
ЯК  ПОВІДОМИЛА  в.о. ди-
ректора КП «Київська міська 
лікарня ветеринарної меди-
цини» Поліна Баліцер, пер-
шими відвідувачами притулку 
для тварин у Бородянці після 
ремонту стали столичні шко-

лярі. Працівники 
закладу провели 
для  київських 
учнів відкритий 
урок гуманного 
ставлення  до 
тварин, розка-

зали про особливості контакту 
з собаками в притулку. 

«Наразі у нас у Бородянці 350 
собак, з них – 20 цуценят. Усі тва-
рини офіційно зареєстровані, сте-
рилізовані та вакциновані від 
зовнішніх та внутрішніх паразитів, 
кліщів, блох тощо», – говорить 
Поліна Баліцер. 

Заклад також забезпечений 
медикаментами, запасами дров 
для зимування. 

За словами заступника голови 
КМДА Петра Пантелеєва, який 

проінспектував роботу оновленого 
притулку, в напрямі поводження 
з тваринами проведено велику 
роботу, зокрема відбулась реор-
ганізація підприємства, здійснено 
перевірку господарської діяльнос-
ті, змінено частину працівників. 

«За останні півроку у притулку 
зроблено чимало: утеплені зо-
внішні стіни приміщення закладу, 
встановлені 22 нових літніх во-
льєри, відремонтована покрівля. 
Загальна вартість ремонту складає 
400 тис. грн. Дуже важливо, що 
майже більшість робіт, а саме: на-
ведення ладу на території, озеле-
нення, поточний ремонт вольєрів, 
заміна даху, ремонт водостічної 
системи, створення зали для від-
відувачів – все здійснювалося 
силами колективу притулку. При-
дбані лише матеріали для даху та 
конструкції для вольєрів», – по-
відомив Петро Пантелеєв. 

Щодо захисту домашніх і безпри-
тульних тварин у столиці, то у четвер 
на сесії Київради депутати прийняли 

рішення звернутися до Верховної 
Ради України з пропозицією внести 
зміни до закону про Нацполіцію, 
зокрема доповнити його пунктом 
про створення зоополіції. 

Наразі можливість організа-
ції такої окремої структури не 
передбачена вітчизняним зако-
нодавством та потребує регламен-
тування нормативно-правовими 
актами України. 

«З метою за-
хисту домашніх 
та безпритульних 
тварин від жор-
стокого  пово-
дження та попе-
редження нападів 
агресивних тварин на людей, якраз 
і необхідно створити зоополіцію. 
Зазначу, що відповідне рішення 
підготовлено у відповідь на елек-
тронну петицію, яка пропонувала 
створити окрему службу, що за-
хищатиме тварин», – зазначив ав-
тор рішення, депутат Київради 
Костянтин Яловий �

Житло для чотирилапих

Цьогоріч у столичному притулку для тварин, що 
знаходиться поблизу міста Бородянка в Київській 
області, здійснили низку ремонтних робіт. Зокрема 
провели утеплення основного корпусу, замінили дах, 
встановили 22 нових вольєри, а також облаштували 
кімнату для відвідувачів. Загальна вартість ремонту 
складає 400 тис. грн.  

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

У Києві святкуватимуть 
День захисника України 

У столиці відбудуться заходи до Дня за-
хисника України, який відзначають щоріч-
но 14 жовтня. Так, згідно з затвердженим 
планом напередодні свята триватимуть 
зустрічі з військовослужбовцями, учасни-
ками АТО, ветеранами війни та військової 
служби, урочиста церемонія покладання 
квітів до  могили Невідомого солдата, 
суспільно-мистецькі акції, виставки. 

Зокрема 11 жовтня планується свят-
кова зустріч керівництва міста з воїнами 
АТО, ветеранами війни та військової 
служби, представниками ГО. 

12 жовтня вітатимуть ветеранів, учас-
ників АТО, які знаходяться на лікуванні у 
Київському міському клінічному госпіталі 
ветеранів війни. 

13 жовтня відбудеться урочиста це-
ремонія покладання квітів до могили 
Невідомого солдата у Парку Вічної Слави. 

Окрім того, 14 жовтня у Палаці спорту 
заплановане проведення суспільно-
мистецької акції «Вони присягнули на 
мир і волю», а також загальноміського 
святкового заходу до Дня захисника 
України на вул. Хрещатик (від вул. Про-
різної до вул. Богдана Хмельницького). 
Також у цей день на Співочому полі від-
будеться культурно-мистецький проект 
«Мужні та незламні». 

А ще у рамках відзначення Дня за-
хисника України працюватиме виставка 
«Захисники! Ви гордість українського 
народу!», проводитимуться виховні 
години у школах, конференції, уроки 
мужності, зустрічі за участю учасників 
АТО та військовослужбовців ЗСУ. Також 
заплановано проведення військово-
спортивних змагань з вогневої підготовки 
«Снайпер столиці» серед учнів загаль-
ноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів міста. 

У місті розпочали 
підключення тепла 
у закладах бюджетної 
сфери 

Відучора у Києві стартував опалюваль-
ний сезон у закладах бюджетної сфери. 
Міський голова Віталій Кличко підписав 
розпорядження КМДА від 06.10.2017 
року №1235 «Про теплозабезпечення 
об’єктів соціальної сфери». 

«Ми розпочинаємо опалювальний 
сезон у закладах бюджетної сфери – 
школах, дитсадках, лікарнях, установах 
соцзахисту. Підключення здійснювати-
меться за заявками адміністрацій цих 
закладів», – повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв. 

Він зазначив, що подача тепла до 
житлових будинків здійснюватиметься 
тоді, коли середньодобова температура 
зовнішнього повітря становитиме ниж-
че +8 градусів за Цельсієм упродовж 
трьох діб. 

«Ми повинні підходити зважено до 
питання підключення опалення у будинках, 
зважаючи на вартість цієї послуги для 
жителів столиці. Ми керуємося офіційним 
джерелом інформації – прогнозом Укргідро-
метцентру. Поки що середня фактична 
температура становить вище +8 граду-
сів», – зазначив заступник голови КМДА.
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 �  У столичному притулку для тварин у Бородянці зробили ремонт 
та відкрили кімнату для відвідувачів

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, який проінспектував роботу оновленого притулку, в напрямі поводження з тваринами тут проведено велику 
роботу, зокрема відбулась реорганізація підприємства, здійснено перевірку господарської діяльності, змінено частину працівників
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Про надання згоди на безоплатне прийняття  
до комунальної власності територіальної громади міста 
Києва нежилого будинку на вул. Березняківській, 26-а

Рішення Київської міської ради № 56/3063 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності», враховуючи лист Генеральної прокуратури України від 25.07.2017 № 13/2-311 вих. 14, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про внесення змін до рішення   
Київської міської ради  

від 17 грудня 2015 року № 16/16   
«Про затвердження Програми вирішення депутатами  

Київської міської ради соціально-економічних  
проблем, виконання  

передвиборних програм та доручень виборців  
на 2016 - 2019 роки»

Рішення Київської міської ради № 16/3023 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 

3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет 
міста Києва на 2017 рік», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства посадових окладів 
працівників громадських приймалень депутатів Київської міської ради Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

на земельну ділянку, визначену пунктом 1 
цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року 
та концепції формування зелених насаджень 
в центральній частині міста, затвердженої рі-
шенням Київської міської ради від 19.07.2005 
№806/3381, включивши до переліку озеле-
нених територій загального користування 
міста Києва, що відповідають типологічним 
ознакам та планувальним вимогам (таблиця 

№2), земельну ділянку, зазначену в пункті 1 
цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
забезпечити в установленому порядку фінан-
сування заходів, передбачених пунктами 2 та 
3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

1. Надати згоду на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади 
міста Києва нежилого будинку на вул. Березняків-
ській, 26-а, що належить до державної власності.

2. Встановити, що зазначене майно викорис-
товується виключно за цільовим призначенням 
для розвитку мережі дошкільних навчальних 
закладів комунальної власності і не відчужується 
у приватну власність.

3. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 

здійснити прийом-передачу нежилого будинку, 
зазначеного у пункті 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності та постійну комісію 
Київської міської ради з питань освіти, науки, 
сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести до рішення Київської міської ради від 
17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затверджен-
ня Програми вирішення депутатами Київської 
міської ради соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та доручень 
виборців на 2016 - 2019 роки» такі зміни:

1.1. У додатку 1 “Програма вирішення депу-
татами Київської міської ради соціально-еко-
номічних проблем, виконання  передвиборних 
програм та доручень виборців на 2016 - 2019 
роки”:

1.1.1. У позиції 8 розділу І «Паспорт» цифри 
«389986,3», «101881,7» та «107485,2» замінити 
цифрами «401180,9», «107486,1» та «113075,4» 
відповідно.

1.1.2. У позиції 9.2 розділу І «Паспорт» цифри 
«101881,7» та «107485,2» замінити цифрами 
«107486,1» та «113075,4» відповідно.

1.1.3. У розділі ІV «Обґрунтування шляхів і за-
собів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування Програми» цифри «389986,3», 
«101881,7» та «107485,2» замінити цифрами 
«401180,9», «107486,1» та «113075,4» відповідно.

1.2. У абзаці 4 пункту 8 додатка 2 до рішення 
Київської міської ради від 17 грудня 2015 року  
№ 16/16 слова “чотирьох мінімальних заробітних 
плат” замінити словами “п’яти прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб”.

2. Це рішення набирає чинності з дня його 
офіційного оприлюднення шляхом опублікуван-
ня у газеті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 100 (1779), вівторок, 10 жовтня 2017 р.

Про надання статусу скверу земельній ділянці,  
розташованій на вул. Городній, 12  
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 431/2653 від 1 червня 2017 року
Відповідно до статті 19 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 самоврядування 
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. Надати статус скверу земельній ділянці 

площею 0,12798 га, розташованій на вул. Го-
родній, 12 у Солом’янському районі м. Києва, 
згідно з додатком до цього рішення (план-схема 
додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Солом’янського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чин-
ності рішенням про надання земельної ді-
лянки у користування вжити заходів щодо 
державної реєстрації права користування 

Про внесення змін до Переліку земельних ділянок,  
призначених для продажу на земельних торгах  

(аукціонах) суб’єктам підприємницької діяльності під  
забудову та надання статусу скверу земельній ділянці на 

вул. Флоренції, 1/11 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 435/2657 від 1 червня 2017 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на-
казом 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. Виключити пункт 38 Переліку земельних 

ділянок, призначених для продажу на земельних 
торгах (аукціонах) суб’єктам підприємницької ді-
яльності під забудову (додаток), затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 30.01.2003 
№ 252/412 «Про затвердження переліку зе-
мельних ділянок, призначених для продажу 
на земельних торгах (аукціонах) суб’єктам 
підприємницької діяльності під забудову».

2. Надати статус скверу земельній ділянці 
орієнтовною площею 0,15 га на вул. Флоренції, 
1/11 у Дніпровському районі м. Києва (обліко-
вий код 63:021:057) згідно з додатком до цього 
рішення (план-схема).

3. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Дніпровського району 
м. Києва:

3.1. У місячний термін з дня прийняття цього 
рішення звернутися в установленому законо-
давством порядку з відповідним клопотанням 
до Київської міської ради про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки, зазначеної в пункті 
2 цього рішення.

3.2. Протягом шести місяців з моменту отри-
мання дозволу на розробку документації із 
землеустрою організувати її розробку, пого-
дження та передачу до Департаменту земельних 
ресурсів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
для підготовки відповідного проекту рішення 
Київської міської ради про надання в користу-
вання земельної ділянки, зазначеної в пункті 2 
цього рішення.

3.3. У місячний термін з дня прийняття рішення 
про надання земельної ділянки в користування 
вжити заходів щодо державної реєстрації права 
користування земельною ділянкою, зазначеною 
в пункті 2 цього рішення, відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Внести зміни до Програми розвитку зеленої 
зони м. Києва до 2010 року та концепції формування 
зелених насаджень в центральній частині міста, 
затверджених рішенням Київської міської ради від 
19.07.2005 № 806/3381 та продовжених на період 
до 2015 року рішенням Київської міської ради 
від 27.11.2009 № 714/2783, додавши земельну 
ділянку, визначену пунктом 2 цього рішення, до 
переліку скверів Дніпровського району м. Києва.

5. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) здійснити організацій-
но-правові заходи щодо благоустрою земельної 
ділянки, визначеної пунктом 2 цього рішення.

6. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) забез-
печити в установленому порядку фінансування 
заходів, визначених пунктами 3 та 5 цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради

Про надання статусу скверу земельній ділянці на  
вул. Тимірязєвській, 66 в Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 21/3028 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціо-
нального використання і збереження зелених насаджень, враховуючи листи Посольства Республіки Болгарія в Україні 
№ Кл-07-173 від 01.04.2016 та № Кл-07-173 від 07.04.2016, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
площею 0,07 га на вул. Тимірязєвській, 66 в 
Печерському районі м. Києва згідно з додатком 
до цього рішення (план-схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Печерського району м. Києва 
в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності 
рішенням про надання земельної ділянки в 
користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування на земельну 
ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення, 
відповідно до вимог Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень».

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 

земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення, за рахунок меценатських коштів По-
сольства Республіки Болгарія в Україні.

4. Внести зміни до Програми розвитку зе-
леної зони м. Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень в центральній 
частині міста, затверджених рішенням Київ-
ської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783, 
додавши земельну ділянку, визначу пунктом 1 
цього рішення, до переліку скверів Печерського 
району м. Києва.

5. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
вирішити в установленому порядку питання 
фінансування заходів, передбачених пунктом 
2 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради
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Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 43/3050

Статут
комунального підприємства виконавчого органу  

Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

«Муніципальна охорона»

м. Київ
2017

Про утворення комунального  
підприємства виконавчого органу  

Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  

«Муніципальна охорона»
Рішення Київської міської ради № 43/3050 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, з метою забезпечення здійснення діяльності з 
організації та практичного здійснення заходів охорони майна територіальної громади міста Києва, майна юридичних 
та фізичних осіб, також заходів охорони фізичних осіб, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) «Муніципальна 
охорона» (далі - Підприємство) створене 
Київською міською радою.

1.2. Власником і засновником Підприєм-
ства є територіальна громада міста Києва, 
від імені якої виступає Київська міська рада 
(далі – власник).

1.3. Підприємство є комунальним комерцій-
ним унітарним підприємством, заснованим на 
комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, належить до сфери управління 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
і безпосередньо підпорядковується у своїй 
діяльності апарату виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

1.4. Підприємство у своїй діяльності керу-
ється Конституцією України, Господарським 
кодексом України, Цивільним кодексом України, 
законами України, постановами Верховної Ради 
України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, рішеннями Київської міської 
ради, розпорядженнями Київського міського 
голови та виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
та цим Статутом.

1.5. Підприємство є самостійним суб’єктом 
господарювання, юридичною особою та здій-
снює свою діяльність з метою одержання 
прибутку згідно із законодавством України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ  
ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  

ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Найменування Підприємства: 
повне – комунальне підприємство виконав-

чого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Муніципальна 
охорона»;

скорочене – КП «Муніципальна охорона».
2.2. Місцезнаходження Підприємства: 01044, 

місто Київ, вул. Хрещатик, 36.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Основною метою Підприємства є за-
безпечення здійснення діяльності з організації 
та практичного здійснення заходів охорони 
майна територіальної громади міста Києва, 
майна юридичних та фізичних осіб, також за-
ходів охорони фізичних осіб, а також реалізація 
іншої діяльності, спрямованої на одержання 
прибутку. 

3.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
надання послуг охорони майна юридичних 

осіб та охорони майна громадян; 
надання послуг охорони фізичних осіб;
розробка, створення, реалізація і супро-

водження засобів програмного забезпечення 
для охоронної та пожежної сигналізації, а 
також програмного забезпечення іншого при-
значення, інформаційних банків даних тощо;

надання юридичних, консультаційних та 
інформаційних послуг у сфері охоронної ді-
яльності;

сприяння забезпеченню контролю за здій-
сненням заходів з охорони майна та фізичних 
осіб;

виробництво та реалізація власної продукції 
в сфері охоронної діяльності; 

здійснення іншої господарської діяльності, 
в тому числі, спрямованої на отримання при-
бутку, не забороненої законом.

3.3. Здійснення діяльності, яка згідно з за-
конодавством України потребує спеціального 
дозволу (ліцензії, сертифіката тощо), може 
здійснюватися лише після отримання такого 
дозволу (ліцензії, сертифіката тощо) в уста-
новленому законом порядку.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  
ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною особою з 
дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність 
на засадах повної господарської самостійності, 
має самостійний баланс, відокремлене майно, 
основні фонди і оборотні кошти, рахунки в уста-
новах банків, печатку із своїм найменуванням, 

1. Утворити комунальне підприємство вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) «Муніципальна 
охорона».

2. Встановити розмір статутного капіталу 
комунального підприємства виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Муніципальна охо-
рона» у сумі 2 500 000 (два мільйони п’ятсот 
тисяч) гривень.

3. Затвердити статут комунального підпри-
ємства виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Муніципальна охорона» згідно з додатком до 
цього рішення.

4. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
забезпечити здійснення організаційно-право-
вих заходів, пов’язаних із виконанням пункту 1 
цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 14.09.2017 року № 4/3011

Додаток 3
до Порядку визначення обсягів  

Пайової участі (внеску) власників ТС,  
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної  

мережі, власників (користувачів) майданчиків  
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного  

господарства в утриманні об’єктів  
благоустрою міста Києва

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

Функціональне використання тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів 
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, збірно-розбірних гаражів

Кф

1. Продаж продукції друкованих ЗМІ. Продаж друкованих засобів масової інформації (преси) 
(>70 % площі вітрини) 0,5

2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку (продовольчих та непродовольчих товарів; 
іграшок та товарів для дітей, книг, зоологічних товарів, квітів та садово-городнього інвентарю; по-
ліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів) 

0,8

3. Реалізація питної води 0,5

4. Заклади швидкого харчування 1,5

5. Громадські вбиральні 0,1

6. Шиномонтаж 1

7. Продаж тютюнових виробів  (продаж тютюну, шкіри та хутра, ювелірних прикрас) 2,2

8. Надання населенню побутових послуг (крім перукарських) 0,5

9. Пункти приймання вторинної сировини 0,1

10. Туристичні інформаційні центри (продаж виключно товарів туристичного напрямку) 0,1

11. Продаж хлібобулочних та молочних виробів 0,5

12. Інше функціональне використання 1,5

13. Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів, 
пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв) 1

14. Об’єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів, 
пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв) 1

15. Майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства 1,3

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін  
у додаток 3 до рішення Київської  

міської ради від 24 лютого 2011 року  
№ 56/5443 

Рішення Київської міської ради № 4/3011 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року 
№854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», Правил благоустрою міста Києва, за-
тверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (із змінами та доповненнями), з метою забез-
печення прав та законних інтересів громадян, а також реалізації у місті Києві державної політики щодо попередження 
вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров’я людини найвищою 
соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання – власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 21.09.2017 року № 68/3075

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної  
громади міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу
№ 

п/п
Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 

фінансування

Адреса та характеристика 
об’єкта нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 

площа, кв. м

Орендна 
ставка

Строк, на який 
укладається до-

говір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗА-
ЦІЯ «СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ 
БРОВАРСЬКОГО ВІДДІ-
ЛЕННЯ» 
Форма власності – приватна 
Форма фінансування – член-
ські внески

ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, № 4 
Солом’янський район 
Житловий будинок – 5-по-
верховий 
Нежитлове приміщення 
Загальна площа – 3560,40 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПЛОЩІ, ЩО 
НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМ-
НИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
20 кв. м
52 кв. м 
Напівпідвал 
Загальна площа – 72,00 кв. м

 

1 %
4 %

2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду  
без проведення конкурсу  

нежитлових приміщень комунальної власності  
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 68/3075 від 21 вересня 2017 року
Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток 3 до Порядку ви-
значення обсягів Пайової участі (внеску) влас-
ників ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі, власників (користувачів) 
майданчиків для харчування біля стаціонарних 
закладів ресторанного господарства в утриманні 
об’єктів благоустрою міста Києва, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 24 лютого 
2011  № 56/5443, виклавши його у редакції, що 
додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) у 

двомісячний строк привести власні акти у від-
повідність до цього рішення.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Передати в оренду без проведення конкурсу 
нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Солом’янській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації укласти в установленому 
порядку договір оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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штамп, бланки та інші реквізити. Підприємство 
може мати товарний знак, який реєструється 
відповідно до законодавства України.

4.3. Підприємство несе відповідальність 
за своїми зобов’язаннями в межах належного 
йому майна згідно з законодавством України.

4.4. Підприємство не несе відповідальності 
за зобов’язаннями власника та органу, до 
сфери управління якого належить, а власник 
та орган, до сфери управління якого належить 
Підприємство, не несуть відповідальності за 
зобов’язаннями Підприємства.

4.5. Підприємство користується загальною 
цивільною правоздатністю юридичної особи 
комунальної форми власності та має весь 
комплекс прав, необхідних йому для досягнення 
статутних цілей, виконує обов’язки, передба-
чені законодавством України для юридичної 
особи, може бути позивачем і відповідачем у 
судах та може бути обмежене у правах лише 
на підставі та в порядку, передбаченому за-
конодавством України.

4.6. Підприємство має право у встановлено-
му порядку укладати угоди, набувати майнові 
та особисті немайнові права.

4.7. Підприємство здійснює безготівкові 
та готівкові розрахунки з юридичними та 
фізичними особами.

4.8. Підприємство здійснює свою діяльність 
на рівних правових та економічних засадах з 
суб’єктами господарювання згідно з законо-
давством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ,  
МАЙНО ТА КОШТИ  
ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Статутний капітал Підприємства  
2 500 000 (два мільйони п’ятсот тисяч) гривень.

5.2. Майно Підприємства становлять ви-
робничі і невиробничі фонди, а також інші 
цінності, вартість яких відображається в само-
стійному балансі.

5.3. Майно Підприємства є комунальною 
власністю територіальної громади міста Києва 
і закріплюється за ним на праві господарського 
відання.

5.4. Джерела формування майна:
5.4.1. Грошові та матеріальні внески влас-

ника.
5.4.2. Доходи, одержані від реалізації про-

дукції, послуг, інших видів господарської ді-
яльності.

5.4.3. Доходи від цінних паперів.
5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів.
5.4.5. Капітальні вкладення.
5.4.6. Майно, придбане в інших суб’єктів 

господарювання, організацій та громадян 
у встановленому законодавством порядку.

5.4.7. Інші джерела, не заборонені законо-
давством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право в установле-

ному порядку: 
6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, 

визначати основні напрями своєї роботи.
6.1.2. Реалізовувати свої послуги, продукцію.
6.1.3. Одержувати в установленому порядку 

від центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, а 
також підприємств, установ та організацій 
інформацію, документи і матеріали, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань.

6.1.4. Залучати до співробітництва підпри-
ємства, установи, організації, вчених, а також 
працівників територіальних, центральних і 
місцевих органів виконавчої влади  та органів 
місцевого самоврядування за погодженням з 
їх керівниками.

6.1.5. Залучати до роботи на договірних 
засадах спеціалістів та експертів, у тому числі 
іноземних, самостійно визначати умови оплати 
їхньої праці.

6.1.6. Здійснювати придбання чи орендувати 
майно юридичних і фізичних осіб.

6.1.7. Визначати в установленому порядку 
розмір коштів, що спрямовуються на вироб-
ничий і соціальний розвиток Підприємства, 
оплату праці його працівників. 

6.1.8. Відокремлені структурні підрозділи 
Підприємства діють на підставі затвердже-
них ним положень. Керівництво їх діяльністю 
здійснюють особи, які призначаються на по-
саду та звільняються з посади директором 
Підприємства. 

6.1.9. Створювати у встановленому зако-
нодавством порядку філії, представництва, 
відділення, інші відокремлені підрозділи, за-
тверджувати положення про них. Відокремлені 
підрозділи не мають статусу юридичної особи.

6.1.10. За згодою власника або уповнова-
женого ним органу в установленому порядку: 
відчужувати закріплене за ним майно, здавати 
в оренду або в безоплатне користування (по-
зичку), передавати в заставу нерухоме майно, 
обладнання, інвентар та інші цінності, а також 
списувати його з балансу.

6.2.  Обов’язки  Підприємства:
6.2.1. Забезпечувати належну охорону 

комунального майна територіальної громади 
міста Києва та іншого майна. 

6.2.2. Своєчасно сплачувати податки та 

інші відрахування згідно з законодавством.
6.2.3. Здійснювати будівництво, рекон-

струкцію, а також капітальний ремонт основних 
фондів, забезпечувати своєчасне освоєння 
нових виробничих потужностей та якнайшвидше 
вводити в дію придбане обладнання.

6.2.4. Відповідно до укладених договорів 
забезпечувати своєчасне виконання робіт, 
надання послуг, поставку товарів.

6.2.5. Створювати належні умови для ви-
сокопродуктивної праці, забезпечувати до-
держання законодавства про працю, правил 
та норм охорони праці, техніки безпеки, со-
ціального страхування.

6.2.6. Здійснювати заходи щодо вдоскона-
лення організації заробітної плати працівників 
з метою посилення їх матеріальної зацікавле-
ності як у результатах особистої праці, так і в 
загальних підсумках роботи.

6.2.7. Забезпечувати економне і раціональне 
використання коштів і своєчасні розрахунки 
з працівниками.

6.2.8. Виконувати норми і вимоги щодо 
охорони навколишнього природного середо-
вища, раціонального використання і відтво-
рення природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки.

6.3. Директор та головний бухгалтер Підпри-
ємства несуть персональну відповідальність за 
додержання порядку ведення та достовірності 
обліку та статистичної звітності. 

7. УПРАВЛІННЯ  
ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійсню-
ється директором Підприємства відповідно 
до Статуту.

7.2. Директора призначає на посаду Ки-
ївський міський голова шляхом укладання з 
ним контракту за результатами конкурсного 
відбору в установленому порядку. 

7.3. Директор Підприємства може мати 
заступників.

7.4. Директор Підприємства в межах своїх 
повноважень:

самостійно вирішує питання діяльності 
Підприємства відповідно до законодавства 
України, укладеного контракту та цього Статуту 
за винятком тих, що віднесені до компетенції 
власника;

несе персональну відповідальність за ви-
конання покладених на Підприємство завдань, 
визначених Статутом, дотримання фінансо-
вої дисципліни, дотримання законодавства 
України, норм охорони праці, ефективного 
використання та охорони майна закріпленого 
за Підприємством;

діє без доручення від імені Підприємства, 
представляє Підприємство в органах держав-
ної влади і місцевого самоврядування, інших 
організаціях, у відносинах з юридичними 
особами та громадянами;

розпоряджається коштами та майном відпо-
відно до законодавства України, рішень Київ-
ської міської ради, розпоряджень виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та цього Статуту;

несе відповідальність за формування та 
виконання фінансових планів;

призначає на посади та звільняє з посад 
заступників директора Підприємства, ке-
рівників та спеціалістів Підприємства, інших 
працівників Підприємства;

затверджує структуру, чисельність, штатний 
розпис і кошторис Підприємства, положення 
про його структурні підрозділи, в тому числі 
відокремлені, розподіл обов’язків між за-
ступниками, працівниками, вживає заходів 
щодо заохочення та накладення стягнень на 
працівників Підприємства у встановленому 
порядку;

у межах повноважень видає накази і дає 
доручення, обов’язкові для виконання  праців-
никами Підприємства, контролює їх виконання;

забезпечує виконання актів власника, ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації), апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

7.5. Трудовий колектив Підприємства ста-
новлять усі громадяни, які своєю працею беруть 
участь у його діяльності на основі трудового 
договору (контракту, угоди) або інших форм, 
що регулюють трудові відносини працівника 
з Підприємством.

7.6. Інтереси трудового колективу пред-
ставляє профспілковий комітет Підприємства. 
Повноваження трудового колективу Підпри-
ємства реалізуються загальними зборами та 
їх виборним органом – профспілковим комі-
тетом, члени якого обираються відповідно до 
статуту профспілки на зборах або конференціях 
трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:
7.7.1. Готує матеріали для розгляду на за-

гальних зборах, конференціях.
7.7.2. Контролює виконання рішень, при-

йнятих на загальних зборах, конференціях.
7.7.3. Виконує інші функції, делеговані 

йому загальними зборами та колективним 
договором.

7.8. Колективний договір укладається між 
адміністрацією Підприємства з однієї сто-
рони і одним або кількома профспілковими 
органами, а у разі відсутності таких органів –  
представниками працівників, обраними і упо-
вноваженими трудовим колективом, з іншої 
сторони. 

7.9. Колективний договір підлягає повідо-
мній реєстрації у встановленому порядку.

7.10. Колективним договором регулюються 
виробничі, трудові і соціально-економічні від-
носини й узгодження інтересів працівників з 
адміністрацією Підприємства.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧ-
НА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником 
фінансових результатів господарської діяль-
ності Підприємства є прибуток.

8.2. Планування фінансово-господарської 
діяльності здійснюється Підприємством шля-
хом складання у порядку та за формою, що 
визначаються виконавчим органом Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), річних фінансових планів, які 
затверджуються Департаментом комунальної 
власності м. Києва виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).

8.3. Прибуток Підприємства після сплати 
податків та інших платежів до бюджету вико-
ристовується виключно в порядку, визначеному 
законодавством України.

8.4. Відрахування частини прибутку до 
бюджету м. Києва здійснюється в порядку, 
визначеному Київською міською радою.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання 
річного фінансового плану в порядку та за 
формою, що визначаються Департаментом 
комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

8.6. Підприємство здійснює оперативний 
та бухгалтерський облік результатів своєї 
діяльності і надає фінансову, статистичну 
та іншу звітність у порядку, встановленому 
чинним законодавством України. Фінансова 
звітність Підприємства надається Департаменту 
комунальної власності м. Києва виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

8.7. Контроль за діяльністю Підприємства 
та ревізія його фінансово-господарської ді-
яльності здійснюється згідно з чинним за-
конодавством України.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Підприємство самостійно здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність.

9.2. У процесі здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності Підприємство керується у 
повному обсязі правами юридичної особи згідно 
з законодавством України та цим Статутом.

9.3. Підприємство самостійно веде екс-
портно-імпортні операції або доручає їх ве-
дення спеціалізованим зовнішньоекономічним 
(торговим) організаціям на договірній основі.

9.4. Валютна виручка, одержана Підпри-
ємством в результаті зовнішньоекономічної 
діяльності, після сплати податків та інших 
обов’язкових платежів зараховується на ва-
лютний рахунок Підприємства.

10. ПРИПИНЕННЯ  
ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення Підприємства здійсню-
ється шляхом його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділ, перетворення) або лікві-
дації – відповідно до рішення власника чи за 
рішенням суду відповідно до законодавства 
України.

10.2. Припинення Підприємства здійсню-
ється комісією, яка утворюється органом, що 
прийняв рішення про припинення.

10.3. Працівникам Підприємства, які звіль-
няються у результаті реорганізації чи ліквідації 
Підприємства, гарантується додержання їх 
прав та інтересів відповідно до трудового 
законодавства України.

10.4. Майно Підприємства, що залишиться 
після задоволення претензій кредиторів, ви-
користовується за рішенням власника Під-
приємства.

10.5. Підприємство припиняється з дня 
внесення запису про його припинення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
11.1. Зміни до Статуту вносяться у порядку, 

встановленому законодавством України, та 
підлягають державній реєстрації.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення  
комунального підприємства  

«Спортивний комплекс «Старт»
Рішення Київської міської ради № 3/3010 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», статей 87, 169 Цивільного кодексу України, статей 78, 135 Господарського кодексу України, 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про врегулювання питання  
використання земельної  

ділянки площею 0,5506 га  
на перетині вулиці Ревуцького та 

 вулиці Анни Ахматової  
в Дарницькому районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 8/3015 від 14 вересня 2017 року
Керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 32 Закону України «Про оренду землі», у зв’язку з порушенням пп. 5.1 
і 8.4 договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» 30.03.2016 та зареєстрованого за № 394, Київська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Створити комунальне підприємство «Спор-
тивний комплекс «Старт».

2. Віднести комунальне підприємство «Спор-
тивний комплекс «Старт» до сфери управління 
Шевченківської районної в місті Києві державної 
адміністрації.

3. Визначити розмір статутного капіталу 
комунального підприємства «Спортивний 
комплекс «Старт» у сумі 10 000 (десять тисяч) 
гривень.

4. Виконавчому органу Київської міської 
ради (Київській міській державній адміністрації) 
затвердити статут комунального підприємства 
«Спортивний комплекс «Старт» за погодженням 

із постійною комісією Київської міської ради з 
питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

5. Шевченківській районній в місті Києві дер-
жавній адміністрації здійснити в установленому 
порядку організаційно-правові заходи щодо 
виконання цього рішення.

6. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Доручити Департаменту земельних ре-
сурсів Київської міської державної адміністрації 
опрацювати це питання на предмет відповід-
ності чинному законодавству та в разі виявлення 
порушень звернутися до суду з позовом про 
розірвання договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування будівлі 
сервісного обслуговування водіїв та пасажирів з 
відкритою автостоянкою (кадастровий номер –  

8000000000:63:243:0202), яка знаходиться 
на перетині вулиці Ревуцького та вулиці Анни 
Ахматової в Дарницькому районі міста Києва 
площею 0,5506 га, укладеного між Київською 
міською радою та товариством з обмеженою 
відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» 30.03.2016 та 
зареєстрованого за № 394.

2. Повідомити в установленому законодав-
ством порядку про прийняття цього рішення 
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кладам культури територіальної громади міста 
Києва (далі - заклади культури) на створення 
мистецького продукту.

2. В розумінні цього Порядку мистецький 
продукт - це вистава, оперета, мюзикл, концерт, 
інший мистецький захід, що створюються за-
кладом культури в процесі реалізації основних 
напрямків діяльності.

3. Допомогою є кошти з бюджету міста 
Києва, що надаються закладам культури у ко-
ристування за договором, який не передбачає 
нарахування відсотків чи надання інших видів 
відшкодувань за користування цими коштами 
і є обов’язковими для повернення протягом 
терміну, передбаченого договором, але не 
більше трьох років.

4. Одержувачами Допомоги є заклади куль-
тури.

Допомога не надається закладам культури:
які мають заборгованість перед бюджетом 

міста Києва та/або Пенсійним фондом України 
за останній звітний рік;

щодо яких уповноваженими органами вста-
новлено факти незаконного одержання та/або 
нецільового використання бюджетних коштів 
за три останні роки.

5. Надання Допомоги здійснюється на кон-
курсних засадах та в межах коштів, передбачених 
у бюджеті міста Києва на відповідні цілі.

Кошти на надання Допомоги передбачаються 
в бюджеті міста Києва на рік, в якому буде надана 
Допомога, на підставі бюджетного запиту, по-
даного Департаментом культури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (далі – Департамент 
культури).

6. Про початок конкурсу для надання До-
помоги закладам культури (далі – конкурс) 
Департамент культури публікує оголошення 
в комунальних друкованих засобах масової 
інформації та/або шляхом розміщення на 
офіційному сайті Департаменту культури в 
мережі Інтернет.

В оголошенні про проведення конкурсу 
обов’язково зазначаються:

адреса, за якою приймаються документи, 
телефон для довідок;

кінцевий строк прийняття заяв та документів 
від закладів культури;

умови конкурсу;
дата, час і місце проведення відкритого 

конкурсу.
7. Для участі у конкурсі заклади культури по-

дають у довільній формі заяву до Департаменту 
культури, в якій зазначається опис мистецького 
продукту, витрати, обумовлені створенням мис-
тецького продукту, план отримання надходжень, 
з яких буде повернена надана Допомога.

До заяви додаються:
копія установчих документів;
копія виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань на дату оголошення 
конкурсу;

копія довідки-підтвердження статусу по-
даткового резидента України;

розрахунки та обґрунтування використання 
бюджетних коштів.

8. Зазначені у пункті 7 цього Порядку до-
кументи засвідчуються підписом керівника.

9. Заяви та документи для участі у конкурсі 
приймаються Департаментом культури з 
наступного після публікації оголошення про 
проведення конкурсу дня до дня, визначеного 
у цьому оголошенні. Заяви від закладів куль-
тури, що надійшли після закінчення строку їх 
подання, не приймаються та повертаються 
до закладу культури з відповідним повідо-
мленням.

10. Заява та документи для участі у конкурсі 
перевіряються відповідальною особою Де-
партаменту культури та реєструються в книзі 
реєстрації. Комплект документів, поданий не в 
повному обсязі, не реєструється і повертається 
закладу культури з відповідним повідомленням.

Заклад культури після усунення недоліків 
може надати повторно заяву та документи для 
участі у конкурсі до закінчення строку прийняття 
заяв та документів, зазначених в оголошенні 
про проведення конкурсу.

11. З метою забезпечення прозорості під 
час конкурсу для надання Допомоги Департа-
мент культури утворює конкурсну Комісію та 
затверджує її склад.

12. Склад конкурсної Комісії не повинен бути 
менше ніж 7 осіб.

Організаційною формою роботи конкурсної 
Комісії є засідання.

Засідання конкурсної Комісії є правоможними, 
якщо на них присутня більшість його складу.

13. До складу конкурсної Комісії можуть 
входити депутати Київської міської ради (за 
згодою), представники структурних підроз-
ділів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміні-
страції) (за погодженням з їх керівниками) 
та представники громадських організацій 
(за згодою).

Конкурсну Комісію очолює директор Депар-
таменту культури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адмі-

ністрації). У разі відсутності голови конкурсної 
Комісії, його обов’язки виконує заступник голови 
конкурсної Комісії.

Рішення Комісії про результати конкурсу 
ухвалюються голосуванням більшістю голосів від 
загального складу Комісії, оформлюються про-
токолами та підписуються головою, секретарем 
та всіма присутніми членами Комісії.

Копії рішень конкурсної Комісії надаються 
до Департаменту культури протягом 10 днів з 
дня засідання.

Члени конкурсної Комісії беруть участь у її 
роботі на громадських засадах.

14. Конкурсна Комісія:
аналізує подані закладами культури заяви та 

документи щодо відповідності умовам конкурсу;
здійснює відбір закладів культури для надан-

ня Допомоги на підставі критеріїв, визначених  
у п. 15 цього Порядку;

виконує інші функції відповідно до цього 
Порядку.

15. Критеріями відбору є:
результати основної діяльності закладу культу-

ри на території міста Києва у попередньому році;
обґрунтування необхідності витрачання 

коштів на створення мистецького продукту, 
визначеним закладом культури у заяві для 
участі у конкурсі;

показники фінансової ефективності, включа-
ючи, термін окупності, коефіцієнти прибутковості 
мистецького продукту, визначеного закладом 
культури у заяві для участі у конкурсі, співвід-
ношення витрат та очікуваного результату після 
отримання бюджетних коштів;

наявність детальних розрахунків та обґрун-
тувань для кожного мистецького продукту, 
визначеного закладом культури у заяві для 
участі у конкурсі;

інноваційність методів та форм роботи за-
кладів культури;

наявність кадрового, матеріально-техніч-
ного та методичного забезпечення діяльності 
закладу культури.

16. Розподіл бюджетних коштів для надання 
Допомоги закладам культури здійснюється на 
підставі наказу директора Департаменту куль-
тури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) за 
результатами конкурсу, проведеного конкурс-
ною Комісією, в межах бюджетних асигнувань, 
передбачених у бюджеті міста Києва на відпо-
відний рік на відповідні цілі.

17. Надання Допомоги здійснюється Депар-
таментом культури на підставі договорів про 
надання фінансової допомоги з бюджету міста 
Києва на поворотній безоплатній основі, укла-
дених з переможцями конкурсу, проведеного 
відповідно до цього Порядку.

Істотними умовами договору є предмет і мета 
договору, порядок виготовлення та/або прокату 
мистецького продукту закладом культури, пері-
одичність, розмір та строки повернення коштів 
до бюджету міста Києва, відповідальність сторін 
договору, строк договору.

Умови договору про надання фінансової 
допомоги з бюджету м. Києва на поворотній 
безоплатній основі не можуть відрізнятись від 
умов, зазначених у заяві закладу культури для 
участі у конкурсі.

Не допускається спрямування Допомоги на 
інші цілі, не визначені у договорі.

18. Заклади культури щомісячно звітують 
перед Департаментом культури про викорис-
тання коштів, отриманих на підставі договору 
про надання фінансової допомоги з бюджету 
міста Києва на поворотній безоплатній основі, 
та про отримання коштів від основної діяль-
ності, за рахунок яких буде повернуто надану 
Допомогу та які були зазначені у заяві для 
участі у конкурсі.

19. Взяти до відома, що відповідальність 
за нецільове використання коштів Допомоги у 
повному обсязі несе керівник закладу культури, 
якому надана така Допомога, згідно з законо-
давством України.

20. Допомога повертається до бюджету міста 
Києва в повному обсязі закладами культури 
після першого прокату (прем’єрного показу) 
мистецького продукту, для створення якого 
була надана Допомога, та не пізніше закінчення 
строку, на який була надана Допомога, відпо-
відно до умов договору про надання фінансової 
допомоги з бюджету м. Києва на поворотній 
безоплатній основі.

Днем повернення вважається дата перера-
хування закладом культури коштів до бюджету 
м. Києва.

21. У випадку неповернення закладом куль-
тури отриманої Допомоги до закінчення терміну, 
визначеного у договорі про надання фінансової 
допомоги з бюджету міста Києва на поворотній 
безоплатній основі, заклад культури несе від-
повідальність на умовах, передбачених цим 
договором.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення  
Київської міської ради  

«Про внесення змін  
до рішення Київської міської ради  

від 31 березня 2011 року № 100/5487  
«Про Програму приватизації  

комунального майна територіальної  
громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 12/3019 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35 Регламенту Київської 

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

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти за основу проект рішення Київ-
ської міської ради «Про внесення змін до рішен-
ня Київської міської ради від 31 березня 2011 
року № 100/5487 «Про Програму приватизації 
комунального майна територіальної громади 
міста Києва».

2. Постійній комісію Київської міської ради 
з питань власності доопрацювати зазначений 
проект рішення та внести його на розгляд пле-
нарного засідання сесії Київської міської ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 14.09.2017 року № 32/3039

Порядок
надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва на поворотній  
безоплатній основі комунальним закладам культури на створення  

мистецького продукту

Про затвердження Порядку надання фінансової  
допомоги з бюджету міста Києва на поворотній  

безоплатній основі комунальним закладам культури  
на створення мистецького продукту

Рішення Київської міської ради № 32/3039 від 14 вересня 2017 року
Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про культуру», з метою врегулювання питань, пов’язаних з фінансовою допомогою комунальним закладам культури 
територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці  
на просп. Оболонському,  

між будинками № 34-б та № 34-г  
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 18/3025 від 14 вересня 2017 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 
раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

товариству з обмеженою відповідальністю 
«ГУЕЛЬ ПАРК».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 

ради з питань дотримання законності, право-
порядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Цей Порядок визначає механізм та умови 
надання та використання фінансової допомоги з 

бюджету міста Києва на поворотній безоплатній 
основі (далі – Допомога) неприбутковим за-

1. Затвердити Порядок надання фінансової 
допомоги з бюджету міста Києва на поворотній 
безоплатній основі комунальним закладам 
культури на створення мистецького продукту 
(далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту культури виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) передбачати видатки 
на реалізацію Порядку надання фінансової до-
помоги з бюджету міста Києва на поворотній 
безоплатній основі комунальним закладам 

культури на створення мистецького продукту 
при формуванні бюджетних запитів на 2017 рік 
та наступні роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку та постійну комісію Київської міської 
ради з питань культури та туризму.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати статус скверу земельній ділянці 
площею 0,44 га на просп. Оболонському, між 
будинками № 34-б та № 34-г в Оболонському 
районі м. Києва згідно з планом-схемою, що 
додається.

2. Комунальному підприємству по утриман-
ню зелених насаджень Оболонського району  
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно-правові заходи 
щодо оформлення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою, визначеною пунктом 1 
цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набрання чин-
ності рішенням про надання земельної ділянки 
у користування вжити заходів щодо державної 
реєстрації права користування земельною ді-
лянкою, визначеною пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню 
зеленого будівництва та експлуатації зелених 
насаджень міста «Київзеленбуд» здійснити ор-
ганізаційно-правові заходи щодо благоустрою 
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цього 
рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного 
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та 
концепції формування зелених насаджень в цен-
тральній частині міста, затверджених рішенням 
Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 
та продовжених на період до 2017 року рішенням 
Київської міської ради від 07.07.2016 № 572/572, 
включивши до переліку озеленених територій за-
гального користування м. Києва, що відповідають 
типологічним ознакам та планувальним вимогам 
(таблиця № 2), земельну ділянку, зазначену в пункті 
1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації) вирішити 
в установленому порядку питання фінансування за-
ходів, передбачених пунктами 2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради
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Про звернення Київської міської ради до   
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо справедливого розподілу податку  
на доходи фізичних осіб між державним бюджетом  

та бюджетом міста Києва
Рішення Київської міської ради № 159/3166 від 14 вересня 2017 року

Відповідно до статей 16 та 17 Конституції України, статей 5, 7, 15, 29, 64, 67, 691 Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ», з 
метою забезпечення дотримання інтересів територіальної громади міста Києва в бюджетній сфері Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Направити звернення Київської міської 

ради до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо справедливого розподілу 
податку на доходи фізичних осіб між державним 
бюджетом та бюджетом міста Києва згідно з 
додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті 
Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економіч-
ного розвитку.

 

Київський міський голова 
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 26.09.2017 року № 159/3166

Звернення 
Київської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних  
осіб між державним бюджетом та бюджетом міста Києва

Одним з головних чинників успішності реформ 
місцевого самоврядування є забезпечення 
фінансової самодостатності територіальних 
громад. Це має підвищити ефективність здій-
снення органами місцевого самоврядування 
своїх повноважень та забезпечити розвиток 
територіальних громад.

Відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про схвалення Концепції 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні» від 
01 квітня 2014 року № 333-р на органи місцевого 
самоврядування в Україні покладається певний 
спектр повноважень. Для здійснення своїх по-
вноважень органами місцевого самоврядування 
в розпорядженні громади мають бути наявні 
ресурси. Таким чином, кожна громада повинна 
бути забезпечена можливістю посилювати свою 
матеріальну спроможність.

Практика останніх років у сфері міжбюджетних 
відносин засвідчує про відхід органів центральної 
виконавчої влади від принципів, на яких після 
Революції Гідності в Україні розпочиналися 
процеси децентралізації. Яскравим прикладом 
цьому є подані Кабінетом Міністрів України до 
Верховної Ради України проекти Законів України 
«Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
(реєстраційний номер 7000 від 15.09.2017) та 
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу Укра-
їни» (реєстраційний номер 7116 від 15.09.2017), 
які є дискримінаційними по відношенню до 
територіальної громади міста Києва: 

1) так, перегляд формули утримання галузі 
«Освіта» для місцевих бюджетів мав наслідком 
у 2017 році передачу повноважень без передачі 
фінансових ресурсів (освітня субвенція тільки 

на заробітну плату педагогічного персоналу). У 
2018 році за результатами аналізу проекту За-
кону України «Про Державний бюджет України на 
2018 рік» для бюджету міста Києва пропонується 
не тільки зменшення напрямів використання 
субвенції, але й зменшення обсягу субвенції на 
369,0 млн грн при задекларованому зростанні 
заробітної плати освітян. Невже освітня рефор-
ма має наслідком зменшення заробітної плати 
вчителів міста Києва?

2) ситуація в галузі «Освіта» ускладнюється 
передачею на утримання з бюджету міста Києва 
29 державних вищих навчальних закладів I-II 
рівня акредитації орієнтовною потребою 261,7 
млн грн без передачі цих фінансових ресурсів з 
держбюджету на відміну від інших регіонів, яким 
на ці цілі передбачено 16,5 млрд грн;   

3) дорожня інфраструктура міста Києва також 
залишається поза увагою. У 2017 році Бюджетним 
кодексом України передбачено експеримент зі 
спрямування понадпланових надходжень митних 
платежів на утримання і розвиток дорожньої 
інфраструктури. З 1 січня 2018 року в структурі 
державного бюджету повинен діяти цільовий 
дорожній фонд. Проте, поданим проектом За-
кону України «Про Державний бюджет України 
на 2018 рік» для бюджету міста Києва кошти 
дорожнього фонду на відміну від інших регіонів 
(сумарно 11,4 млрд грн) не передбачені взагалі.

Анахронізмом в обліку місцевих бюджетів в 
контексті нових бюджетних відносин виглядає 
заборгованість перед державою за середньо-
строковими позиками, які надавалися Урядом в 
минулі роки на покриття розривів між доходами 
місцевих бюджетів та видатками на делеговані 
повноваження. Безумовно, що така заборго-

Про внесення змін до  
Положення про конкурс проектів  

з реалізації енергоефективних заходів  
у житлових будинках міста Києва,  

в яких створені об’єднання  
співвласників багатоквартирних будинків,  

а також у кооперативних будинках
Рішення Київської міської ради № 41/3048 від 21 вересня 2017 року

Відповідно до законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енергозбереження», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232 «Про 
затвердження Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної 
інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки» та з метою підвищення зацікавленості власників житлових та 
нежитлових приміщень у житлових будинках у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та 
реалізації енергоефективних заходів у житловому фонді Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Абзац четвертий пункту 4 Положення про 
конкурс проектів з реалізації енергоефектив-
них заходів у житлових будинках міста Києва, 
в яких створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у коопе-
ративних будинках, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 26 грудня 2014 року 
№ 865/865, доповнити словами «та підвальних 
перекриттів».

2. Абзац третій графи 3 позиції 3 «Напрямки 
впровадження енергоефективних заходів, які 
передбачається реалізувати у рамках проекту 
(обрати не менше двох видів)» додатка до 
Положення про конкурс проектів з реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках 
міста Києва, в яких створені об’єднання спів-
власників багатоквартирних будинків, а також 
у кооперативних будинках, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 26 грудня 
2014 року № 865/865, доповнити словами «та 
підвальних перекриттів».

3. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного

Київський міський голова 
В. Кличко

ваність місцевих бюджетів підлягає списанню 
в найкоротший термін, зокрема 3,7 млрд грн 
боргу бюджету міста Києва.

Викликає занепокоєння практика регулювання 
частки акцизу на нафтопродукти, яка змінила 
акциз на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, 
5 % якого зараховувалося до місцевих бюджетів. 
Часта зміна алгоритму розрахунків в режимі 
ручного управління призвела до недоотримання 
територіальними громадами ресурсів, що пре-
зентувалися при переході від «роздрібного» 
акцизу на загальну модель оподаткування. Ця 
практика продовжується і надалі. Замість частки 
місцевих бюджетів в 17,66 % від загального 
обсягу надходжень акцизу, що урівнювало б 
місцеві бюджети в темпах росту з державним 
бюджетом, пропонується в змінах до Бюджетного 
кодексу України залишити частку в 13,44%, яка 
діяла у 2017 році.       

Викликають стурбованість пропозиції у сфері 
соціальної політики. Анонсований перехід від 
надання пільг до їх монетизації залишається 
декларативним. На практиці через скасування 
окремих норм Бюджетного кодексу України 
здійснюється відмова від фінансування пільг 
на проїзд та житлово-комунальні послуги (що 
надані громадянам різних категорій Законами 
України) з державного бюджету та перекла-
дання цих витрат на місцеві бюджети, що не 
тільки розбалансовує місцеві фінанси, але й 
призводить до нерівності громадян України. 
Так, тільки для бюджету міста Києва додаткове 

навантаження внаслідок передачі фінансування 
пільг на місцеві бюджети складало б понад 
1,5 млрд грн.   

Відповідно, коли на територіальну грома-
ду міста лягає величезний обсяг соціальних 
зобов’язань та тягар із забезпечення столичних 
функцій, діюче бюджетне законодавство по-
збавляє киян належного фінансового забезпе-
чення. Серед напрямків децентралізації влади, 
анонсованої першими особами держави, в тому 
числі Президентом, главами Уряду та окремими 
міністрами, була бюджетна децентралізація, 
що цілком відповідає потребам часу та стано-
вища. Адже місцеве самоврядування не може 
функціонувати без належного фінансового за-
безпечення. Проте, насправді у громад часто 
відбираються фінансові ресурси. Яскравим 
прикладом є ситуація, яка склалася із відверто 
несправедливим та непропорційним розподілом 
надходжень ПДФО між Державним бюджетом 
України та бюджетом міста Києва.

Враховуючи викладене, вимагаємо усу-
нення диспропорцій для бюджету міста Києва 
в Державному бюджеті України на 2018 рік та 
внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо зарахування до доходів загального фонду 
бюджету міста Києва 100 відсотків податку на 
доходи фізичних осіб.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради  
від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми  

«Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 2018 роки»
Рішення Київської міської ради № 33/3040 від 14 вересня 2017 року 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою встановлення додаткових соціальних гарантій сім’ям загиблих, померлих, пропавших безвісти учасників бойових дій, військовослужбовців на території республіки Афганістан 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Абзац 11 пункту 6 рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про 
затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 2018 роки» ви-
класти в такій редакції:

«– розроблення та затвердження порядку надання щомісячної адресної матеріальної до-
помоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам - членам сімей 
учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти 
на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та щорічно переглядати та затвер-
джувати граничний розмір зазначеної допомоги».

2. Затвердити зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 2018 
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116, згідно 
з додатком до цього рішення.

3. Контрольза виконанням цього рішення покласти на постійну комісію рони здоров’я та со-
ціального захисту. 

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток  
до рішення Київської міської влади від 14.09.2017 № 33/3040

Зміни
до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради  

від 03 березня 2016 року № 116/116
Пункт 3 позиції 1 розділу 6 «Напрями діяльності, перелік завдань і заходів та результативні показники по міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 - 2018 роки викласти у 

такій редакції:

1 Адресна 
матеріальна 
допомога *

3. Надавати: щорічну матеріальну допомогу:  
киянам - учасникам антитерористичної операції; бійцям-добровольцям АТО в м. Києві; 
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористич-
ної операції; членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 
щомісячну адресну матеріальну допомогу: малолітнім та неповнолітнім дітям, пасин-
кам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячну 
адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг: киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам 
сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної 
операції, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 
операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України “Про статус

2016 -2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

93600,7 160067,1 162156,7 Показник витрат, 93600,7 160067,1 162156,7

 тис. грн

Показники продукту

Кількість одержувачів

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб 22 21,3 21,3

2) матеріальна допомога (членам сімей), осіб 590 590 590

3) оплата житлово-комунальних послуг, сімей 3270 2370 2370
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ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; киянам – встановлено відпо-
відний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей»; учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції, 
яким встановлено статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї 
яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину 
доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян, які за-
гинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності

4) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, 
пасинкам, падчеркам (щомісячна), осіб 
5) оплата житлово-комунальних послуг афганцям, сімей

15 15 
100

15 
100

Показник ефективності

Середній розмір допомоги

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. грн 2,5 5,0 5,0

2) матеріальна допомога (членам сімей), тис. грн 25,0 25,0 25,0

3) оплата житлово-комунальних послуг (щомісячно), грн 595,0 1300,0 1372,0

4) адресна матеріальна допомога та неповнолітнім дітям, пасинкам, 
падчеркам (щомісячна), тис. грн

3,0 3,0 3,0

5) оплата житлово-комунальних послуг афганцям (щомісячно), грн - 943,0 995,0

Показник якості 
Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0 171,0 173,2

Про внесення змін до Комплексної міської цільової  
програми «Електронна столиця» на 2015 - 2018 роки,  

затвердженої рішенням Київської міської ради  
від 2 липня 2015 року № 654/1518

Рішення Київської міської ради № 39/3046 від 21 вересня 2017 року 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 
29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм 
у місті Києві», враховуючи рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 857/857 «Про деякі питання 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою ви-
правлення технічної помилки, допущеної під час прийняття рішення Київської міської ради від 06 липня 2017 року 
№ 729/2891 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до Комплексної міської 
цільової програми «Електронна столиця» на 
2015–2018 роки, затвердженої рішенням Ки-
ївської міської ради від 02 липня 2015 року  
№ 654/1518 (в редакції рішення Київської міської 
ради від 28 липня 2016 року № 862/862), згідно 
з додатком до цього рішення.

2.  Контроль за виконанням цього рішення 
покласти на постійну комісію Київської міської 
ради запитань транспорту, зв’язку та реклами та 
постійну комісію Київської міської ради  питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток  
до рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 39/3046

Зміни до Комплексної міської цільової програми  
«Електронна столиця»на 2015 – 2018 роки,  

затвердженої рішенням Київської міської ради
від 02 липня 2015 року № 654/1518 (в редакції рішення

Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 862/862)
1. У Паспорті (загальна характеристика програми) Комплексної міської цільової програми 

«Електронна столиця» на 2015 - 2018 роки:
Позицію 9 викласти у такій редакції: 
«

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми

Всього у тому числі, за роками

2015 2016 2017 2018

всього, у тому числі: 975491,2 24750,4 139764,5 679642,8 131333,5

9.1 коштів державного бюджету - - - - -

9.2 коштів бюджету м. Києва 975491,2 24750,4 139764,5 679642,8 131333,5

9.3 коштів інших джерел - - - - -

Абзац другий розділу 5 викласти у такій редакції:
«Ресурсне забезпечення Програми                                      тис. грн

».

Обсяг коштів, які пропонується залучити 
на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат на виконання Програми

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 24750,4 139764,5 679642,8 131333,5 975491,2

Бюджет м. Києва 24750,4 139764,5 679642,8 131333,5 975491,2

Кошти інших джерел - - - - -

». 
2.  У Напрямах діяльності  та заходах Комплексної міської цільової програми «Електронна 

столиця» на 2015-2018 роки (додаток 1 до Комплексної міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015-2018 роки):

У позиції 1 :
пункт 1.1 викласти у такій редакції:
«

1.1. Модернізація та
функціональне
розширення
інформаційно-
телекомунікаційної 
системи «Єдиний 
веб-портал терито-
ріальної громади 
міста Києва»

2015-
2018

Апарат виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Бюджет
м. Києва

4500,0
2015 - 600,0
2016 - 700,0

Розширення функціональних можливостей 
та супроводження інформаційно-телеко-
мунікаційної системи «Єдиний веб-портал 
територіальної громади міста Києва» та його 
супроводження.
Створення нових сервісів для
мешканців міста Києва, зокрема соціального 
порталу міста, модуля інформаційних послуг, 
інтеграція з іншими муніципальними ресурса-
ми для висвітлення інформації про діяльність 
міської влади. Створення мобільного додатка. 
Створення КСЗІ та проведення її державної 
експертизи

Департамент
інформаційно-
комунікаційних техно-
логій / КП «Головний 
інформаційно-обчислю-
вальний центр»

2017 - 1600,0
2018 - 1600,0

». 
пункт 1.3 викласти у такій редакції: 
«

1.3. Обслуговуван-
ня центру обробки 
даних (міського 
дата-центру)

2016-
2018

Апарат виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) / КП «Інфор-
матика»

Бюджет 
м. Києва

23000,0 2016 
- 4000,0 
2017 - 2400,0

Супроводження та технічна 
підтримка функціонування апа-
ратно-програмного комплексу 
міського дата-центру

Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій / 
КП «Інформатика»

2017 - 7100,0 
2018 - 9500,0

пункти 1.10, 1.11 і 1.12 викласти у такій редакції:
«

1.10. Модернізація 
інформаційно-теле-
комунікаційних 
систем єдиного 
інформаційного 
простору терито-
ріальної громади 
міста Києва

2016-
2018

Апарат виконавчого 
органу Київської 
міської ради (Київ-
ської міської держав-
ної адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

6100,0 
2016 - 1600,0

Забезпечення апарату, структурних підроз-
ділів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміні-
страції), районних в місті Києві державних 
адміністрацій сучасними автоматизованими 
робочими місцями, інформаційно-теле-
комунікаційними засобами, активним та 
пасивним мережевим обладнанням

Департамент інфор-
маційно-комуніка-
ційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-об-
числювальний 
центр»

2017 - 3000,0 
2018 - 1500,0

1.11. Створення
платформи «Єдиний
освітній простір
м. Києва»

2017-
2018

Департамент
інформаційно-
комунікаціиних 
технологій /
КП «Головний 
інформаційно-
обчислювальний 
центр»

Бюджет
м. Києва

2300,0
2017 - 1800,0
2018 - 500,0
-

Створення єдиного управлінського, інфор-
маційно-аналітичного середовища столиці в 
галузі освіти: автоматизація, збирання, обро-
блення, зберігання, використання та відобра-
ження иінформації про освітні заклади міста 
із застосуванням інтегрованої бази даних, 
сприяння широкому впровадженню процесу 
управління новітніми інформаційно-кому-
нікаційними технологіями, інтенсифікації 
управлінської діяльності, можливості вдоско-
налити контроль за адміністративною, гос-
подарською, навчально-виховною діяльністю 
закладів освіти районними управліннями 
освіти міста Києва, Департаменту освіти і на-
уки, молоді та спорту; забезпечення органів 
управління освітою актуальною інформацією 
про навчальні заклади, впорядкування об-
ліку й обробки інформації, вдосконалення 
системи ведення документації та зменшення 
паперових інформаційних потоків; забезпе-
чення обміну інформацією з іншими діючими 
державними інформаційними системами в 
галузі освіти та базами даних загальноосвіт-
ніх закладів.
Створення КСЗІ та проведення її державної 
експертизи

1.12. Впровадження 
системи оповіщення 
в разі виникнення 
надзвичайних 
ситуацій

2016-
2018

Апарат виконавчого 
органу Київської 
міської ради (Київ-
ської міської держав-
ної адміністрації) / 
КП «Інформатика»

Бюджет 
м. Києва

4400,0
2016 - 3000,0 
2017 - 900,0

Впровадження системи оповіщення на-
селення міста у разі настання надзвичайних 
ситуацій для оперативного реагування та по-
передження масових занепокоєнь. Створення 
КСЗІ та проведення її державної експертизи

Департамент інфор-
маційно-комуніка-
ційних технологій / 
КП «Інформатика»

2018 - 500,0

».
пункт 1.19 викласти у такій редакції: 
«

1.19. Реконструкція
частини антресоль-
ного
поверху будівлі 
ремонтно-механіч-
ної майстерні під 
центр оброблення 
даних на вул. 
Дегтярівській, 37 у 
Шевченківському 
районі м. Києва

2015 -
2017

Апарат виконав-
чого
органу Київської 
міської ради 
(Київської міської 
державної адміні-
страції)

Бюджет
м. Києва

48679,7
2015 - 22970,4 
2016 - 17700,0

Створення міського дата-центру з
потужністю до 400 кВа.
Розроблення проектно-кошторисної до-
кументації. Реконструкція приміщення 
міського дата-центру та систем забезпечення 
життєдіяльності. Розгортання основного цен-
тру обміну даними, акредитованого центру 
сертифікації ключів

Департамент
інформаційно-
комунікаційних 
технологій/ КП 
«Інформатика»

2017 - 8009,3 Інтеграція центру оброблення даних із осно-
вним та резервним вузлом мультисервісної 
корпоративної мережі Київської міської 
державної адміністрації. Створення комп-
лексної системи захисту інформації в центрі 
оброблення даних та проведення її державної 
експертизи. Пусконалагоджувальні роботи. 
Дослідна та промислова експлуатація центру

».
у позиції 2 пункти 2.1. - 2.12. викласти у новій редакції та доповнити новими пунктами 2.13. - 2.17.:
«

2.1. Створення мережевої 
інфраструктури Київської 
міської ради, виконавчого ор-
гану Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), районних 
в місті Києві державних 
адміністрацій, підприємств, 
установ та організацій, що 
належать до комунальної 
власності територіальної 
громади міста

2015- 2018 Апарат виконавчого 
органу Київської місь-
кої ради (Київської 
міської державної 
адміністрації) / СКП 
«Київтелесервіс», КП 
«Інформатика»

Бюджет 
м. Києва

144130,0 
2015- 330,0 
2016-23800,0

Модернізація та стандартизація 
ІТ-інфраструктури, зменшення 
витрат на експлуатацію  
ІТ-інфраструктури  
за рахунок формування 
єдиної технічної політики, 
вироблення і впровадження 
єдиних ІТ-стандартів побудови 
та обслуговування ІТ-ресурсів. 
Придбання та встановлення 
активного обладнання та 
технічних засобів для  
розвитку інфраструктури. 
Створення КСЗІ та  
проведення її державної екс-
пертизи

Департамент інфор-
маційно-комуніка-
ційних технологій / 
СКП «Київтелесервіс», 
КП «Інформатика»

2017-
108000,0 
2018 - 
12000,0

2.2. Модернізація та 
функціональне розширен-
ня програмно-технічного 
комплексу інформаційно-до-
відкової служби Call-центр, 
супроводження програмно-
апаратного комплексу 
інформаційно- 
довідкової служби  
Call-центр, забезпечення 
безперервного доступу 
структурних підрозділів ви-
конавчого органу Київської 
міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), 
районних  
в м. Києві державних адмі-
ністрацій та комунальних 
підприємств до інформа-
ційно-довідкової служби 
Call-центр

2015 – 
2018

Апарат виконавчого 
органу Київської місь-
кої ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

4400,0 
2015 - 300,0 
2016 - 800,0

Розширення функціональних 
можливостей програм-
но-технічного комплексу 
інформаційно-довідкової 
служби Call-центр. Закупівля 
обладнання. Проведення 
аудиту та вдосконалення кон-
фігурації СКМ. Модернізація 
порталу 1551.gov.ua, мобільних 
додатків та картографічних 
сервісів. Запровадження масо-
вої автоматизованої розсипки 
СМС-повідомлень. Технічна 
підтримка інформаційної 
системи прийому звернень 
громадян на базі платформи 
Microsoft Dynamics CRM2013

Департамент інфор-
маційно-комуніка-
ційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-обчис-
лювальний центр»

2017 - 2500,0 
2018 - 800,0

». ». 
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2.3. Оренда ДАТА-Центру 
для потреб міста Києва

2016-2018 Апарат виконавчого 
органу Київської місь-
кої ради (Київської 
міської державної 
адміністрації) / КП 
«Головний інформа-
ційно-обчислюваль-
ний центр»

Бюджет 
м. Києва

13700,0 
2016 - 4200,0 
2017-2700,0

Забезпечення необхідного 
рівня надійності функціо-
нування та резервування 
обладнання ДЦ, можливості 
нарощування потужності ДЦ 
з урахуванням подальшого 
розширення (масштабування) 
ІТ-обладнання

Департамент 
інформаційно-кому-
нікаційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-обчис-
лювальний центр»

2017-1800,0 
2018 - 5000,0

2.4. Модернізація та 
функціональне розширення 
апаратних
комплексів для поточних та 
перспективних завдань

2016 Апарат виконавчого 
органу Київської місь-
кої ради (Київської 
міської
державної адмі-
ністрації)/ СКП 
«Київтелесервіс», КП 
«Інформатика»

Бюджет 
м. Києва

59000,0 
2016-9000,0

Розширення функціональних 
можливостей існуючих апа-
ратних комплексів. Закупівля 
обладнання, розгортання, 
налаштування та технічне 
супроводження

Департамент інфор-
маційно-комунікацій-
них технологій / СКП 
«Київтелесервіс», КП 
«Інформатика»

2017-50000,0

2.5. Супроводження та 
технічне обслуговування 
інформаційно-телекомуні-
каційної системи «Єдиний 
інформаційний простір 
територіальної громади міста 
Києва»

2016-2018 Апарат виконавчого 
органу Київської місь-
кої ради (Київської 
міської державної 
адміністрації)

Бюджет 
м. Києва

2200,0 
2016 - 600,0

Щорічне забезпечення 
функціонування ІТС «Єдиний 
інформаційний простір терито-
ріальної громади міста Києва». 
Обслуговування активного 
обладнання центру оброблення 
інформації. Встановлення 
нових версій спеціалізованого 
програмного забезпечення 
ІТС «Єдиний інформаційний 
простір територіальної громади 
міста Києва». Наповнення слов-
ників та їх супроводження

Департамент 
інформаційно-кому-
нікаційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-обчис-
лювальний центр»

2017-800,0 
2018 - 800,0

2.6. Оновлення парку 
комп’ютерів в структурних 
підрозділах виконавчого ор-
гану Київської міської ради
(Київської міської державної 
адміністрації)

2016-2018 Апарат виконавчого 
органу Київської місь-
кої ради (Київської 
міської державної 
адміністрації) / КП 
«Інформатика»

Бюджет 
м. Києва

8000,0 
2016 - 1500,0

Придбання комп’ютерної техні-
ки для структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Департамент інфор-
маційно-комунікацій-
них технологій / КП 
«Інформатика»

2017-4500,0 
2018 - 2000,0

2.7. Проведення процедури 
легалізації програмного за-
безпечення

2016-2018 Апарат виконавчого 
органу Київської місь-
кої ради (Київської 
міської державної 
адміністрації) / КП 
«Інформатика»

Бюджет 
м. Києва

18000,0 
2016-6000,0

Централізоване придбання, 
інсталяція та супроводження 
програмного забезпечення на 
робочих місцях та серверних 
платформах для усіх структур-
них підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)

Департамент інфор-
маційно-комунікацій-
них технологій / КП 
«Інформатика»

2017 - 6000,0 
2018-6000,0

2.8. Функціональне розши-
рення інформаційно-кому-
нікаційної системи «Портал 
«Київаудит» та модернізація 
інформаційно-аналітичної 
системи внутрішнього 
контролю та аудиту

2016-2018 Департамент внутріш-
нього фінансового 
контролю та аудиту

Бюджет 
м. Києва

1200,0 
2016-200,0 
2017-500,0 
2018-500,0

Створення нових сервісів для 
завдань управління, контролю 
та аудиту фінансової діяльності 
міста Києва, зокрема підсистем 
внутрішнього фінансового 
аудиту підрозділів КМДА, сис-
теми планування та інформа-
ційного супроводу проведення 
контрольних перевірок та 
аудиторських заходів. Інте-
грація з оновленим порталом 
міста, системою електронного 
документообігу та іншими 
муніципальними ресурсами 
для висвітлення інформації про 
діяльність міської влади. Ство-
рення мобільних додатків

2.9. Придбання ліцензій та 
встановлення оновленого 
програмного забезпечення 
IBM Domino v.9 та IBM Notes 
9 SocialEdition (41 ліцензія)

2016 Департамент внутріш-
нього фінансового 
контролю та аудиту

Бюджет 
м. Києва

300,0 
2016-300,0

Впровадження підтримки 
новітніх технологій про-
грамування, комунікацій та 
захисту передачі інформа-
ції на офіційному порталі 
«Київаудит», підтримка нових 
методів прискореного та без-
печного зберігання та передачі 
інформації на робочих місцях, 
підтримка мобільних комуніка-
цій, підвищення ефективності 
інформаційно-аналітичної 
діяльності Департаменту 
внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту

2.10. Розвиток сервісу «Гро-
мадський бюджет»

2017-2018 Департамент 
інформаційно-кому-
нікаційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-обчис-
лювальний центр»

Бюджет 
м. Києва

1600,0
2017-1000,0 
2018-600,0

Технічна підтримка програм-
ного забезпечення сервісу. Ін-
теграція сервісу до особистого 
кабінету киянина. Інтеграція 
з сервісом авторизації та реє-
страції користувачів. Інтеграція 
з порталом міста та електро-
нними сервісами. Впроваджен-
ня технологій комунікації між 
прихильниками проектів. Авто-
матизація процесів розгляду 
проектів. Створення системи 
звітності та оповіщення про хід 
реалізації проектів

2.11 Розвиток та модернізація 
сервісу електронних петицій

2017-2018 Департамент 
інформаційно-кому-
нікаційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-обчис-
лювальний центр»

Бюджет 
м. Києва

1600,0 
2017-1000,0 
2018-600,0

Вдосконалення технології 
верифікації результатів 
голосування. Редизайн 
сервісу електронних петицій. 
Здійснення технічного аналізу 
петицій на накрутки. Інтеграція 
сервісу електронних петицій з 
сервісом особистого кабінету. 
Формування інтерактивної 
звітності щодо процесу роз-
гляду електронних петицій. Ін-
формування громадян про хід 
розгляду електронних петицій. 
Створення ПЗ взаємодії сервісу 
з системою електронного до-
кументообігу

2.12. Розвиток комплексної 
системи відеоспостереження

2017 Департамент інфор-
маційно-комунікацій-
них технологій / КП 
«Інформатика»

Бюджет 
м. Києва

182700,0 
2017-
182700,0

Підвищення рівня громадської 
безпеки на вулицях, в місцях 
масового відвідування киянами 
та гостями міста, об’єктах 
соціальної інфраструктури, 
створення технологічних умов 
для попередження та розсліду-
вання злочинів

2.13. Створення міської 
сервісної мережевої інфра-
структури

2017 Департамент інфор-
маційно-комунікацій-
них технологій / СКП 
«Київтелесервіс»

Бюджет 
м. Києва

63500,0 
2017-63500,0

Створення міської сервісної 
мережевої інфраструктури 
для об’єднання локальних об-
числювальних мереж Київської 
міської ради, структурних 
підрозділів виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті 
Києві державних адміністра-
цій, підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
комунальної власності терито-
ріальної громади міста, в єдину 
телекомунікаційну мережу; 
забезпечення доступу до цен-
тралізованих інформаційних

систем; забезпечення захище-
ного та безпечного доступу до 
глобальної мережі Інтернет, 
а також розвиток SmartCity 
рішень та підключення їх до 
центру обробки даних

2.14. Супровід та підтримка 
створених інформаційно-
комунікаційних систем, 
веб-порталів та сервісів

2017-2018 Департамент 
інформаційно-кому-
нікаційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-обчис-
лювальний центр»

Бюджет 
м. Києва

18000,0 
2017-7000,0 
2018-11000,0

Супровід та підтримка створе-
них інформаційно-комуніка-
ційних систем, веб-порталів та 
сервісів Комплексної міської 
цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015-2018 роки»

2.15. Супровід і технічна під-
тримка комплексної системи 
відеоспостереження

2017-2018 Департамент інфор-
маційно-комунікацій-
них технологій / КП 
«Інформатика»

Бюджет 
м. Києва

14000,0 
2017-6000,0
2018-8000,0

Забезпечення, цілодобового 
функціонування, електрожив-
лення, ремонт, заміна, апаратна, 
програмна та технічна під-
тримка, встановлених камер 
відеоспостереження, доступ 
до мережі Internet. Підтримка 
та адміністрування мережевої 
інфраструктури, забезпечення. 
Забезпечення зберігання даних 
відеоспостереження, доступу 
до мережі Internet. Захист 
мережевої інфраструктури та 
адміністрування спеціального 
антивірусного програмного 
забезпечення. Підтримка 
та оновлення серверного 
програмного забезпечення. 
Адміністрування користувачів 
комплексної системи відеос-
постереження. Підтримка та 
оновлення іншого програмного 
забезпечення, необхідного для 
декодування, редагування та 
зберігання даних відеоспос-
тереження. Обробка запитів 
на надання відеоінформації. 
Включення сторонніх відеока-
мер до загальноміської системи 
відеоспостереження. Технічне 
та програмне обслуговування 
активного та пасивного мере-
жевого обладнання. Оновлення 
програмного забезпечення 
мережевого обладнання

2.16. Супровід та підтримка 
мережевої інфраструктури

2017-2018 Департамент інфор-
маційно-комунікацій-
них технологій / СКП 
«Київтелесервіс»

Бюджет 
м. Києва

9000,0 
2017-3000,0 
2018-6000,0

Ліквідація пошкоджень, техоб-
слуговування, профілактика 
мережевої інфраструктури. 
Забезпечення налаштувань та 
якості мережі. Оренда місця 
для обладнання, волокон та 
комутації. Забезпечення про-
грамної підтримки мережі

2.17. Модернізація технічних 
та програмних засобів, 
серверного обладнання осно-
вних технологічних процесів 
в інформаційно-телекомуні-
каційних системах

2017 Департамент 
інформаційно-кому-
нікаційних технологій 
/ КП «Головний 
інформаційно-обчис-
лювальний центр»

Бюджет 
м. Києва

18000,0 
2017-18000,0

Адміністрування, розви-
ток та підтримки існуючої 
інфраструктури серверного 
апаратного забезпечення, 
заміна застарілого серверного 
обладнання, що експлуатується 
понад гарантійний термін, 
оптимізація серверного облад-
нання основних технологічних 
процесів підприємства та 
виведення їх на більш високий 
якісний рівень для подальшого 
розвитку комплексної системи 
захисту інформації

». 
у позиції 3:
пункт 3.10 викласти у такій редакції:
«

3.10. Створення комплексних систем 
захисту інформації в автоматизова-
них систем класу «3» структурних 
підрозділів Київської міської ради, 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрації, їх супрово-
дження та підтримання в актуалізова-
ному стані

2016-
2018

Апарат ви-
конавчого ор-
гану Київської 
міської ради 
(Київської 
міської 
державної ад-
міністрації)

Бюджет 
м. Києва

3580,0 
2016 -1580,0

Створення комплексних 
систем захисту інформації в 
134-х автоматизованих сис-
темах класу «3» структурних 
підрозділів Київської міської 
ради, виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації), районних 
в місті Києві державних 
адміністрацій

Департамент 
інформа-
ційно-кому-
нікаційних 
технологій

2017-1000,0 
2018-1000,0

».
Доповнити новим пунктом 3.13 такого змісту: 
«

3.13. Створення 
комплексних систем 
управління захисту та 
безпеки міської мере-
жевої інфраструктури

2017 Департамент інфор-
маційно-комуніка-
ційних технологій 
/
СКП «Київтелесер-
віс», КП «Інформа-
тика»

Бюджет 
м. Києва

31500,0 
2017-31500,0

Побудова комплексних систем управ-
ління захистом та безпекою міської 
сервісної мережевої інфраструктури. 
Забезпечення постійного системного 
моніторингу існуючих систем, анти-
вірусний захист. Забезпечення обміну 
інформацією через захищені канали 
зв’язку. Захист та зменшення ймовір-
ності атаки DoS та DDoS, забезпечен-
ня захисту та цілісності інформації, за-
хисту від несанкціонованого доступу, 
уникнення витоку інформації. Захист 
інформації в мережевій інфраструкту-
рі на всіх рівнях: як на апаратному, так 
і на програмному

». позицію «Всього» викласти у такій редакції:
 «

ВСЬОГО: (орієнтовний обсяг фінансування Програми, тис. гривень) 975491,2 
2015-24750,4 

2016-139764,5 
2017-679642,8 
2018-131333,5

».
3. Позицію 1 Очікуваних результативних показників Комплексної міської цільової програми 

«Електронна столиця» на 2015-2018 роки (додаток 2 до Комплексної міської цільової програми 
«Електронна столиця» на 2015-2018 роки) викласти у такій редакції: 

«
№ 
з/п

Показники Одиниця виміру Роки

2015 2016 2017 2018

1. Витрат

Обсяг ресурсів, усього тис. грн 24750,4 139764, 5 679642,8 131333,5

у тому числі:

1.1. Витрати на створення та супроводження ІТС тис. грн 1200,0 77550,0 56800,0 32500,0

1.2. Витрати на створення та супроводження КСЗІ тис. грн 5214,5 4650,0 4200,0

».

Київський міський голова
В. Кличко
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Про середньострокові позики
Рішення Київської міської ради № 163/3170 від 5 жовтня 2017 року 

Відповідно до пункту 21 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, пункту 9 частини першої статті 17, статті 18, частини сьомої статті 19 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», пункту 31 
частини першої статті 26, частин першої, п’ятої, сьомої статті 60, частин першої, другої статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заборонити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) здійснювати погашення заборгованості за середньостроковими позиками, 
що надавалися за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку бюджету міста Києва у 
2009–2014 роках.

2. Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві надати Київському 

міському голові та Київській міській раді пропозиції щодо списання заборгованості, зазначеної 
у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558  
«Про бюджет міста Києва на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради № 161/3168 від 26 вересня 2017 року 

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської  міської  державної  адміністрації)  від 28.08.2017 № 1038 «Про схвалення проекту 
рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

«Додаток 1 
в редакції затвердженій рішенням Київської міської ради 

від 26.09.2017 № 161/3168»

Доходи бюджету міста Києва на 2017 рік
Код «Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету»
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

10000000 Податкові надходження 29 586 792,62 28 734 492,62 852 300,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 17 475 513,42 17 475 513,42 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 13 951 396,42 13 951 396,42

11020000 Податок на прибуток підприємств 3 524 117,00 3 524 117,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 51 468,60 51 468,60 0,00 0,00

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 46 058,30 46 058,30

13030000 Рентна плата за користування надрами 5 226,60 5 226,60

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 183,70 183,70

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 659 540,10 1 659 540,10 0,00 0,00

14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 121 863,70 121 863,70

14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) 458 300,00 458 300,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1 079 376,40 1 079 376,40

18000000 Місцеві податки 9 547 970,50 9 547 970,50 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 5 682 944,60 5 682 944,60 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

18 100,00 18 100,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житло-
вої нерухомості

15 150,00 15 150,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів не-
житлової нерухомості

4 750,00 4 750,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів не-
житлової нерухомості

322 044,60 322 044,60

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 2 279 900,00 2 279 900,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2 800 900,00 2 800 900,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 100 700,00 100 700,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 50 800,00 50 800,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 54 900,00 54 900,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 35 700,00 35 700,00

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 58 000,00 58 000,00

18030000 Туристичний збір 23 401,50 23 401,50

18050000 Єдиний податок 3 783 624,40 3 783 624,40

19000000 Інші податки та збори 852 300,00 0,00 852 300,00 0,00

19010000 Екологічний податок 42 300,00 42 300,00

19020200 Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету 810 000,00 810 000,00

20000000 Неподаткові надходження 1 977 757,30 867 610,70 1 110 146,60 327 514,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 51 990,50 26 990,50 25 000,00 25 000,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

17 625,00 17 625,00

21010800 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної 
Республіки Крим, комунальна власність

25 000,00 25 000,00 25 000,00

21080000 Інші надходження 9 365,50 9 365,50

21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про засто-
сування реєстраторів розрахункових операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

400,00 400,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 7 000,00 7 000,00

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїів та 
тютюнових виробів

1 965,50 1 965,50

21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,00 0,00

1. Внести до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет 
міста Києва на 2017 рік» такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри «41 247 165,51», «38 499 556,91», «2 747 608,6», «605 000,0» замінити 

цифрами «45 133 807,83», «42 161 617,23», «2 972 120,6», «619 582,0»  відповідно.
1.1.2. У підпункті 1.2 цифри «44 835 882,47», «31 444 842,61», «13 391 039,86» замінити цифрами 

«48 879 324,57», «32 829 916,85», «16 049 407,72»  відповідно.
1.1.3. У підпункті 1.4 цифри «7 054 714,3» замінити цифрами  «9 331 700,38».
1.1.4. У підпункті 1.5 цифри «10 641 931,26» замінити цифрами «13 075 717,12».
1.2. У пункті 2 цифри «31 444 842,61», «13 391 039,86» замінити цифрами «32 829 916,85»,  

«16 049 407,72» відповідно.
1.3. У пункті 9 цифри «18 232 787,85» замінити цифрами «19 784 596,45».
1.4. Підпункт 19.2 викласти в такій редакції:
«19.2. Ходосівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області виконавцем 

Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік у частині:
реконструкції ДНЗ садок-ясла «Водограй» с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київ-

ської області;

реконструкції центру культури та мистецтв с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київ-
ської області».

1.5. Доповнити  пункт 19 новим підпунктом 19.7 такого змісту:
«19.7. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві вико-

навцем Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки».

1.6. Підпункт 20.3 пункту 20 після слів «25 відсотків» доповнити словами та цифрами «(з 1 
жовтня 2017 року 5 відсотків)».

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11  до рішення Київської міської 
ради від 12 грудня  2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», що додаються.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити це рішення у газеті Ки-
ївської міської ради «Хрещатик» у десятиденний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова 
В. Кличко

тис грн
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22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 537 807,50 537 807,50 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 413 420,50 413 420,50

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 76 596,50 76 596,50 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в кому-
нальній власності

76 596,50 76 596,50

22090000 Державне мито 47 790,50 47 790,50

24000000 Інші неподаткові надходження 606 926,70 302 812,70 304 114,00 302 514,00

24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк 
позовної давності

100,00 100,00

24060300 Інші надходження 302 712,70 302 712,70

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища вна-
слідок господарської та іншої діяльності

1 600,00 1 600,00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 302 514,00 302 514,00 302 514,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 781 032,60 0,00 781 032,60 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 754 082,00 754 082,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 26 950,60 26 950,60

30000000 Доходи від операцій з капіталом 231 200,00 1 200,00 230 000,00 230 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 81 200,00 1 200,00 80 000,00 80 000,00

31010200 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною гро-
мадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

1 200,00 1 200,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 80 000,00 80 000,00 80 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

33010000 Кошти від продажу землі 150 000,00 150 000,00 150 000,00

40000000 Офіційні трансферти 13 072 057,91 12 558 313,91 513 744,00 62 068,00

41000000 Від органів державного управління 13 072 057,91 12 558 313,91 513 744,00 62 068,00

41020000 Дотації 5 810,80 5 810,80

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок 
наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності

5 810,80 5 810,80

41030000 Субвенції 13 066 247,11 12 552 503,11 513 744,00 62 068,00

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-
лідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи 
внаслідок психічного розладу

2 403 078,60 2 403 078,60

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електро-
енергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

2 626 677,70 2 626 677,70

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердо-
го та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

414,30 414,30

41032600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 
забезпечення швидкої медичної допомоги

10 290,60 10 290,60

41033500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 0,00 0,00

41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань

52 201,70 52 201,70

41033700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та 
лікарських засобів для інгаляційної анестезії

1 414,90 1 414,90

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно- 
технічних навчальних закладів державної форми власності

599,00 599,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 137 018,60 3 137 018,60

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 982 304,20 3 982 304,20

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціаль-
ного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної 
документації

7 904,90 7 904,90

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 97 068,00 35 000,00 62 068,00 62 068,00

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми по-
требами

22 535,20 22 535,20

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціаль-
них послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із 
здійснення патронату над дититною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

11 344,60 11 344,60

41036100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі при-
міщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, ви-
значених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення 
житлових умов

49 580,71 49 580,71

41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю тепловї енергії, послуг  
з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водо-
відведення,  які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування

645 252,00 193 576,00 451 676,00

41039100 Субвенція з державного бюджету міським бюджетам міст Дніпра, Києва, Львова та Одеси на проведення робіт, пов’язаних зі 
створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»

18 562,10 18 562,10

50000000 Цільові фонди 266 000,00 0,00 266 000,00 0,00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади

266 000,00 0,00 266 000,00 0,00

50110002 Кошти, що надходять відповідно до умов інвестиційних угод та аукціонів 9 000,00 9 000,00

50110004 Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 
призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриман-
ні об’єктів благоустрою

60 000,00 60 000,00

50110005 Кошти від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебувають 
у комунальній власності територіальної громади м. Києва та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної 
власності

189 000,00 189 000,00

50110009 Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню на території міста Києва 8 000,00 8 000,00

Всього доходів 45 133 807,83 42 161 617,23 2 972 190,60 619 582,00

Київський міський голова
В. Кличко

«Додаток 1.1 
в редакції затвердженій рішенням Київської міської ради 

від 26.09.2017 № 161/3168»

                          Індикативні показники по доходах загального фонду бюджету міста Києва на 2017 рік
Код Найменування 

доходів згідно із 
бюджетною класи-
фікацією

Загальний фонд                      
всього

Голосіївський 
район

Дарницький 
район

Деснянський 
район

Дніпровський 
район

Оболонський 
район

Печерський 
район

Подільський 
район

Святошинський 
район

Солом’янський 
район

Шевченківський 
район

міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10000000 Податкові над-
ходження

28 734 492,62 3 192 040,90 1 762 418,20 1 260 020,90 1 730 259,20 2 181 981,20 5 031 008,80 2 426 002,70 1 692 878,80 2 780 988,60 6 078 795,42 598 097,90

  11000000 Податки на до-
ходи, податки на 
прибуток, податки 
на збільшення рин-
кової вартості

17 475 513,42 1 830 209,20 674 349,50 463 454,40 816 264,30 924 210,70 3 844 590,50 1 663 923,60 760 243,00 1 750 671,30 4 729 662,72 17 934,20

  11010000 Податок на доходи 
фізичних осіб

13 951 396,42 1 499 771,20 583 712,30 327 234,00 675 864,90 806 432,20 2 752 415,70 1 336 483,80 689 416,80 1 588 672,90 3 691 392,62
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11020000 Податок на при-
буток підприємств, 
в т.ч.

3 524 117,00 330 438,00 90 637,20 136 220,40 140 399,40 117 778,50 1 092 174,80 327 439,80 70 826,20 161 998,40 1 038 270,10 17 934,20

11020200 Податок на при-
буток підприємств 
комунальної 
власності

42 083,00 2 953,20 2 748,20 154,40 3 104,90 2 411,30 4 287,60 5 271,80 464,30 8 697,00 11 990,30

  13000000 Рентна плата та 
плата за викорис-
тання інших при-
родних ресурсів

51 468,60 20 400,10 1 377,90 306,50 2 840,40 11 915,00 8 118,20 526,20 1 004,90 3 407,80 1 571,60 0,00

13020000 Рентна плата за 
спеціальне вико-
ристання води

46 058,30 18 362,90 707,80 274,70 562,40 11 846,50 8 102,40 518,00 893,80 3 239,50 1 550,30

13030000 Рентна плата за 
користування 
надрами

5 226,60 2 035,80 569,90 23,90 2 278,00 48,90 14,20 8,20 59,10 167,30 21,30

13070000 Плата за викорис-
тання інших при-
родних ресурсів

183,70 1,40 100,20 7,90 0,00 19,60 1,60 0,00 52,00 1,00 0,00

14000000 Внутрішні податки 
на товари та по-
слуги

1 659 540,10 133 474,20 129 189,80 126 898,90 93 878,50 132 618,80 108 654,70 62 112,60 90 612,70 92 539,30 109 396,90 580 163,70

14021900 Акцизний податок 
з вироблених в 
Україні під-
акцизних товарів 
(пальне)

121 863,70 121 863,70

14031900 Акцизний податок 
з ввезених на мит-
ну територію Укра-
їни підакцизних 
товарів (пальне)

458 300,00 458 300,00

14040000 Акцизний податок 
з реалізації субєк-
тами господарю-
вання роздрібної 
торгівлі підакциз-
них товарів

1 079 376,40 133 474,20 129 189,80 126 898,90 93 878,50 132 618,80 108 654,70 62 112,60 90 612,70 92 539,30 109 396,90

18000000 Місцеві податки 
і збори

9 547 970,50 1 207 957,40 957 501,00 669 361,10 817 276,00 1 113 236,70 1 069 645,40 699 440,30 841 018,20 934 370,20 1 238 164,20 0,00

18010000 Податок на майно 5 682 944,60 837 619,90 478 119,30 336 409,80 430 080,60 734 849,70 670 687,90 457 138,10 482 006,30 492 542,30 763 490,70 0,00

18010100 Податок на не-
рухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юри-
дичними особами, 
які є власниками 
об’єктів житлової 
нерухомості

18 100,00 2 676,60 1 361,00 145,60 1 409,80 823,00 4 797,10 1 545,90 657,00 1 231,20 3 452,80

18010200 Податок на не-
рухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізич-
ними особами, 
які є власниками 
об’єктів житлової 
нерухомості

15 150,00 1 373,20 1 252,60 885,70 919,00 1 120,70 3 337,60 630,10 630,00 777,80 4 223,30

18010300 Податок на не-
рухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізич-
ними особами, 
які є власниками 
об’єктів нежитло-
вої нерухомості

4 750,00 191,90 69,30 876,50 490,60 463,70 652,10 708,60 118,70 231,70 946,90

18010400 Податок на не-
рухоме майно, 
відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юри-
дичними особами, 
які є власниками 
об’єктів нежитло-
вої нерухомості

322 044,60 45 137,30 22 593,80 19 436,70 27 094,00 34 511,40 37 425,60 23 430,90 26 760,60 37 805,60 47 848,70

18010500 Земельний податок 
з юридичних осіб

2 279 900,00 340 120,00 194 000,00 135 220,00 171 230,00 298 410,00 264 560,00 185 940,00 196 050,00 193 320,00 301 050,00

18010600 Орендна плата з 
юридичних осіб

2 800 900,00 417 760,00 238 260,00 166 100,00 210 310,00 366 520,00 324 950,00 228 380,00 240 800,00 237 450,00 370 370,00

18010700 Земельний податок 
з фізичних осіб

100 700,00 14 890,00 8 430,00 6 170,00 7 650,00 13 220,00 11 820,00 8 280,00 8 600,00 8 630,00 13 010,00

18010900 Орендна плата з 
фізичних осіб

50 800,00 7 510,00 4 250,00 3 110,00 3 860,00 6 670,00 5 960,00 4 180,00 4 340,00 4 350,00 6 570,00

18011000 Транспортний 
податок з фізичних 
осіб

54 900,00 4 878,10 6 337,10 3 965,30 2 759,60 6 205,90 10 964,60 1 713,80 2 625,80 6 506,00 8 943,80

18011100 Транспортний по-
даток з юридичних 
осіб

35 700,00 3 082,80 1 565,50 500,00 4 357,60 6 905,00 6 220,90 2 328,80 1 424,20 2 240,00 7 075,20

18020000 Збір за місця за 
паркування тран-
спортних засобів

58 000,00 5 011,60 13 991,70 7 867,30 4 051,10 2 621,80 4 630,20 4 016,80 7 454,70 3 413,30 4 941,50

18030000 Туристичний збір 23 401,50 1 851,90 162,70 120,80 1 167,50 346,90 4 120,00 2 813,30 73,90 826,20 11 918,30

18050000 Єдиний податок 3 783 624,40 363 474,00 465 227,30 324 963,20 381 976,80 375 418,30 390 207,30 235 472,10 351 483,30 437 588,40 457 813,70

20000000 Неподаткові надхо-
дження

867 610,70 39 067,00 50 466,50 33 725,80 35 705,10 28 069,10 47 504,90 59 085,80 33 925,80 339 176,90 182 240,40 18 643,40

  21000000 Доходи від 
власності та 
підприємницької 
діяльності

26 990,50 1 779,50 1 344,80 325,20 522,90 420,70 1 421,00 7 342,80 583,20 595,20 12 655,20 0,00

21080000 Інші надходження 26 990,50 1 779,50 1 344,80 325,20 522,90 420,70 1 421,00 7 342,80 583,20 595,20 12 655,20 0,00

21010300 Частина чистого 
прибутку (до-
ходу) комуналь-
них унітарних 
підприємств та їх 
об’єднань, що ви-
лучається до відпо-
відного місцевого 
бюджету

17 625,00 1 005,20 0,00 20,90 288,90 155,40 934,10 6 040,20 25,10 158,90 8 996,30

21080900 Штрафні санкції 
за порушення 
законодавства про 
патентування, за 
порушення норм 
регулювання 
обігу готівки та 
про застосування 
реєстраторів 
розрахункових 
операції у сфері 
торгівлі, громад-
ського харчування 
та послуг

400,00 6,90 6,00 107,40 43,70 4,90 65,10 24,20 132,10 9,70

21081100 Адміністративні 
штрафи та інші 
санкції

7 000,00 465,40 867,90 130,50 22,90 61,80 337,50 1 135,00 416,60 237,70 3 324,70
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано в Головному територіальному  

управлінні юстиції у місті Києві
04 жовтня 2017 р. за № 190/1782

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) від 24 квітня 2012 року № 665  

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включено  
до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг»

Розпорядження № 1140 від 13 вересня 2017 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з урахуванням необхідного мінімального переліку окремих 
видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону 
України «Про поховання та похоронну справу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за №1111/9710, з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги:

1. Унести зміни до пункту 4 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) від 24 квітня 2012 року № 665 «Про встановлення тарифів на 
ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних 
послуг», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 травня 2012 року за  
№ 31/948, виклавши його в такій редакції:

«4. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального пере-
ліку окремих видів ритуальних послуг, що надає Державний історико-меморіальний Лук’янівський 
заповідник, що додаються.»

2. Унести зміни до Тарифів на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального 

переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає комунальне підприємство «Державний іс-
торико-меморіальний Лук’янівський заповідник», встановлених розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 квітня 2012 
року № 665, зареєстрованих в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 травня 2012 року за  
№ 34/951, виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
24 квітня 2012 року № 665 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

від 13 вересня 2017 року№ 1140)

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

04 жовтня 2017 р. за № 190/1782

Тарифи
на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг,  

що надає  
Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник

№ Найменування послуг Одиниця виміру Тариф за одиницю виміру (грн) Характеристика робіт

1 2 3 4 5

1
Оформлення договору-замовлення 
на організацію та проведення по-
ховання

1 послуга 9,50
Опрацювання необхідних реквізитів у формі договору-замовлення в комп’ютерній 
програмі. Опрацювання договору- замовлення, друкування, подання на підпис замов-
нику. Опрацювання даних у відповідному журналі обліку

2
Підпоховання урни з прахом помер-
лого в існуючу могилу літньої пори 
(без вартості бетонної ніші)

1 послуга 48,65
Розмічення площадки для копання ями. Копання ями в існуючій могилі згідно з розмі-
ром бетонної ніші, встановлення бетонної ніші, підпоховання урни з прахом, закриття 
перекриття, засипання землі, розпланування землі в межах поховання

3
Підпоховання урни з прахом помер-
лого в існуючу могилу зимової пори 
(без вартості бетонної ніші)

1 послуга 62,30 Ті ж

4
Копання могили в ґрунті 1 групи 
ручним способом для трун довжи-
ною до 1,5 м літньої пори

1 послуга 286,45
Розпушення ґрунту ручним способом. Викидання ґрунту на бровку. Зачищення по-
верхні дна та стінок могили. Опускання труни з тілом померлого в могилу. Закопу-
вання могили з оформленням намогильного насипу. Встановлення реєстраційної 
таблички. Одноразове прибирання території біля могили

5
Копання могили в ґрунті 1 групи 
ручним способом для трун довжи-
ною до 1,5 м зимової пори

1 послуга 492,25 Ті ж

6
Копання могили в грунті 1 групи 
ручним способом для трун довжи-
ною понад 1,5 м літньої пори

1 послуга 407,40
Розпушення ґрунту ручним способом. Викидання ґрунту на бровку. Зачищення по-
верхні дна та стінок могили. Опускання труни з тілом померлого в могилу. Закопу-
вання могили з оформленням намогильного насипу. Встановлення реєстраційної 
таблички. Одноразове прибирання території біля могили

7
Копання могили в ґрунті 1 групи 
ручним способом для трун довжи-
ною понад 1,5 м зимової пори

1 послуга 705,70 Ті ж

8
Поховання урни з прахом померло-
го в нішу, розташовану в колумбар-
ній стіні

1 послуга 31,45 Зняття гранітної плити з ніші. Вставлення урни в нішу. Укладання гранітної плити, 
закріплення плити. Одноразове прибирання сміття

9
Підпоховання урни з прахом по-
мерлого в нішу, розташовану в 
колумбарній стіні

1 послуга 31,45 Зняття гранітної плити з ніші. Вставлення урни в нішу. Укладання гранітної плити, 
закріплення плити. Одноразове прибирання сміття

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Л. Верес

21081500 Адміністратив-
ні штрафи та 
штрафні санкції 
за порушення зако-
нодавства у сфері 
виробництва та 
обігу алкогольних 
напоїв та тютюно-
вих виробів

1 965,50 302,00 470,90 66,40 211,10 159,80 144,50 102,50 117,30 66,50 324,50

  22000000 Адміністра-
тивні збори та 
платежі, доходи 
від некомерційної 
господарської 
діяльності

537 807,50 36 532,20 45 762,10 32 467,40 34 783,10 26 630,60 45 172,50 50 194,70 31 012,40 54 907,60 161 701,50 18 643,40

22010000 Плата за ліцензії 413 420,50 33 393,20 40 303,30 28 249,20 31 270,70 24 388,50 36 645,10 35 229,00 29 162,50 23 145,30 112 990,30 18 643,40

Продовження у наступному номері
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Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

04 жовтня 2017 р. за № 188/1780

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради  

(Київської міської державної  
адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171  
«Про встановлення тарифів на платні послуги  
з медичного обслуговування, які надаються  
лікувально-профілактичними комунальними  

закладами охорони здоров’я»
Розпорядження № 1141 від 13 вересня 2017 року

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

1. Доповнити розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 26 лютого 2015 
року № 171 «Про встановлення тарифів на 
платні послуги з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально-профілактичними 
комунальними закладами охорони здоров’я», 
зареєстроване в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 11 березня 
2015 року за № 32/1143, новими пунктами 
60, 61 такого змісту:

«60. Встановити Тарифи на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Комунальне 

підприємство «Київська міська стоматологічна 
поліклініка», що додаються.

61. Встановити Тарифи на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Київська 
міська клінічна лікарня № 2, що додаються.».

У зв’язку з цим пункти 60-62 вважати відпо-
відно пунктами 62-64.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова В. Кличко
Додаток не друкується.  

Ознайомитися з ним можна на офіційному 
інтернет-порталі КМДА

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ  

«КОМФОРТ-МАЙСТЕР»
Розпорядження № 1164 від 20 вересня 2017 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 
року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»:

Про видачу ТОВАРИСТВУ  
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ  
СТУПЕНІВ КРЕАТИВНА МІЖНАРОДНА ДИТЯЧА ШКОЛА»  

ліцензії на право провадження освітньої діяльності  
у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 977 від 17 серпня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «КОМФОРТ-МАЙСТЕР» (іденти-
фікаційний код 35899928, місцезнаходжен-
ня: 02081, м. Київ, вулиця Олени Пчілки, 
будинок 2) ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцеви-
ми (розподільчими) тепловими мережами, 
крім транспортування теплової енергії за 
нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«КОМФОРТ-МАЙСТЕР» у строк, не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення цього 
розпорядження, внести на відповідний рахунок 

територіального органу Державної казначейської 
служби України за кодом класифікації доходів 
бюджету 22010200 згідно з додатком, плату 
за видачу ліцензії, яка становить 10 відсотків 
від розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, що діє на день видання цього 
розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації Пантелеєва П.О.

Голова В. Кличко

Додаток не друкується. 
 Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОАНА ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ КРЕАТИВНА МІЖНАРОДНА ДИТЯ-
ЧА ШКОЛА» (ідентифікаційний код 39639130, 
місцезнаходження: 03040, м. Київ, провулок 
Задорожний, будинок 1А) ліцензію на право про-
вадження освітньої діяльності у сфері загальної 
середньої освіти (початкової загальної освіти, 
базової загальної середньої освіти, повної за-
гальної середньої освіти).

2. Департаменту суспільних комунікацій вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва.

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

КРЕАТИВНА МІЖНАРОДНА ДИТЯЧА ШКОЛА» не 
пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення цього 
розпорядження внести плату за видачу ліцензії на 
відповідний розрахунковий рахунок, зазначений 
у інформаційній картці адміністративної послуги 
з видачі ліцензії на освітню діяльність (розши-
рення провадження освітньої діяльності) у сфері 
загальної середньої освіти, затвердженій розпо-
рядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 10 листопада 2016 року № 1113.

4. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступника голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс 

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

04 жовтня 2017 р. за № 192/1784

Про встановлення тарифів на теплову енергію,  
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 

послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води та вартості витрат на проведення 
періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних 

засобів обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ  
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

Розпорядження № 1156 від 20 вересня 2017 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 обгрунтованих тарифів:

1. Встановити тарифи на теплову енергію 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «НОВОБУДОВА», що додаються.

2. Встановити тарифи на виробництво тепло-
вої енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», що додаються.

3. Встановити тарифи на постачання теплової 
енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», що додаються.

4. Встановити тарифи на послуги з централізо-
ваного опалення і централізованого постачання 
гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА» 
як виконавець цих послуг, що додаються.

5. Встановити вартість витрат на проведення 
періодичної повірки, обслуговування і ремонт 

квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому 
числі їх демонтаж, транспортування та монтаж 
після повірки, що нараховує ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУ-
ДОВА» як виконавець послуг з централізованого 
опалення, що додаються.

6. Визнати такими, що втратили чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації):

від 16 серпня 2016 року № 696 «Про встанов-
лення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого опалення і центра-
лізованого постачання гарячої води та вартість 
витрат на проведення періодичної повірки-; 

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

04 жовтня 2017 р. за № 191/1783

Про визнання такими, що втратили чинність,  
деяких розпоряджень виконавчого органу  

Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1157 від 20 вересня 2017 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 Поло-
ження про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою 
приведення нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) у відповідність з вимогами законодавства України:

Зареєстровано в Головному територіальному  
управлінні юстиції у місті Києві

04 жовтня 2017 р. за № 197/1789

Про встановлення тарифів на теплову енергію,  
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, 

послугу з централізованого опалення та вартості витрат  
на проведення періодичної повірки, обслуговування  
і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії  

Товариству з обмеженою відповідальністю  
«ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ»

Розпорядження № 1158 від 20 вересня 2017 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 обгрунтованих тарифів:

1. Визнати такими, що втратили чинність, 
розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації):

від 29 грудня 2012 року № 2388 «Про вста-
новлення тарифів на виробництво і постачання 
теплової енергії ДП «ГНСЦЦАУ», зареєстроване 
в Головному управлінні юстиції У місті Києві 18 
січня 2013 року за № 4/996;

від 07 квітня 2014 року № 391 «Про внесення 
змін до Тарифів на виробництво і постачання 
теплової енергії для потреб населення, бюджет-
них установ та інших споживачів, що встанов-

люються Державному підприємству «Головний 
навчальний та сертифікаційний центр цивільної 
авіації України», зареєстроване в Головному 
управлінні юстиції у місті Києві 22 квітня 2014 
року за № 12/1065;

від 30 січня 2013 року № 102 «Про встанов-
лення тарифів на теплову енергію для потреб 
населення», зареєстроване в Головному управ-
лінні юстиції у місті Києві 15 лютого 2013 року 
за № 12/1004.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова В. Кличко

1.Встановити тарифи на теплову енергію 
Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ», що додаються.

2. Встановити тарифи на виробництво тепло-
вої енергії Товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ», що додаються.

3. Встановити тарифи на постачання теплової 
енергії Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ», що додаються.

4. Встановити тарифи на послугу з центра-
лізованого опалення, що надає Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ВЕРТОН ТЕХНОЛО-
ДЖІ» як виконавець цієї послуги, що додаються.

5. Встановити вартість витрат на проведення 
періодичної повірки, обслуговування і ремонт 
квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому 

числі їх демонтаж, транспортування та монтаж 
після повірки, що нараховує Товариство з об-
меженою відповідальністю «ВЕРТОН ТЕХНОЛО-
ДЖІ» як виконавець послуги з централізованого 
опалення, що додаються.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

7.Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступників голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Голова В. Кличко

Додаток не друкується. 
 Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА

обслуговування і ремонт квартирних засобів 
обліку теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», 
зареєстроване в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві 09 вересня 2016 
року за № 122/1435;

від 25 січня 2017 року № 46 «Про внесення 
змін до тарифів на теплову енергію, вироб-
ництво теплової енергії, постачання теплової 
енергії, послуги з централізованого опалення і 
централізованого постачання гарячої води ТО-
ВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НОВОБУДОВА», зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції у місті Києві 
08 лютого 2017 року за № 29/1621.

7. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

8. Контроль за виконанням цього розпоря-
дження покласти на заступників голови Київської 
міської державної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Голова В. Кличко
Додатки не друкуються. Ознайомитися з 

ними можна на офіційному  
інтернет-порталі КМДА
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

У зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енергоресур-
си, холодну воду, матеріали тощо TOB Фірма "КОМПАС" повідомляє, що 
змінено тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій, які розраховані згідно з Порядком та структурою, затвердженим 
постановою КМУ від 01.06.2011 №869, з урахуванням змін, внесених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015р. № 515 подані до Київської 
міської державної адміністрації для встановлення. Структура, періодичність 
та строки надання цих послуг відповідають вимогам розпорядження ВО КМР 
(КМДА) від 09.03.2011 №307.

Структура, складові, перелік послуг з утримання будинків споруд та при-
будинкових територій розміщено на дошках об'яв в кожному під'їзді будинків 
та на сайті ГІОЦ в яких проводяться зміни та /або встановлюється новий 
тариф. Періодичність та строки виконання послуг з утримання будинків та 
споруд та прибудинкових територій розміщені на дошках об'яв в кожному 
під'їзді вказаних будинків.

№ 
п/п

Адреса будинку Діючий 
тариф, 
грн за 
кв.м з 
ПДВ 

(Тариф 
для 1-го 
поверху/

вище 
1-го по-
верху)

Дата вста-
новлення 

тарифу

Розрахо-
ваний та-
риф, грн 
за кв.м  
з  ПДВ 
(Тариф 

для 1-го 
поверху/

вище 1-го 
поверху

% під-
вищен-

ня

1 вул. Є. Чавдар, 4 3,43/3,64 24.05.2013р. 4,45/5,44 49%

2 вул. Є. Чавдар, 6 3,10/3,29 24.05.2013р. 4,59/5,58 70%

3 вул. Є. Чавдар, 8 3,53/3,74 24.05.2013р. 4,79/6,00 60%

4 вул. Є. Чавдар, 14 3,05/3,23 24.05.2013р. 4,33/5,39 67%

5 вул. Є. Чавдар, 24 - - 3,94/5,33 -

6 вул. Є. Чавдар, 28 - - 4,82/6,06 -

7 вул. А. Ахматової, 
30 - - 3,85/5,07 -

8 вул. А. Ахматової, 
32/18 - - 4,88/5,71 -

9 вул. Урдівська, 24 - - 4,67/5,82 -

10 вул. Г. Ващенка, 1 3,14/3,33 24.05.2013р. 4,54/5,72 71%

11 вул. Г. Ващенка, 7 - - 5,02/6,41 -

Розрахунок тарифу здійснено за електронною програмою комунального 
підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" на замов-
лення КМДА.

Пропозиції та зауваження приймаються з моменту публікації даного оголо-
шення протягом 14 календарних днів за адресою – пр-т Петра Григоренка, 
22/20 та за тел. 585-12-01.

TOB "Артем сервіс" розрахувало тариф на послуги з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій по будинку 52-а по вулиці Січових Стрільців відповідно до Порядку 
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 (із змінами 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 515) та надало 
до Київської міської державної адміністрації для затвердження, для забезпечення відшко-
дування у повному обсязі економічно обґрунтованих планових витрат. Детальна інформація 
щодо обґрунтування перегляду тарифів, періодичності та строків надання послуг розміщена 
на інформаційному стенді під'їзду будинку.

Згідно проведеного розрахунку тариф на послуги становить: 
при оплаті до 20 числа:
5,55 грн за 1 кв. м – для квартир вище першого поверху; 
3,81 грн за 1 кв. м – для квартир першого поверху;
при оплаті після 20 числа:
6,10 грн за 1 кв. м – для квартир вище першого поверху; 
4,19 грн за 1 кв. м – для квартир першого поверху.
Пропозиції та зауваження, просимо надсилати в термін до 20.10.2017 на адресу: 02217, 

м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, тел. 451-43-27.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд апеляційної скарги Печерської 
районної у місті Києві державної адміністрації та Комунального підприємства "Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва" на заочне 
рішення Печерського районного суду м. Києва від 26 січня 2017 року у справі за по-
зовом Печерської районної у місті Києві державної адміністрації та Комунального під-
приємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 
м. Києва" до Кохановського Володимира Івановича про припинення дії, яка порушує 
право відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул. Солом'янська, 2-а) 
26 жовтня 2017 року о 14.00.

У випадку явки, при собі мати паспорт, або інший документ який посвідчує особу.
Суддя Т. А. Семенюк

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва" розташоване за адресою: вул. Закревського, 15:

1) вул. Милославська, 33-а, загальна площа – 29,00 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора 
оренди – розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради на площі, що не використовується 
для провадження підприємницької діяльності, орендна плата – 1 грн на рік, термін оренди 2 роки 364 дні, але 
не більше, ніж термін депутатських повноважень, вартість об'єкта оренди – 531 200,00 грн.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) 
у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти 
цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку 
орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. 
Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна 
в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 
546-20-71, 546-07-49.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31-а (каб. 310) викликає на 13.12.2017 року о 09.00 Єфремова Лариса Інокенті-
ївна в якості відповідача по справі за позовом Калетник Оксани Миколаївни до 
Єфремової Лариси Інокентіївни про стягнення суми боргу за договором позики.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі його неявки справа роз-
глядатиметься в його відсутність.

Суддя Савицький O.A.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та 
передані до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. Орендодавець – Солом'янська районна в 
місті Києві державна адміністрація. Балансоутримувач – Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації. 
Нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі СЗШ № 67 за адресою: вул. Героїв Севастополя, 9-а, загальною площею 316,60 кв.м, 
запропонована заявником мета використання та строк оренди – розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого 
спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту (хореографія) погодинно, строк оренди – 2 роки 364 дні. 
Ринкова вартість майна станом на 31.07.2017 становить – 4278100,00 грн (без ПДВ). Розмір орендної плати за одну годину 19,31 грн 
(без ПДВ). Місячна орендна плата визначається згідно з графіком використання приміщень. Вт-14.00 до 17.30, Чт-14.00 до 17.30.

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня наступного після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються 
за адресою: 03020, просп. Повітрофлотський, 41, Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179. Отримати 
довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА

АДМІНІСТРАЦІЯ

№ 
п/п

Дані про об'єкт оренди Реквізити (балансоу-
тримувача) для сплати 

авансової орендної 
плати

Характеристика та місцезна-
ходження Мета використання

Стартовий розмір 
орендної плати, 

грн (без ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати,грн

Балансоутримувач – Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району 
м. Києва", тел.: 546-39-17

1.

Нежитлове приміщення 
загальною площею 8,0 кв.м за 
адресою: 02225, м. Київ, просп. 
Маяковського,29 (1 поверх)

Розміщення ксерокопію- 
вальної техніки для надання 
населенню послуг із ксероко-
піювання документів

1 237 грн 84 коп. 2 475 грн 68 коп

02217, м.Київ, вул.За-
кревського, 15 
Код ЄДРПОУ 39605452 
ТВБВ №10026/066 
АТ "Ощадбанк" 
МФО 322669 
ІПН 396054526522

Інститут фізіології ім О.О.Богомольця HAH України про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач: Інститут фізіології ім О.О.Богомольця HAH України (01024, м. Київ, вул. Богомольця,4)

Об’єкт № 1.
Назва об’єкта: Нежилі приміщення площею 137,4 кв. м 
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Барбюса Анрі, 58/1, літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з об-

слуговування житлового фонду Печерського району м. Києва".
Відомості про об’єкт приватизації: 
Нежилі приміщення з № 1 по № 7 (групи приміщень № 60) загальною 

площею 137,4 кв. м
Початкова ціна без ПДВ – 1 881 600 (один мільйон вісімсот вісімдесят 

одна тисяча шістсот) гривень.
ПДВ – 376 320 (триста сімдесят шість тисяч триста двадцять) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 2 257 920 (два мільйони двісті 

п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 225 792 

(двісті двадцять п’ять тисяч сімсот дев’яносто дві) гривні.

Об’єкт № 2.
Назва об’єкта: Нежитлове приміщення площею 33,9 кв. м 
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 23-а, літ. "А".
Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Керуюча компанія з об-

слуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва".
Відомості про об’єкт приватизації: 
Нежитлове приміщення № 1 – 4 (групи приміщень № 1-б) загальною 

площею 33,9 кв. м
Початкова ціна без ПДВ – 380 000 (триста вісімдесят тисяч) гривень.
ПДВ – 76 000 (сімдесят шість тисяч) гривень.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 456 000 (чотириста п’ятдесят шість 

тисяч) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 45 600 

(сорок п’ять тисяч шістсот) гривень.
За інформацією Департаменту культури будинок, в якому розташований 

об’єкт приватизації занесений до переліку пам’яток історії та культури як 
пам’ятку архітектури місцевого значення, охоронний № 237 (рішення виконав-
чого комітету Київської міськради народних депутатів від 18.11.86 № 1107). 

Переможцю аукціону до укладання договору купівлі-продажу відповід-
но до вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" укласти з 
органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладання 
в майбутньому охоронного договору на об’єкт приватизації. 

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-

технічному стані.
2. Всі витрати пов'язані з укладанням договору купівлі-продажу об’єкта 

приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права влас-
ності на об’єкт, бере на себе покупець.

3. Переможцю аукціону протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
аукціону  сплатити на користь Товарної біржі "Київська агропромислова 
біржа" біржовий збір у розмірі, що не перевищує 5% ціни продажу об’єкта, 
який встановлюється біржею.

4. Аукціон відбудеться 31 жовтня 2017 року.
Місце проведення аукціону: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 

(Червоноармійська), 5, приміщення 6-б, 5-й поверх, торговий зал Товарної 
біржі "Київська агропромислова біржа". Початок о 10.00 (об’єкт № 1), об 
11.00 (об’єкт №2).

5. Заяви на участь в аукціоні приймаються за адресою: 01004, м. Київ, вул. 
Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 6Б, 5-й поверх, 
торговий зал Товарної біржі "Київська агропромислова біржа",  в понеділок –  
четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00, 
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні 
до дати проведення аукціону.

6. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, 
сплачується на рахунок № 26005500086817 в ПАТ "Креді Агріколь Банк" 
м. Києва, МФО 300614, код за ЄДПРОУ 23243248, отримувач: Товарна біржа 
"Київська агропромислова біржа". 

7. Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни об’єкта приватизації, 
вносяться на рахунок № 26005500086817 в ПАТ "Креді Агріколь Банк" 
м. Києва, МФО 300614, код за ЄДПРОУ 23243248, отримувач: Товарна біржа 
"Київська агропромислова біржа". 

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
9. Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкти роз-

міщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва (розділ "При-
ватизація" (www.gukv.gov.ua/виставлено-на продаж), нормативні документи 
відповідно до яких проводиться аукціон – www.gukv.gov.ua/нормативна-база. 

10. Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за адресами їх місця 
розташування. 

11. Одержати додаткову інформацію можна за адресою: 01004, м. Київ,                     
вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 6-б, 5-й поверх, 
а також на офіційному веб–сайті Товарної біржі "Київська агропромислова 
біржа" (www.visnik.kiev.ua).

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) повідомляє   про  продаж  на аукціоні об’єктів приватизації 

Рекомендований строк оренди об'єкта
– 2 роки 364 дні.

У разі строку оренди більше рекомен-
дованого переможець конкурсу додатково 
повинен подати, які необхідні документи 
для нотаріального посвідчення договору 
оренди згідно з переліком, визначеним 
законодавством. Умови конкурсу:

– стартовий розмір орендної плати, 
який розрахований за ставкою згідно з 
Методикою розрахунку орендної плати 
за майно територіальної громади міста 
Києва, яке передається в оренду, але не 
нижчою, ніж опублікована в оголошенні про 
намір передати майно в оренду. Орендна 
плата відповідно до конкурсних пропозицій 
переможця;

– використання об'єкта оренди за ці-
льовим призначенням;

– дотримання вимог щодо експлуатації 
об'єкта;

– внесення авансової орендної плати;
– компенсація переможцем конкурсу 

витрат орендодавця або іншого суб'єкта 
на здійснення незалежної оцінки об'єкта 
оренди;

– компенсація переможцем конкурсу 
витрат підприємства-балансоутримувача 
або іншого суб'єкта   на   публікацію   ого-
лошення   про конкурс, а саме, публікація 
оголошення в газеті "Хрещатик" за ви-
ставленими рахунками;

– вжиття заходів для захисту навколиш-
нього природного середовища з метою 
дотримання екологічних норм експлуатації 
об'єкта;

– створення безпечних умов праці;
– дотримання умов належного утримання 

об'єктів соціально-культурного призна-
чення;

– відшкодування переможцем конкурсу 
витрат на здійснення незалежної оцінки 
об'єкта оренди у встановленому законом 
порядку;

– страхування орендованого      майна 
переможцем конкурсу;

– утримання об'єкта відповідно до сані-
тарно -екологічних та протипожежних норм;

– відшкодування витрат підприємства-
балансоутримувача на утримання майна, 
а саме: плата за користування земельною 

ділянкою, на якій розташований об'єкт 
оренди, експлуатаційні витрати підпри-
ємства-балансоутримувача;

– відшкодування підприємству-балан-
соутримувачу вартості комунальних по-
слуг; витрат на утримання прибудинкової 
території, вартості послуг по ремонту і 
технічному обслуговуванню інженерного 
обладнання та внутрішньобудинкових 
мереж, ремонту будівлі у т.ч.: покрівлі, 
фасаду, вивозу сміття або сплати послуг 
на підставі договорів з постачальниками;

– виконання у повному    обсязі    усіх 
зобов'язань, що зазначені у договорі орен-
ди. Детальна інформація на сайті: kievcity.
gov.ua. 

Для участі у конкурсі претендент подає:
1. Лист-заяву про участь у конкурсі
2. Відомості про претендента на участь 

у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, 

які є юридичними особами:
– документи, що засвідчують повно-

важення представника юридичної особи;
– посвідчені нотаріусом копії установчих 

документів;
– базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних та фізичних осіб-під-
приємців, який виданий не більше як за 30 
днів до дня подачі документів;

– копію довідки органу статистики про 
включення юридичної особи до ЄДРПОУ 
(завірена заявником);

– річну фінансову звітність (форми 
№ 1,2,3) претендента на участь у конкурсі;

– довідку, яка засвідчує, що проти претен-
дента не порушено справу про банкрутство;

– копію ліцензії на здійснення юридичною 
особою окремого виду діяльності, якщо це 
передбачено законом (завірена заявником)

б) для претендентів на участь у конкурсі, 
які є фізичними особами:

– копію паспорта (стор. 1,2,11) (завірена 
заявником);

– копію ідентифікаційного коду (завірена 
заявником);

– базовий витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних та фізичних осіб-під-
приємців, який виданий не більше як за 30 
днів до дня подачі документів (за наявності);

– декларацію про доходи або завірену 
заявником копію звіту суб'єкта малого під-
приємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

3. Документ, що засвідчує сплату аван-
сової орендної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу (крім розміру 
орендної плати, пропозиція щодо якого 
розглядається в день проведення конкурсу).

5. Запечатаний конверт з конкурсною 
пропозицією щодо розміру орендної пла-
ти. Розмір орендної плати, зазначений 
у конкурсній пропозиції, не може бути 
меншим за розмір стартової орендної 
плати, зазначеної в оголошенні про про-
ведення конкурсу. 

6. Інформацію про засоби зв'язку з пре-
тендентом на участь у конкурсі та реквізити 
претендента на участь у конкурсі для по-
вернення авансової орендної плати.

Конкурс буде проведено 03.11.2017 за 
адресою: м. Київ, просп. Маяковського 
Володимира, 29, каб. 217, 2 поверх, о 09.30.

На конверті з конкурсною пропозиці-
єю має бути зазначений об'єкт оренди, 
найменування претендента на участь у 
конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція" 
(конверт має бути опечатаний печаткою 
претендента на участь у конкурсі). Конкурс-
на пропозиція повинна містити наймену-
вання претендента юридичної особи або 
прізвище, ім'я по батькові фізичної особи, 
інформацію про об'єкт оренди (адреса, 
площа, балансоутримувач).

Додаткові пропозиції до договору оренди 
подаються в окремому конверті з написом 
"Додаткові пропозиції".

Кінцевий термін подання документів для 
участі у конкурсі – 31.10.2017 (каб.220) 
до 18.00.

Отримати додаткову інформацію можна 
за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяков-
ського Володимира,29, Деснянська районна 
в місті Києві державна адміністрація, к.239, 
237, телефони для довідок: 546-20-51, 
546-20-71.

Час роботи Деснянської райдержадміні-
страції: пн. – чт. з 9.00 до 18.00; п'ятниця – з 
9.00 до 16.45, перерва на обід 13.00– 13.45.

1) Адреса об'єкта: частина асфальтного майданчика на території Площа 
оренди: 220,0 кв.м.

Можливе цільове використання: тимчасове розміщення автотранспорту 
(інше використання).

Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.05.2017 р. – 
358 120,00 грн; 

Можливий термін оренди: до 3 років
2) Адреса об'єкта: нежитлове приміщення – кімната № 905 на 9-му поверсі 

16-ти поверхового лабораторного корпусу (літера "Р", "Р1")

Площа оренди: 17,9 кв.м.
Можливе цільове використання: розміщення офісу.
Вартість майна за незалежною оцінкою станом на 31.08.2017 р. – 159 127,00 грн 
Можливий термін оренди: до 3 років
Термін прийняття заяв про оренду 10 робочих днів з дня публікації оголо-

шення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бого-
мольця,4, кімн. № 125. Детальна інформація по тел.: 256-25-58; 256-25-54. У 
разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди, буде оголошено 
конкурс на право оренди.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) (Замовник) та Комунальна організація 
"Інститут Генерального плану м. Києва" ВО КМР (КМДА) (Розробник) повідомляють 
про початок процедури громадських слухань проекту Детального плану території 
реконструкції житлового масиву Сирець в межах вул. Ризька, О. Теліги, Бакинська, 
Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у Шевченківському районі м. Києва від-
повідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 555.

Детальний план території виконується відповідно до Рішення Київської міської 
ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про затвердження міської програми створення 
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві". 

Детальний план території після затвердження є основним документом, який 
регламентує розміщення житла, будівництво установ освіти, охорони здоров’я, під-
приємств обслуговування, відведення земельних ділянок, будівництво та благоустрій 
територій, прокладку інженерних мереж, трасування вулиць тощо.

Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю визначення 
обсягів розміщення житла, будівництвом установ освіти, охорони здоров’я, під-
приємств обслуговування, які відображають нормативний соціально-гарантований 
рівень обслуговування населення.

Основна мета проекту: розвиток інфраструктури, створення комфортних умов для 
проживання мешканців мікрорайону, а також забезпеченість нормативним соціаль-
но-гарантованим рівнем обслуговування населення відповідними підприємствами і 
установами, місцями постійного зберігання автомобілів, озеленення та формування 
повноцінного високоякісного життєвого середовища.

Об’ємно-просторове рішення нової забудови обумовлено планувальною організацією 
території, яка закладена в проекті Генерального плану м. Києва і отримала свій розви-
ток в даному детальному плані території в межах вулиць Ризька, О. Теліги, Бакинська, 
Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у Шевченківському районі м. Києва.

Проектним планом передбачається збереження існуючої садибної забудови та фор-
мування нової житлової забудови, яка визнана найбільш комфортною для проживання 
людини у місті і сприяє створенню благоустрою внутрішньо-квартального середовища. 
Житлову забудову по  вул. Ольжича пропонується здійснювати секційними блокованими 
будинками висотою  22-24 пов. та односекційними до 25 поверхів з вбудованими при-
міщеннями громадського призначення (в окремих житлових будинках) та паркінгами. 
Таке планувальне рішення  забезпечує створення прибудинкових безпечних зон. 
На прибудинкових територіях передбачається розміщення гостьових автостоянок, 
дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, спортивних майданчиків, 
господарських зон. Квартали обмежені місцевими проїздами та пішохідними алеями. 
Вздовж проїздів та пішохідних алей формуються зони озеленення. Існуючі дитячі садки 
та школи повністю задовольняють потреби мешканців у місцях в навчальних закладах.

Згідно з проектом забудови приміщення громадського призначення формуються 
вбудованими в перші поверхи житлових будинків та і окремо розташовуються. В них 
розміщуються заклади повсякденного обслуговування: аптеки, магазини, кафе, під-
приємствами зв’язку, побутового обслуговування, офісні приміщення, торгівельні 
заклади, спортивні зали, кабінети сімейного лікаря, бібліотеки, центри дитячої твор-
чості, дошкільні заклади короткочасного перебування тощо. У підземному просторі 
передбачається розміщення паркінгів для зберігання машин мешканців будинків.

 Проектними  рішеннями пропонується упорядження парку "Сирецький гай", що є 
пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення з охоронним 
зобов’язанням № 9-3-ІІІ від 25.11.2009. Загальна площа парку складає 175,6 га, 
розташований на території Шевченківського та Подільського районів міста Києва. 
Проектом детального плану території передбачається влаштування благоустрою 
території парку, яка проходить вздовж його східної межі. 

Проектними рішеннями в межах території проектування інвестора, передбачено 
будівництво житлового комплексу на 558 квартир з  об’єктами соціально-побутового 
призначення, а саме, на перших двох поверхах пропонується розмістити : магазини, 
аптеку, приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, приміщення для культурно-
масової роботи з населенням, приміщення побутового обслуговування населення, 
офіси та інше. Для транспортного обслуговування будинку рішенням генерального 
плану передбачені чотири заїзди, по два з боку вулиць Ольжича та Максима Берлін-
ського. Також передбачається влаштування гостьової автостоянки площею 1000 м2 .

Підземний паркінг пропонується зробити у 2-х рівнях загальною площею 12250 м2. 
В паркінгу  передбачається розмістити 510 машино-місць.

№ 
п/п Показники Одиниця 

виміру
Існуючий 
стан

Етап  5 
років

Етап  20 
років

1 2 3 4 5 6
1. Територія 

Територія в межах 
проекту га / % 167,0 / 100 167,0/100 167,0/100

у тому числі: 

1.1 – житлова забудова » 114,36 / 68,5 109,62/65,5 109,62/65,5

У тому числі: 
а) квартали садибної 
забудови » 32,89/19,7 30,92/18,5 30,92/18,5

б) квартали багатоквар-
тирної забудови (з ураху-
ванням гуртожитків) 

» 81,47/ 48,8 78,7/47,1 78,7/47,1

1.2

– ділянки установ і 
підприємств обслугову-
вання (крім підприємств і 
установ мікрорайонного 
значення) 

» 9,25 / 4,42 18,3/10,96 18,3/10,96

1.3

– зелені насадження 
(крім зелених насаджень 
мікрорайонного зна-
чення) 

» 7,38/5,68 7,08/4,12 7,08/4,12

1.4 – вулиці в межах черво-
них ліній » 26,14/15,65 28,20/16,9 28,20/16,9

1.5

Території (ділянки) 
забудови іншого призна-
чення (ділової, виробничої, 
комунально-складської, 
інженерного обладнання, 
курортної, лікувальної 
тощо)

4,24/2,54 3,80/2,28 3,80/2,28

1.6 – інші території (в т.ч. 
водні поверхні) » 5,39/3,23 0,2/0,12 0,2/0,12

2. Населення 

2.1 Чисельність населення, 
всього тис. осіб 32,018 32,955 33,093

у тому числі: 
– у садибній забудові » 1,053 1,053 1,053
– у багатоквартирній 
забудові  (з урахуванням 
гуртожитків) 

» 30,965 31,902 32,040

2.2 Щільність населення осіб/га 280 300 301
у тому числі: 
– у садибній забудові » 32 34 34
– у багатоквартирній 
забудові  (з урахуванням 
гуртожитків) 

» 393 405 407

3. Житловий фонд 

3.1 Житловий фонд, всього 

тис. м2  заг. 
площі тис. 
м2  площі 
ква-р

1001,043 
700,991

1043,676 
733,786

1049,955 
738,616

у тому числі:

 – садибний 

тис. м2  заг. 
площі тис. 
м2  площі 
ква-р

73,710 
52,650

73,710 
52,650

73,710 
52,650

 – багатоквартирний 

тис. м2  заг. 
площі тис. 
м2  площі 
ква-р

927,332 
648,341

969,966 
681,136

976,245 
685,966

3.2 Середня житлова забез-
печеність м2/особу 22 22 22

у тому числі: 
– у садибній забудові » 50 50 50
– у багатоквартирній 
забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

» 21 21 21

3.3 Вибуття житлового фонду 
тис. м2  
загальної 
площі

- - -

3.4 Житлове будівництво, 
всього: 

тис. м2  
загальної 
площі 

- 42633,5 48912,5

у тому числі за видами: квартира 
(будинків) - - -

– садибна та зблокована 
забудова (одноквартирна 
забудова) 

тис. м2/
будинків - - -

– багатоквартирна за-
будова 

тис. м2/
квартир - 42633,5 

558
48912,5 
654

із неї:
 – малоповерхова (1-3 
поверхи) » - - -

 – середньоповерхова 
(4-5 поверхів) » - - -

 – багатоповерхова (6 
поверхів та вище) » - 42633,5 

558
48912,5 
654

у тому числі поверхів:

– 6-9 -

– 10 і вище - 42633,5 
558

48912,5 
654

3.5

Житлове будівництво 
за рахунок проведення 
реконструкції існуючої 
забудови

тис. м2 - - -

4. Установи та підприєм-
ства обслуговування 

4.1 Дошкільні навчальні 
заклади місць 1180 1180 1204

4.2 Загальноосвітні навчаль-
ні заклади * учнів 5104 5104 5104

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх 
типів ліжок 605 605 605

4.4

Поліклініки, амбулаторії, 
диспансери без стаціо-
нару. Кабінети сімейного 
лікаря

відв. за 
зміну 1920 1920 1920

4.5 Спортивні зали загально-
го користування

м2 площі 
підлоги 1970 1970 1970

4.6 Відкриті площинні спору-
ди у житловому кварталі га 1,682 1,682 1,682

4.7
Приміщення для фізкуль-
турно-оздоровчих занять 
у житловому кварталі 

м2  заг. 
площі 1770 2070 2070

4.8 Бібліотеки тис. один.  
зберіг. 113 113 113

4.9 Магазини м2 торг. пл. 16300 16700 16750

4.10 Підприємства громад-
ського харчування місць 276 276 276

4.11 Установи побутового 
обслуговування роб. місць 93 108 108

4.12
Орієнтовна кількість 
перспективних  робочих 
місць

роб. місць  2499

Замовник розробки – Департамент містобудування та архітектури. 
Розробник – Комунальна організація "Інститут Генерального плану м. Києва". 
Експозиція проекту детального плану території реконструкції житлового масиву Сирець 

в межах вул. Ризька, О. Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва у 
Шевченківському районі м. Києва розміщена в приміщенні Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації за адресою вул. Богдана Хмельницького, 24.

Ознайомлення з томами проекту Детального плану території реконструкції житлового 
масиву Сирець в межах вул. Ризька, О. Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, 
Щусєва у Шевченківському районі м. Києва відбувається в Департаменті містобудування та 
архітектури за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка з 13.00 до 
17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Матеріали проекту Детального плану території також розміщені на сайтах  www.kga.gov.
ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua .

Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної документації: – 30 днів 
з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.

Відповідно до частини шостої статті 21. Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, 
ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування 
з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. 

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та 
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил та надаватися 
у місячний строк з моменту публікації повідомлення про початок громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право 

надавати:
– повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено 

відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої 

розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– власники  та  користувачі  земельних  ділянок,  розташованих  на території, щодо якої 

розробляється документація, та на суміжній з нею; 
– представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на 

відповідну територію;
– народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
 Пропозиції  громадськості  підлягають  реєстрації органом місцевого самоврядування та 

розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.
Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та архітек-

тури за адресою: 01001, м, Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 1 місяць з моменту публікації 
оголошення у засобах масової інформації.

Посадова особа, відповідальна за організацію розгляду пропозицій: заступник началь-
ника управління регулювання забудови міста Департаменту містобудування та архітектури 
Київської міської державної адміністрації Зайченко Тетяна Вікторівна.

Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміні-
страції (Замовник) та Комунальна організація "Інститут Генерального плану м. Києва" 
ВО КМР (КМДА) (Розробник) повідомляють про початок процедури громадських 
слухань проекту Детального плану території в районі просп. Науки та вул. Ягідної 
у Голосіївському районі м. Києва відповідно до порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

Детальний план території виконується відповідно до Рішення Київської міської 
ради від 13.11.2013 № 518/10006 "Про затвердження міської програми створення 
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві". 

Детальний план території (далі ДПТ)  після затвердження є основним документом, 
який регламентує розміщення житла, будівництво установ освіти, охорони здоров’я, 
підприємств обслуговування, відведення земельних ділянок, будівництво та благо-
устрій територій, прокладку інженерних мереж, трасування вулиць тощо.

Виконання ДПТ пов’язано з необхідністю визначення обсягів розміщення житла, 
будівництвом установ освіти, охорони здоров’я, підприємств обслуговування, які 
відображають нормативний соціально-гарантований рівень обслуговування населення.

Основна мета ДПТ: розвиток інфраструктури, створення комфортних умов для 
проживання мешканців мікрорайону, а також забезпеченість нормативним соціаль-
но-гарантованим рівнем обслуговування населення відповідними підприємствами і 
установами, місцями постійного зберігання автомобілів, озеленення та формування 
повноцінного високоякісного життєвого середовища.

Враховуючи існуючу містобудівну ситуацію, яка складається у переважній більшості 
зі сталої садибної забудови, основними з критеріїв забезпечення соціально-побутовою 
інфраструктурою вказаної території є формування громадського ядра, що містить 
у собі: лікарню з поліклінікою, загальноосвітню школу на 990 місць, яке зорганізу-
ється по парній стороні проспекту Науки у внутрішньо квартальному просторі між 
пров.Черешневим та вул. Адмірала Ушакова. Одночасно територія ДПТ забезпечу-
ється 4 новими та 2 дитсадками, що  підлягають реконструкції. 

Планується створити культурно-оздоровчу та ландшафтно-рекреаційну зону, на 
якій розмістити  парк відпочинку поруч зі школою та лікарнею. 

Проектом передбачається збереження існуючої садибної забудови та формування 
нової багатоквартирної житлової забудови у відповідності до визначеної лінії забудови 
проспекту Науки як магістралі загальноміського значення. 

Також, ДПТ підтверджує коригування перспективного транспортного вузла на 
перетині проспекту Науки та Столичного шосе (1 та 2 черги).  

Північна частина території ДПТ, що обмежена вул. Блакитного, просп.  Науки, 
територією інституту фізики та НПП "Голосіївський", яка сформована будинками 
застарілого житлового фонду, на післярозрахунковий період підлягає реновації.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№ 
п/п

Показники Одиниця 
виміру

Існуючий 
стан

Етап  
5 років

Етап  
20 років

1 2 3 4 5 6
1. Територія 

Територія в межах проекту га / % 182,0/100 182,0/ 100 182,0/ 100
у тому числі: 

1.1 – житлова забудова " 127,46/70,03 124,93/ 
68,64

124,42/ 68,36

У тому числі: 
а) квартали садибної за-
будови 

" 113,72/89,22 109,51/ 
87,66

109,01/ 87,67

б) квартали мало-та серед-
ньоповерхової забудови (з 
урахуванням гуртожитків)

" 10,04/7,88 10,81/8,65 9,74/ 7,83

в) квартали багатоквартир-
ної забудови (з урахуванням 
гуртожитків) 

" 3,7/2,90 4,61/3,69 5,68/ 4,56

1.2 – ділянки установ і підпри-
ємств обслуговування (крім 
підприємств і установ мікро-
районного значення) 

" 11,37/6,25 9,96/5,47 10,46/ 5,75

1.3 – зелені насадження (крім 
зелених насаджень мікро-
районного значення) 

" 15,58/8,56 14,11/7,75 14,11/ 7,75

1.4 – вулиці в межах червоних 
ліній

" 19,0/10,44 19,93/10,95 19,93/ 10,95

1.5 Території (ділянки) забудови 
іншого призначення (діло-
вої, виробничої, комуналь-
но-складської, інженерного 
обладнання, курортної, 
лікувальної тощо)

3,91/2,15 9,37/5,15 9,37/ 5,15

1.6 – інші території (в т.ч. водні 
поверхні)

" 4,68/2,57 3,71/2,04 3,71/ 2,04

2. Населення 
2.1 Чисельність населення, 

всього 
тис. осіб 9,224 10,367 11,296

у тому числі: 
– у садибній забудові " 2,859 2,859 2,859
– у багатоквартирній 
забудові  (з урахуванням 
гуртожитків) 

" 6,365 7,508 8,437

2.2 Щільність населення осіб/га 72 83 91
у тому числі: 
– у садибній забудові " 25 26 26
– у мало-та середньо-
поверхової забудові та 
багатоквартирній забудові  
(з урахуванням гуртожитків) 

" 463 487 547

3. Житловий фонд 
3.1 Житловий фонд, всього тис. м2  

заг. площі 
тис. м2  
площі 
ква-р

388,515 
286,346

431,9544 
323,170

470,1192 
355,685

у тому числі:
 – садибний тис. м2  

заг. площі 
тис. м2  
площі 
ква-р

200,130 
142,950

200,130 
142,950

200,130 
142,950

 – багатоквартирний тис. м2  
заг. площі 

тис. м2  
площі 
ква-р

188,385 
143,396

231,8244 
180,220

270,062 
212,735

3.2 Середня житлова забез-
печеність 

м2/особу 31 31 31

у тому числі: 
– у садибній забудові " 50 50 50

– у багатоквартирній 
забудові (з урахуванням 
гуртожитків) 

" 22 24 25

3.3 Вибуття житлового фонду тис. м2  
загальної 

площі

- - -

3.4 Житлове будівництво, всьо-
го:  у тому числі за видами:

тис. м2  
загальної 

площі / 
квартира 
(будинків)

- 43,4394 
653

81,6771 
1173

– садибна та зблокована 
забудова (одноквартирна 
забудова) 

тис.м2/ 
будинків

- - -

– багатоквартирна забудова тис.м2/ 
квартир

- 43,4394 
653

81,6771 
1173

із неї: - - -
 – малоповерхова (1-3 
поверхи) 

" - - -

 – середньоповерхова (4-5 
поверхів) 

" - - -

 – багатоповерхова (6 по-
верхів та вище) 

" - 43,4394 
653

81,6771 
1173

у тому числі поверхів: - - -
– 6-9 - - -
– 10 і вище - 43,4394 

653
81,6771 

1173
3.5 Житлове будівництво за 

рахунок проведення рекон-
струкції існуючої забудови

тис. м2 - - -

4. Установи та підприємства 
обслуговування 

4.1 Дошкільні навчальні заклади місць 114 364 567

4.2 Загальноосвітні навчальні 
заклади *

учнів 625 1635 1635

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх 
типів

ліжок - - 163

4.4 Поліклініки, амбулаторії, 
диспансери без стаціонару. 
Кабінети сімейного лікаря

відв. за 
зміну.

19 85 271

4.5 Спортивні зали загального 
користування

м2 площі 
підлоги

150,0 370,90 826,90

4.6 Відкриті площинні споруди у 
житлових кварталах

га 0,9 5,97 8,039

4.7 Приміщення для фізкуль-
турно-оздоровчих занять у 
житловому кварталі 

м2  заг. 
площі

300,0 1192,0 1407,20

4.8 Бібліотеки тис. один.  
зберіг.

- 44,861 49,041

4.9 Магазини м2 торг. 
пл.

2120,0 3877,9 6898,0

4.10 Підприємства громадського 
харчування 

місць 127 196 440

4.11 Установи побутового об-
слуговування 

роб. місць 50 105 157

4.12 Орієнтовна кількість пер-
спективних  робочих місць

роб. місць 2698

Замовник розробки – Департамент містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Розробник – Комунальна організація "Інститут Генерального плану м. Києва" ВО 
КМР (КМДА)

Експозиція проекту Детального плану території в районі просп. Науки та вул. 
Ягідної у Голосіївському районі м. Києва розташована у приміщенні Голосіївської 
районної у м. Києві державної адміністрації за адресою просп. Голосіївський, 42.

Ознайомлення з томами проекту Детального плану в районі просп. Науки та 
вул. Ягідної у Голосіївському районі м. Києва відбувається в Департаменті містобу-
дування та архітектури виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, 3 поверх, каб. 307 щовівторка 
з 13.00 до 17.00 та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00.

Матеріали проекту Детального плану території також розміщені на сайтах  www.
kga.gov.ua та www.kievgenplan.grad.gov.ua .

Строк ознайомлення з матеріалами проекту містобудівної документації – 30 днів 
з моменту публікації оголошення у засобах масової інформації.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання міс-
тобудівної діяльності" пропозиції надаються громадянами у письмовому вигляді із 
зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом 
і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів та правил. 

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних зако-
нодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів 
і правил та надаватися у місячний строк з моменту публікації повідомлення про 
початок громадських слухань.

Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають 

право надавати:
– повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої роз-

роблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для 

якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
– власники  та  користувачі  земельних  ділянок,  розташованих  на території, щодо 

якої розробляється документація, та на суміжній з нею; 
– представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється 

на відповідну територію;
– народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції подавати у письмовому вигляді до Департаменту містобудування та 
архітектури за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32 в строк – 1 місяць з моменту 
публікації оголошення у засобах масової інформації.

Пропозиції підлягають реєстрації  відповідно п.11 постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.08.2011р. № 555.

Посадові особи, відповідальні за організацію розгляду пропозицій:
Зайченко Т. В., Титаренко О. Л. 

Громадські слухання проекту детального плану території реконструкції житлового масиву Сирець в межах вул. Ризька, О. Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського, Щусєва  у Шевченківському районі м. Києва

Громадські слухання проекту детального плану території в районі просп. Науки та вул. Ягідної у Голосіївському районі м. Києва
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ФАХІВЦІ Департаменту тран-
спортної інфраструктури КМДА 
працюють над створенням геоін-
формаційної системи, що дозволить 
аналізувати всі процеси на столич-
них дорогах. За словами директора 
Департаменту Сергія Симонова, 
база даних дислокації технічних 
засобів регулювання дорожнього 
руху включатиме всі світлофорні 
об’єкти міста, знаки, пішохідні пе-
реходи, розмітку та огородження, 
зупинки громадського транспорту, 
об’єкти зовнішньої реклами. 

«За допомогою відеозобра-
ження можна буде бачити не-

правильно припарковані авто або 
фіксувати ДТП, щоб своєчасно 
організувати шляхи об’їзду та 
уникнути створення заторів», – 
розповів Сергій Симонов. 

Він зауважив, що система ді-
ятиме на базі Центру організа-
ції та безпеки дорожнього руху 
Києва. Працівники Центру про-
вели експеримент на території 
житлового масиву «Русанівка», 
що довів необхідність створен-
ня такої бази даних. Наразі у 
Департаменті вивчають умови 
реалізації цього  важливого для 
столиці проекту 

НА ЧЕТВЕРТОМУ щорічному 
Фестивалі культур народів світу, 
що відбувся у Колонній залі мерії 
35 посольств іноземних держав 
та 23 посли знайомили гостей зі 

своїми традиціями, фольклором, 
національними кухнями, літера-
турою та побутом. 

«Уже вкотре столична мерія 
об’єднує різні країни, аби обміня-

тися культурними особливостями 
своїх народів. Цьогоріч ми маємо 
ще більше учасників – до фестивалю 
долучилися понад 40 країн світу за 
участі понад 30 посольств іноземних 
держав і діаспор», – зазначив за-
ступник міського голови – секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

Цьогорічний фестиваль культур 
народів світу проходив у рамках 
Європейського тижня місцевої 
демократії. 

«Це дуже символічно, адже 
Київ налагоджує дружні контакти 
між країнами і народами, форму-
ючи нові культурні та соціальні 
зв’язки. Під час заходу обміняли-
ся контактами і домовилися про 
співпрацю з багатьма послами. 
Ми активно розвиваємо місце-
ве самоврядування у столиці і 
вже готові ділитися першими 
здобутками, зокрема успішним 
досвідом у частині громадського 
бюджету», – зазначила керівник 
Управління з питань децентра-
лізації, розвитку місцевого са-
моврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків Київради 
Марина Чернишова 

ГО «ЦЕНТР громадянських іні-
ціатив «Ми разом» за результа-
тами Круглого столу «Зробити 
Київ дружнім та безбар’єрним. 
Успішний регіональний та зару-
біжний досвід» з 9 до 20 жовтня 
організувала виставку картин 
Київської спілки нечуючих ху-
дожників «Натхнення». 

У 2017 році спілка відзначає 
свій 20-річний ювілей, тому за-
хід присвячено саме цій даті та 

має на меті привернути увагу 
киян та гостей міста до творчості 
талановитих художників, які не 
чують і всіляко підтримати їх. На 
виставці організатори планують 
створити дружній майданчик, де 
відсутні перешкоди для спілку-
вання здорових людей і людей 
з вадами слуху – надати можли-
вість кожному гостю спробувати 
поспілкуватися мовою жестів з 
авторами картин 

НЕЗАБАРОМ у Києві розпочнеть-
ся будівництво пішохідного по-
легшеного мосту за швейцарським 
проектом – він буде починатися 
біля арки Дружби народів поблизу 
Європейської площі і дійде до 
Володимирської гірки. І можна 
буде пішки дістатися до знакових 
місць столиці. Про це заявив мер 
Києва Віталій Кличко в інтерв’ю 
виданню «Новое время». 

Він розповів, що міська влада 
зараз працює над тим, щоб зробити 
фунікулер сучасним і комфортним, 

привабливою частиною туристич-
ної інфраструктури. 

«Цього року ми почнемо, а до 
весни майбутнього року закінчимо 
і реконструкцію Пейзажної алеї. 
Одне з улюблених місць киян стане 
більш сучасним і красивим, – за-
значив Віталій Кличко. – Уже є 
зацікавлені інвестори для будівни-
цтва канатної дороги, що з’єднає 
арку Дружби народів і Труханів 
острів. На другому етапі плануємо 
побудувати пересадочний пункт і 
направимо «канатку» через весь 
острів у Гідропарк. Протяжність 
маршруту «канатки» – 5 км» 

КИЇВСЬКА  місцева проку-
ратура №2 у суді апеляційної 
інстанції домоглася накладен-
ня арешту на територію, що 
розташована на перетині вул. 
Ревуцького та Анни Ахматової у 
Дарницькому районі. Крім того, 
рішенням суду накладено забо-
рону спорудження на вказаній 
ділянці АЗС. 

Раніше, ухвалою суду першої 
інстанції від 21.08.2017 року в 
задоволені клопотання проку-
ратури про арешт наділу та забо-
рони будівництва на ньому було 
відмовлено. Не погоджуючись з 

таким рішенням, прокуратура 
оскаржила його в апеляційному 
порядку. 

Крім того, стало відомо, що 
на сьогодні у Господарському 
суді Києва триває розгляд позову 
столичної прокуратури про зне-
сення вказаної АЗС. 

Нагадаємо, що за колективним 
зверненням місцевих мешканців 
щодо будівництва АЗС на цій ді-
лянці Слідчим відділом Дарниць-
кого управління поліції розпочато 
кримінальні провадження. Досу-
дове розслідування нині триває 
та перебуває на контролі 

У СТОЛИЦІ стартували ХIІ Дні польського кіно в 
Україні. На час проведення фестивалю, що трива-
тиме у Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» до 11 
жовтня, буде представлено сім повнометражних 
польських фільмів, що вже здобули нагороди на 
престижних міжнародних фестивалях, визнання 
глядачів та світової кінокритики. 

Так, Польський кінотиждень відкрився розповід-
дю про появу книги «Мистецтво кохання» Міхаліни 
Віслоцької. Ще одна біографічна драма буде присвя-
чена видатному науковцеві Марії Склодовській-Кюрі 
(режисер – Марі Ноель). 

Кияни матимуть змогу побачити фільми най-
різноманітнішої жанрової палітри – і романтичну 
комедію Міті Окорна «Планета самотніх», і трилер 
Марціна Кошалки «Червоний павук», й дитячу стрічку 
Маріуша Палея «За блакитними дверима». 

У програмі передбачено кілька яскравих кіноде-
бютів – зокрема, повнометражний художній фільм 
Яна П. Матушинського «Остання сім’я», який здобув 
гран-прі фестивалю «Молодість». 

Польський кінотиждень урочисто завершиться 

в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» докумен-
тальним фільмом «Піаніно» (2015) про інструмент, 
що став одним із символів Євромайдану. Стрічку 
презентує режисер Віта Марія Дриґас. 

Детально про представлені кінострічки за по-
силанням: 

http://www.kievkino.com.ua/uk/1362/index.html. 
Детальніше про ХIІ Днів польського кіно в Україні 

на сайті Польського Інституту у Києві: http://www.
polinst.kiev.ua/event1192.html 

У місті створять 
геоінформаційну систему

У мерії експонують виставку 
художників з вадами слуху 
«Натхнення»

Пішохідний міст – від арки Дружби 
народів до Володимирської гірки зведуть 
за швейцарським проектом

Прокуратура домоглася 
заборони будівництва АЗС 
на вул. Ревуцького 

У кінотеатрі «Київ» – «Дні польського кіно 
в Україні»

До фестивалю культур 
народів світу долучилися 
35 дипломатичних делегацій
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