
кою князів Мстислава й Ігоря Сіверського. 
Так-так, того самого, зі «Слова о Полку...». 
А також побували в Троїцькому монас-
тирі й на стародавньому захисному валу, 
сфотографувалися біля пам’ятника Тарасу 
Шевченку. В Антонієвих печерах екскурсан-
ти почули місцеві легенди про привидів, 
які іноді, на релігійні свята, з’являються 
в печерах. Цікавими гуртківцям видалися 
факти про освіту їх ровесників у Чернігів-
ському колегіумі в XVII столітті. 

Бананова ферма під Києвом 

Юні біологи побували на унікальній 
банановій фермі в с. Рожни. Тут серед зими 
квітнуть і плодоносять екзотичні фрукти: 
банани, ананаси, лимони, гранати, манда-
рини – понад 50 сортів тропічних рослин! 
Екскурсія схожа на виставку досягнень на-
родного господарства, адже більша частина 
рослин виведена власником диво-теплиці, 
селекціонером Анатолієм Патієм. Напри-
клад, унікальний банан «Супер-карлик» 
зростом всього 80 см, тоді як у природі 
вони виростають до 3,5 метра. Але най-
більше вразило диво-дерево, у якого на 

верхніх гілках ростуть апельсини, а на 
нижніх – лимони. Є тут і кавове дерево, 
й полуниця, яка плодоносить цілий рік. 

Музей народної архітектури 
та побуту в місті Переяславі 

Вихованці гуртка «Я – миротворець», юні 
спортсмени та гуртківці відділу художньої 
творчості, побували в Музеї народної 
архітектури та побуту Середньої Наддні-
прянщини в місті Переяслав – першому 
в Україні музеї під відкритим небом. По-
при холодну погоду, екскурсія видалася 
дуже цікавою й пізнавальною, навіть для 
дорослих. 

– Для мене було цікавою новиною, що 
млин можна повертати проти вітру силами 
кількох чоловіків або чоловіка й коня. Ми 
відкриваємо нашу неньку не тільки світові, 
а й собі та дітям! – каже керівник гуртка 
«Я – миротворець» Артур Ахвердов. 
Безперечно, історію рідного краю ліпше 

вивчати подорожуючи! І вихованці Палацу 
мають таку можливість 

Різдвяні подорожі 
ааалла
іііі 
шш
п
ка
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ва

Аліна МИКИТЧИК, Наталія ПЛОХОТНЮК

Уже багато років у Київському Палаці дітей та юнацтва успішно діє проект «Я 
на цій землі народився». Вихованці подорожують Україною, виховуючись на 
її кращих зразках духовної і культурної спадщини та цінностях сьогодення. 
Цього року, напередодні новорічних свят, діти й дорослі знайомилися з 
Київщиною та Чернігівщиною. 
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Ірина Пархоменко, літературний редактор Наталія 
Плохотнюк, фотокореспондент Владислав Кучак. 
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