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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про встановлення мораторію на розміщення 

зовнішньої реклами у місті Києві
Розпорядження № 500 від 6 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про організацію та проведен�
ня фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, з метою виконання вимог Угоди
з Приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010 — 2012 року з футболу, укладеної між
УЄФА та Київською міською радою, Маркетингових рекомендацій УЄФА ЄВРО 2012ТМ від 26.11.2010 в час�
тині розміщення зовнішньої реклами, враховуючи Меморандум про порозуміння між виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та операторами зовнішньої рекла�
ми міста Києва від 05.04.2011, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити до 01.09.2011 мораторій на прийом заяв
про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та
видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами у цен�
тральній частині міста, яка обмежується зовнішніми кордо�
нами вулиць, площ, бульварів тощо, а також на основних ма�
гістралях міста Києва (далі — мораторій) згідно з додатком.

2. Рекомендувати розповсюджувачам зовнішньої рекла�
ми до 01.09.2011 не встановлювати нові рекламні засоби,
на які вони отримали у встановленому порядку дозволи на
розміщення зовнішньої реклами, у центральній частині міс�
та, яка обмежується зовнішніми кордонами вулиць, площ,
бульварів тощо, а також на основних магістралях міста Ки�
єва згідно з додатком.

3. Взяти до відома, що на період до 01.09.2011 за рек�
ламні засоби, які не встановлюються розповсюджувачами
зовнішньої реклами згідно з пунктом 2 цього розпоряджен�
ня та на які вони отримали у встановленому порядку дозво�
ли на розміщення зовнішньої реклами, плата за право тим�
часового користування місцями (для розміщення рекламних
засобів), які перебувають у комунальній власності терито�
ріальної громади міста Києва, його районів, або повнова�

ження щодо розпорядження якими здійснюють органи міс�
цевого самоврядування міста Києва, не нараховується та не
стягується.

4. Вимоги пункту 1 цього розпорядження не поширюю�
ться на випадки приведення рекламних засобів у відповід�
ність до вимог типового класифікатору рекламних засобів
та проекти (схеми) комплексного благоустрою, що перед�
бачають розміщення рекламних засобів, на вулицях, площах,
бульварах тощо міста Києва, які будуть затверджені у вста�
новленому порядку, шляхом внесення у встановленому по�
рядку змін у дозволи на розміщення зовнішньої реклами і
здійснення відповідної заміни рекламних засобів.

5. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Додаток
до розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 6 квітня 2011 року № 500

Перелік
вулиць, площ, бульварів тощо міста Києва, зовнішніми кордонами яких

обмежується центральна частина, а також основні магістралі 
міста Києва, на територію яких розповсюджується дія мораторію

1. Зовнішні кордони центральної частини міста Києва:
вул. Саперно�Слобідська, Індустріальна, О. Довженко, 

О. Теліги, Електриків, Набережно�Хрещатицька, Наддніп�
рянське та Набережне шосе, Червонозоряний проспект,
проспект Червоних козаків, Московська площа, площа Ве�
ликої Вітчизняної війни, Чоколівський бульвар.

2. Основні магістралі міста Києва:
проспекти М. Бажана, Возз’єднання, Ю. Гагаріна, Виз�

волителів, Генерала Ватутіна, Перемоги, Космонавта Кома�
рова, Повітрофлотський, Академіка Глушкова, Академіка
Палладіна, Академіка Заболотного, Броварський, Дніпров�
ська набережна, Харківське та Столичне шосе, Харківська
та Ленінградська площі, бульвар Перова, Кільцева дорога,
вул. Богатирська.

Заст пни олови — ерівни апарат

Про деякі питання упорядкування розміщення 
рекламних засобів у місті Києві

Розпорядження № 501 від 6 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових пра�
вил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003
№ 2067 (із змінами і доповненнями), Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
27.09.2010 № 767, враховуючи Меморандум про порозуміння між виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) та операторами зовнішньої реклами міста Києва від
05.04.2011, з метою оптимізації розміщення об’єктів зовнішньої реклами та забезпечення формування
естетичного вигляду міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити, що максимальна площа наземного рек�
ламного засобу, а саме щита, що стоїть окремо, на вулиці,
площі, бульварі тощо у центральній частині міста Києва,
згідно з додатком до цього розпорядження, не повинна пе�
ревищувати 8 кв. м.

2. Встановити, що загальна кількість наземних реклам�
них засобів, а саме щитів, що стоять окремо, на вулицях,
площах, бульварах тощо у центральній частині міста Києва,
згідно з додатком до цього розпорядження, не повинна пе�
ревищувати кількості, встановленої відповідно до Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві та проектів ком�
плексного благоустрою, що передбачають розміщення рек�
ламних засобів, на вулицях, площах, бульварах тощо міста
Києва, які будуть затверджені у встановленому порядку.

3. Головному управлінню з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити виконання п. 1 та п. 2 цього роз�
порядження, в тому числі шляхом:

3.1. Проведення консультацій з розповсюджувачами зов�

нішньої реклами, рекламні засоби яких підпадають під дію
цього розпорядження, щодо зменшення кількості та площі
належних їм рекламних засобів.

3.2. Надання пропозицій розповсюджувачам зовнішньої
реклами, рекламні засоби яких підпадають під дію цього
розпорядження, щодо переміщення з центральної частини
міста Києва належних їм рекламних засобів понад встанов�
лену п. 2 цього розпорядження кількість.

3.3. Погодження розповсюджувачам зовнішньої рекла�
ми, рекламні засоби яких підпадають під дію цього розпо�
рядження, внесення змін у дозволи на розміщення зовніш�
ньої реклами в частині зміни площі та місця розташування
рекламних засобів.

4. Головному управлінню містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спіль�
но з Головним управлінням з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) протягом одного місяця з дня набрання чин�

ності цим розпорядженням розробити та внести на затвер�
дження виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) типовий класифікатор
рекламних засобів.

5. Рекомендувати розповсюджувачам зовнішньої рекла�
ми забезпечити приведення своїх рекламних засобів у від�
повідність до вимог затвердженого типового класифікато�
ру рекламних засобів та пункту 1 цього розпорядження шля�
хом внесення у встановленому порядку змін у дозволи на
розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної

заміни рекламних засобів у строки, визначені у додатку до
цього розпорядження.

6. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 6 квітня 2011 року № 501

Перелік
вулиць, площ, бульварів тощо у центральній частині міста Києва, 

на яких площа наземних рекламних засобів, а саме щитів, 
що стоять окремо, не може перевищувати 8 кв. м та приводиться 

у відповідність до типового класифікатора рекламних засобів, 
а також строки виконання цих заходів

Заст пни олови — ерівни апарат

№
з/п

Перелі в лиць, площ, б льварів тощо Стро
ви онання

1 Площі: Європейсь а, Л.Толсто о, Майдан Незалежності, Бессарабсь а, Михайлівсь а,
Софійсь а
Б львари: Тараса Шевчен а, Лесі У раїн и (до площі Л.У раїн и)
Узвози: Андріївсь ий, Володимирсь ий, Кр тий
В лиці: Хрещати , Червоноармійсь а (від Бессарабсь ої площі до площі Л.Толсто о),
Б.Грінчен а, Б.Хмельниць о о (до в л. Володимирсь ої), Мала Житомирсь а, Михайлівсь а,
Софійсь а, Прорізна, Володимирсь ий проїзд, Новий проїзд, Бассейна, Володимирсь а
(до в л. Са са ансь о о), Горь о о (до в л. Са са ансь о о)

31.08.2011

2 Площі: І.Фран а, Контра това, Поштова, Слави, Спортивна, Арсенальна, Во зальна,
Перемо и
В лиці: Б.Хмельниць о о (від в л. Володимирсь ої), Вели а Житомирсь а, Городець о о,
Са са ансь о о (до в л. Горь о о), Гр шевсь о о, Дарвіна, Десятинна, Еспланадна,
Зань овець ої, Івана Фран а, Інстит тсь а (від в л. Бан ової), Ірининсь а,
Кр ло ніверситетсь а, Л.Толсто о (до в л. Са са ансь о о), П ш інсь а, Са айдачно о,
П.С оропадсь о о, Тарасівсь а (до в л. Са са ансь о о), Червоноармійсь а (до в л.
Жилянсь ої), Шов овична, Шота Р ставелі, Ярославів Вал, Горь о о (до в л. Володимиро-
Либідсь ої)
Пров л и: М зейний, Тараса Шевчен а

30.11.2011

3 В лиці: Предславинсь а, Рейтарсь а, Са са ансь о о (від в л. Горь о о), Мазепи,
Солом'янсь а, Липсь а, Леонтовича, Лисен а, Лютерансь а, Малопідвальна, Пиро ова,
Старово зальна, Старонаводниць а, С ворова, Тарасівсь а (від в л. Са са ансь о о),
Тельмана, Толсто о (від в л. Са са ансь о о), Т р енівсь а, Червоноармійсь а (від в л.
Са са ансь о о до в л. Щорса), Щорса, Петрівсь а алея, Пар ова доро а, Ро нідинсь а,
Трьохсвятительсь а, Костьольна, Терещен івсь а

31.03.2012

Про Порядок розміщення 
інформаційних вивісок 

у місті Києві
Розпорядження 565 від 15 квітня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про основи
містобудування”, з метою врегулювання правовідносин у сфері розміщення інформаційних вивісок у міс�
ті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Порядок розміщення інформаційних виві�
сок у місті Києві (далі — Порядок), що додається.

2. Рекомендувати власникам інформаційних вивісок, у
яких відсутні паспорти на розміщення інформаційних виві�
сок або яким було надано паспорти на їх розміщення до на�
брання чинності цим розпорядженням, і термін дії яких не
скінчився, відповідно оформити та переоформити паспор�
ти згідно з вимогами Порядку протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим розпорядженням.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення змісту цього розпорядження в засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 15 квітня 2011 року № 565

Порядок розміщення інформаційних вивісок
у місті Києві

1. Порядок розміщення інформаційних вивісок у місті Ки�
єві (далі — Порядок) розроблений відповідно до законів
України “Про рекламу”, “Про місцеве самоврядування в Укра�
їні”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та інших
нормативно�правових актів.

2. Порядок регулює правовідносини між виконавчим ор�

ганом Київської міської ради (Київською міською держав�
ною адміністрацією) та фізичними і юридичними (незалеж�
но від форми власності, підпорядкованості та сфери діяль�
ності) особами, що виникають у процесі розміщення інфор�
маційних вивісок на території м. Києва, визначає порядок
оформлення паспортів на їх розміщення, вимоги до проек�
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тування інформаційних вивісок, визначення та погодження
місць розміщення інформаційних вивісок, розміщення
(встановлення, монтаж, нанесення), експлуатації та демон�
тажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог
цього Порядку.

Дія цього Порядку поширюється на всю територію міс�
та Києва, включаючи розміщення інформаційних вивісок на
будинках і спорудах, незалежно від форм власності та ві�
домчого підпорядкування.

Порядок є обов’язковим для виконання всіма підприєм�
ствами, установами та організаціями, незалежно від фор�
ми власності та відомчого підпорядкування, а також фізич�
ними особами, що здійснюють розміщення інформаційних
вивісок на території м. Києва.

Дія цього Порядку не поширюється на відносини, що ви�
никають у зв’язку із встановленням зовнішньої реклами у
м. Києві та регулюються окремим порядком, затвердженим
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

Встановлення інформаційних вивісок із порушенням цьо�
го Порядку забороняється.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживають�
ся у такому значенні:

Головне управління — Головне управління з питань
реклами, яке уповноважене виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністра�
цією) виконувати покладені на нього функції, передбачені
Положенням про Головне управління з питань реклами та
цим Порядком;

інформаційна вивіска — конструктивний елемент на
будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстро�
ване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що
належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає
із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що
розміщена на зовнішній поверхні будинку, будівлі або спо�
руди не вище першого поверху або на поверсі, де знахо�
диться власне чи надане у користування особі приміщен�
ня (крім випадків, коли суб’єкту господарювання належить
на праві власності або користування вся будівля або спо�
руда), біля входу у таке приміщення, яка не містить закли�
ків до придбання товару або іншої інформації, що призна�
чена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та
їх інтерес щодо такого товару, загальною площею до 2,0
кв. метрів. У разі, коли площа інформаційної вивіски пере�
вищує 2,0 кв. метри, вона вважається зовнішньою рекла�
мою та потребує отримання дозволу на розміщення зов�
нішньої реклами відповідно до окремого порядку, що за�
тверджується розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

інформаційна табличка — табличка, що розміщуєть�
ся на фасаді будинку, будівлі або споруди, в якому фізич�
на або юридична особа займає приміщення, розташована
біля входу у таке приміщення, на дверях або на склі вітри�
ни, та містить лише інформацію про зареєстроване найме�
нування, належність та час роботи фізичної або юридичної
особи, та не потребує оформлення паспорту на розміщен�
ня інформаційної вивіски. Площа таблички повинна бути
не більше 1,0 кв. метра;

місце розміщення інформаційної вивіски — час�
тина площі зовнішньої поверхні будинку, будівлі або спо�
руди, де юридична або фізична особа займає приміщення,
на якій розташовується інформаційна вивіска;

паспорт на розміщення інформаційної вивіски
(далі — паспорт) — документ установленої форми, який
оформлюється Головним управлінням і містить інформацію
про ознаки інформаційної вивіски, в тому числі технічну ха�
рактеристику, та місце її розміщення (форма згідно з до�
датком 1 до цього Порядку);

самовільно розміщена інформаційна вивіска —
інформаційна вивіска, що розміщується без наявності офор�
мленого у встановленому порядку паспорту;

товар — будь�який предмет господарського обігу, в то�
му числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти
права інтелектуальної власності.

Інші терміни застосовуються у значенні, визначеному
чинним законодавством України.

4. Інформаційні вивіски повинні відповідати таким вимо�
гам.

4.1. Вимоги до місця розміщення інформаційних виві�
сок:

— не повинні створювати перешкод для експлуатації та
ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються;

— не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
— може розташовуватись вище першого поверху будів�

лі або споруди лише на поверсі, де знаходиться власне чи
надане у користування особі приміщення, або у випадку,
коли особі належить на праві власності або користування
вся будівля або споруда;

— не допускається розміщення інформаційних вивісок
на будинках або спорудах — об’єктах незавершеного будів�
ництва.

4.2. Технічні вимоги та вимоги до освітлення інформа�
ційних вивісок:

— площа інформаційної вивіски не повинна перевищу�
вати 2,0 кв. метрів;

— конструкція повинна забезпечувати жорсткість, міц�
ність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність вико�
нання монтажних і ремонтних робіт. Інформаційні вивіски
повинні кріпитися з урахуванням їх власної ваги та витри�
мувати навантаження згідно з чинними нормативно�право�
вими актами;

— повинні розміщуватися з додержанням вимог техніки
безпеки (пожежної, електричної тощо);

— світлове оформлення не повинно засліплювати учас�
ників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати
житлові або нежитлові приміщення будинків, будівель і спо�
руд, на яких вони розміщуються, а також приміщення су�
сідніх будинків, будівель і споруд.

4.3. Архітектурно�естетичні вимоги до інформаційних ви�
вісок:

— розміщення на фасадах будинків або споруд повин�
но здійснюватися з дотриманням структурної побудови,
стилістичної єдності фасадів та з урахуванням зовнішньо�
го опорядження фасаду;

— забороняється розміщувати із закриттям вікон, бал�
конів, вітрин, цінної пластики та ліпнини.

4.4. Інформаційні вимоги:
— інформація про фізичну або юридичну особу не повин�

на містити закликів до придбання товару;
— інформаційні вивіски не повинні містити слоганів, пе�

реліку товарів, що розповсюджуються фізичною або юри�
дичною особою та іншої інформації, крім інформації про
зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і по�
слуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не
випливає із зареєстрованого найменування особи) та час
роботи;

— текст має бути виконаний без мовних помилок;
— інформація, яка зазначається на інформаційній вивіс�

ці, повинна відповідати виду діяльності і зареєстрованій на�
зві фізичної або юридичної особи.

5. Головне управління згідно з цим Порядком:
— реєструє та розглядає заяви фізичних і юридичних

осіб щодо оформлення паспортів, скасування та продовжен�
ня строку їх дії;

— здійснює оформлення паспорту;
— здійснює контроль за дотриманням вимог цього По�

рядку, а також вимагає усунення виявлених порушень;
— організовує інвентаризацію інформаційних вивісок та

приймає рішення щодо демонтажу інформаційних вивісок,
розміщених з порушенням цього Порядку.

Демонтаж інформаційних вивісок, розміщених з пору�
шенням цього Порядку, здійснюється за дорученням Голов�
ного управління комунальним підприємством виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) “Київреклама” (далі — КП “Київреклама”).

6. Паспорт оформлюється на розміщення лише однієї ін�
формаційної вивіски.

7. Для одержання паспорта заявник подає до Головно�
го управління заяву на оформлення паспорта, до якої до�
даються:

— чіткий кольоровий знімок місця, на якому плануєть�
ся розміщення інформаційної вивіски (2 екземпляри роз�
міром 10x15);

— чіткий кольоровий комп’ютерний макет з прив’язкою
інформаційної вивіски до припустимого місця її розміщен�
ня (2 екземпляри розміром 10x15);

— ескіз інформаційної вивіски (2 екземпляри);
— конструктивне рішення, завірене підписом і печаткою

розробника, яке містить інформацію про основні габарит�
ні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підклю�
чення до інженерних мереж, інші технічні характеристики
та дотримання встановлених нормативних вимог (форма�
ту А4 — 2 примірника), разом із ліцензією, що підтверджує
право останнього надавати послуги (роботи) щодо буді�
вельного проектування та конструювання);

— копія паспорту фізичної особи або копія свідоцтва про
державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фі�
зичної особи — підприємця;

— копія документа про право власності (користування)
на нежитлове приміщення (будівлю, споруду), де планує�
ться розмістити інформаційну вивіску (до копії документа
про право користування на нежитлове приміщення (будів�
лю, споруду) обов’язково додається копія документа про
право власності на це нежитлове приміщення (будівлю,
споруду)). До цих документів обов’язково додається попо�
верховий план даного приміщення (будівлі, споруди) згід�
но технічного паспорта, складеного бюро технічної інвен�
таризації;

— письмова згода власника (уповноваженого ним орга�
ну) будівлі (споруди) на розміщення інформаційної вивіски;

— нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію
знаку для товарів і послуг, а якщо знак для товарів і послуг
належить іншій особі,— завірену у встановленому порядку
копію ліцензійного договору (у разі коли інформаційна ви�
віска містить знаки для товарів і послуг, що належать іншій
особі).

— копія свідоцтва про взяття на облік платника податку;
— копія довідки з ЄДРПОУ;
— банківські реквізити заявника.
8. За наявності документів, передбачених пунктом 7

цього Порядку, заява про оформлення паспорта реєстру�
ється Головним управлінням в журналі реєстрації заяв та
паспортів на розміщення інформаційних вивісок (далі —
журнал реєстрації) за формою згідно з додатком 2 до цьо�
го Порядку.

9. Протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви
про оформлення паспорта Головне управління опрацьовує
пакет документів, поданий разом із заявою, та визначає
необхідність погодження паспорта з відповідними централь�
ним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охо�
рони культурної спадщини.

10. Паспорт погоджується з відповідним центральним
або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони
культурної спадщини у разі розміщення інформаційної ви�
віски на пам’ятках національного або місцевого значення,
в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів на�
селених місць.

Зазначений орган погоджує паспорт або надає мотиво�
вану відмову від погодження протягом десяти робочих днів
з дати надходження відповідних документів, якщо інший
строк не встановлено законодавством.

11. В оформленні паспорту заявнику може бути відмов�
лено у разі, якщо:

— подані документи не відповідають встановленим ви�
могам;

— у поданих документах виявлені недостовірні відомо�
сті;

— отримано відмову у погодженні від органу, зазначено�
го у пункті 10 цього Порядку.

У разі відмови в оформленні паспорта заявникові над�
силається письмове повідомлення про відмову в оформлен�
ні паспорта за підписом керівника Головного управління.

Відмова в оформленні паспорта може бути оскаржена у
порядку, встановленому законодавством.

12. Після погодження паспорта центральним або місце�
вим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини (у разі необхідності) Головне управління протя�
гом десяти робочих днів приймає рішення про оформлен�
ня паспорта на підставі наказу, а керівник Головного управ�
ління підписує обидва примірники паспорта та скріплює їх
печаткою Головного управління.

Перший примірник паспорта видається заявникові, а
другий — залишається у Головного управління для обліку
та контролю.

13. Паспорт оформлюється строком на два роки. Вида�
ча паспорта реєструється в журналі реєстрації.

14. Строк дії паспорта продовжується на підставі нака�
зу Головного управління за заявою власника паспорта, яка
подається у довільній формі до Головного управління не піз�
ніше ніж за один місяць до закінчення строку дії паспорта.
Продовження строку дії паспорта фіксується в журналі ре�
єстрації з внесенням відповідних змін у паспорт.

Відмова у продовженні строку дії паспорта може бути ос�
каржена у порядку, встановленому законодавством.

15. Підставами для скасування паспорта до закінчення
строку його дії є:

— звернення власника інформаційної вивіски із заявою
про скасування паспорта;

— припинення юридичної особи або припинення діяль�
ності фізичної особи;

— встановлення факту надання в заяві та документах,
що додаються до неї, недостовірних відомостей;

— створення загрози здоров’ю або життю людей та/або
заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам
технічним станом інформаційної вивіски, що підтверджує�
ться актом, складеним працівниками Головного управлін�
ня, або документом іншого уповноваженого органу відпо�
відно до чинного законодавства.

Перелік підстав для скасування паспорта є вичерпним.
Рішення про скасування паспорта приймається у вигля�

ді наказу Головного управління, фіксується в журналі реєс�
трації та надсилається Головним управлінням власнику ін�
формаційної вивіски не пізніше п’яти робочих днів з дня
прийняття такого рішення.

Дія паспорта припиняється через десять робочих днів з
дня прийняття рішення про скасування цього паспорта.

У разі скасування паспорта за зверненням власника ін�
формаційної вивіски із заявою про його скасування, влас�
ник протягом п’яти днів з дня прийняття відповідного на�
казу Головного управління про скасування здійснює демо�
нтаж такої інформаційної вивіски.

Рішення про скасування паспорта може бути оскаржене
у порядку, встановленому законодавством.

16. У разі необхідності зміни зовнішнього вигляду, конс�
труктивних елементів або текстової частини інформаційної
вивіски її власник зобов’язаний звернутися із заявою про
внесення змін до паспорта до Головного управління, яке
протягом десяти робочих днів опрацьовує зазначену заяву.

До заяви додаються:
— технічна характеристика змін до інформаційної вивіски;
— фотографічний знімок інформаційної вивіски;
— ескіз з конструктивним рішенням;
— оригінал примірника оформленого паспорта.
У разі відсутності зауважень до поданих документів Го�

ловне управління вносить відповідні зміни у паспорт та по�
вертає його заявнику, а у разі відмови — письмово інфор�
мує про це заявника з відповідним обґрунтуванням.

Відповідні зміни вносяться до журналу реєстрації.
17. Власник інформаційної вивіски:
— виконує роботи з розміщення інформаційної вивіски

без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних
елементів будинків, будівель і споруд;

— несе відповідальність за технічний стан інформацій�
ної вивіски, порушення вимог техніки безпеки під час роз�
ташування та експлуатації інформаційної вивіски, а також
за будь�які несправності та аварійні ситуації, що виникають
з його вини;

— повинен за власний рахунок усувати всі дефекти, що
виникають у процесі експлуатації інформаційних вивісок.

18. Демонтаж інформаційних вивісок означає комплекс
заходів, які передбачають відокремлення інформаційної ви�
віски разом з основою від місця її розміщення та транспор�
тування на спеціально відведену територію для подальшо�
го зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберіган�
ня інформаційної вивіски не передбачає переходу права
власності на неї до територіальної громади міста Києва,
крім випадків, передбачених чинним законодавством.

19. Демонтаж інформаційної вивіски здійснюється у та�
ких випадках:

— виявлення самовільно розміщених інформаційних ви�
вісок;

— термін дії паспорта закінчився і не був продовжений;
— невідповідність технічних характеристик інформацій�

ної вивіски та/або місця її встановлення оформленому пас�
порту;

— у разі порушення вимог до розміщення інформацій�
ної вивіски, передбачених підпунктами 4.1 та 4.2 пункту 4
цього Порядку.

20. Демонтаж інформаційних вивісок здійснюється на
підставі наказу Головного управління. 

У випадках, зазначених у пункті 19 цього Порядку, де�
монтаж інформаційної вивіски повинен бути проведений її
власником самостійно за власний рахунок в термін, вказа�
ний у вимозі Головного управління про усунення порушень
цього Порядку.

Демонтаж інформаційної вивіски здійснюється після на�
правлення Головним управлінням вимоги щодо усунення ви�
явленого порушення у триденний строк. Вимога вручаєть�
ся власнику інформаційної вивіски або його представнику
особисто під підпис або направляється поштою з повідом�
ленням про вручення.

До вимоги може додаватися акт, в якому фіксуються ви�
явлені порушення, складений представниками Головного
управління та/або КП “Київреклама”.

Демонтаж інформаційної вивіски здійснюється без на�
правлення власнику інформаційної вивіски вимоги, якщо
власник інформаційної вивіски або його адреса не вста�
новлені.

Власник інформаційної вивіски зобов’язаний протягом
трьох днів з моменту отримання вимоги усунути зазначені
у вимозі порушення та повідомити в цей же строк Головне
управління в письмовій формі.

21. Перевірку виконання вимог про усунення порушень
цього порядку здійснює Головне управління. У разі неви�
конання вимог здійснюється демонтаж інформаційної ви�
віски.

22. За дорученням Головного управління демонтаж ін�
формаційних вивісок, розміщених з порушенням цього По�
рядку, здійснюється КП “Київреклама”.

23. Під час демонтажу інформаційної вивіски складає�
ться акт проведення демонтажу інформаційної вивіски, а та�
кож акт огляду технічного стану інформаційної вивіски до
початку демонтажу та після проведення демонтажу з про�
веденням фото та/або відеофіксації, які додаються до ак�
ту. Акти складаються працівниками Головного управління
та/або КП “Київреклама”.

У разі необхідності під час проведення демонтажу мо�
жуть бути присутні: власник інформаційної вивіски, пред�
ставники державних органів, міських служб та інших орга�
нізацій.

Кожний акт складається в двох примірниках і підписує�
ться всіма присутніми під час проведення демонтажу осо�
бами. Один примірник акта залишається у Головного управ�
ління, інший — надається власнику демонтованої інформа�
ційної вивіски, крім випадків, коли неможливо встановити
власника або його адресу.

За результатами проведення демонтажу додатково скла�
даються такі документи:

— акт прийому�передачі виконаних робіт по демонтажу
із зазначенням характеру робіт та їх вартості;

— калькуляція вартості витрат за виконані роботи по де�
монтажу.

24. Демонтаж інформаційної вивіски не проводиться КП
“Київреклама”, якщо власник інформаційної вивіски у вста�
новлений термін повністю усунув зазначені у вимозі пору�
шення та повідомив в той же строк про це Головне управ�
ління в письмовій формі.

25. Компенсація витрат КП “Київреклама”, яке здійсню�
вало демонтаж інформаційної вивіски, покладається на
власника демонтованої інформаційної вивіски на підставі ви�
ставленого рахунку та акта прийому�передачі виконаних
робіт по демонтажу.

Вартість послуг з демонтажу, транспортування та збе�
рігання інформаційних вивісок, підготовки супровідної до�
кументації, визначається КП “Київреклама” з урахуванням
ринкових цін на подібні послуги на підставі укладених угод.

26. Власник має право на повернення демонтованої ін�
формаційної вивіски після звернення до Головного управ�
ління на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я начальника Головного управління про по�
вернення демонтованої інформаційної вивіски;

б) документа, що підтверджує право власності на кон�
кретну інформаційну вивіску;

в) документа, що підтверджує оплату витрат КП “Київ�
реклама”, пов’язаних з демонтажем інформаційної вивіски,
її транспортуванням та подальшим зберіганням;

г) документа, що підтверджує право уповноваженої осо�
би на одержання демонтованої інформаційної вивіски.

27. Облік демонтованих інформаційних вивісок здійсню�
ється КП “Київреклама” відповідно до чинного законодавства.

Демонтовані інформаційні вивіски можуть бути переда�
ні на тимчасове зберігання підприємствам, установам та ор�
ганізаціям на підставі відповідних договорів та актів при�
йому�передачі із зазначенням їх переліку, стану та харак�
теристик.

28. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює
в межах своїх повноважень Головне управління, а також ін�
ші органи відповідно до чинного законодавства у межах
своєї компетенції.

29. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирі�
шуються згідно з чинним законодавством України.

Спори, що виникають в процесі розміщення інформацій�
них вивісок, вирішуються у встановленому законодавством
порядку.

Заст пни олови — ерівни апарат
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Додаток 1

до Порядку розміщення інформаційних вивісок у м. Києві

Паспорт №_________
інформаційної вивіски,

виданий на підставі наказу Головного управління з питань реклами
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від"___ "______________ р.  №_____

Назва підприємства

Місцезнаходження, ерівни , телефон (фа с)

Бан івсь і ре візити

Адреса місця розташ вання інформаційної вивіс и

Хара теристи а інформаційної вивіс и

ЗНІМОК МІСЦЯ ПІСЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА НЬОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВИВІСКИ
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Керівник Головного управління _________________________________
М,П.

ФОТОФІКСАЦІЯ МІСЦЯ, НА ЯКОМУ ПЛАНУЄТЬСЯ
РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВИВІСКИ
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КОМП'ЮТЕРНИЙ МАКЕТ З РОЗМІЩЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВИВІСКИ

ЕСКІЗ

КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВИВІСКИ

Виконавець відділу
Оформлення дозвільної документації_____________
Начальник відділу__________________________

СИТУАЦІЙНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВИВІСКИ
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Погоджувальна частина:
1. Власник місця розміщення інформаційної вивіски або уповноважена ним особа
___________________________________________________________________________________________________________________________

повне найменування юридичної особи, для фізичної � прізвище, ім'я, по батькові, дата
___________________________________________________________________________________________________________________________

М.П.
2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури
___________________________           _______________________________________________
підпис уповноваженої особи                ініціали та прізвище, дата

М.П.

Власник інформаційної вивіски підпис                               М.П.

Строк дії паспорту з____________________________ до_______________________________________

Керівник Головного управління  _____________________________________________________________
М.П.
Строк дії паспорту продовжено з_______  до_____ Керівник Головного управління  ____________________________
М.П.
Строк дії паспорту продовжено з_______  до_____ Керівник Головного управління  ____________________________
М.П.
Строк дії паспорту продовжено з_______  до_____ Керівник Головного управління  ____________________________
М.П.
Строк дії паспорту продовжено з_______  до_____Керівник Головного управління  _____________________________
М.П.

Примітка: Оформлений у встановленому порядку паспорт є підставою для розміщення інформаційної
вивіски та виконання робіт, пов'язаних з розміщенням інформаційної вивіски

Додаток 2
до Порядку розміщення інформаційних вивісок у місті Києві

ЖУРНАЛ 
реєстрації заяв та паспортів на розміщення інформаційних вивісок

Керівник Головного управління
(підпис) М.П.
(ініціали та прізвище)

Р
е
є
с
тр
а
ц
ій
н
и
й
н
о
м
е
р
за
я
в
и

Д
а
та

п
о
д
а
н
н
я

Д
л
я
ю
р
и
д
и
чн
о
ї
о
с
о
б
и
—
п
о
в
н
е
н
а
й
м
е
н
в
а
н
н
я
,

м
іс
ц
е
зн
а
хо
д
ж
е
н
н
я
та

ід
е
н
ти
ф
і
а
ц
ій
н
и
й

о
д
,

д
л
я
ф
із
и
чн
о
ї
о
с
о
б
и
—
п
р
із
в
и
щ
е
,
ім
'я
та

п
о

б
а
ть

о
в
і,
п
а
с
п
о
р
тн
і
д
а
н
і,
ід
е
н
ти
ф
і
а
ц
ій
н
и
й

н
о
м
е
р
та

м
іс
ц
е
п
р
о
ж
и
в
а
н
н
я

К
іл
ь
іс
ть

с
то
р
ін
о

п
о
д
а
н
и
х
д
о

м
е
н
та
х

П
ід
п
и
с
о
с
о
б
и
,
н
а
я

п
о
л
а
д
е
н
о
р
е
є
с
тр
а
ц
ію

д
о

м
е
н
ті
в

П
ід
п
и
с
за
я
в
н
и
а

Д
а
та

і
н
о
м
е
р
н
а
а
з

Го
л
о
в
н
о
о

п
р
а
в
л
ін
н
я

п
р
о
в
и
д
а
ч

п
а
с
п
о
р
та
,
д
а
та

і
н
о
м
е
р
л
и
с
та

п
р
о
в
ід
м
о
в

н
а
д
а
н
н
і
п
а
с
п
о
р
т

Р
е
з
л
ьт
а
ти

р
о
з
л
я
д

за
я
в
н
а
п
р
о
д
о
в
ж
е
н
н
я

с
тр
о

д
ії
п
а
с
п
о
р
т

Д
а
та

і
н
о
м
е
р
р
іш
е
н
н
я
п
р
о
с
а
с
в
а
н
н
я

п
а
с
п
о
р
т

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 5 травня 2011 року за № 14/873

Про організацію особистого прийому громадян головою
Київської міської державної адміністрації, першим 

заступником, заступниками голови Київської міської
державної адміністрації та заступником голови Київської

міської державної адміністрації — керівником апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 570 від 18 квітня 2011 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від
07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування консти�
туційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та з ме�
тою забезпечення реалізації права громадян на звернення та особистий прийом:

1 Затвердити Порядок організації та проведення особис�
того прийому громадян головою Київської міської держав�
ної адміністрації, першим заступником, заступниками голо�
ви Київської міської державної адміністрації та заступником
голови Київської міської державної адміністрації — керівни�
ком апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 14.09.2004
№ 1734 “Про затвердження Порядку організації та прове�
дення особистого прийому громадян у апараті виконавчо�

го органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)”, зареєстроване в Київському міському
управлінні юстиції 04.10.2004 за № 52/630.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлен�
ня в засобах масової інформації змісту цього розпоряджен�
ня.

4. Розпорядження набуває чинності з моменту його опри�
люднення.

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 5 травня 2011 року за № 14/873

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

18 квітня 2011 року № 570

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян головою Київської

міської державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови
Київської міської державної адміністрації та заступником голови Київської
міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації
та проведення особистого прийому громадян головою Ки�
ївської міської державної адміністрації, першим заступником,
заступниками голови Київської міської державної адмініс�
трації та заступником голови Київської міської державної ад�
міністрації — керівником апарату виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

2. Особистий прийом громадян головою Київської місь�
кої державної адміністрації, першим заступником, заступ�
никами голови Київської міської державної адміністрації та
заступником голови Київської міської державної адміністра�
ції — керівником апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) прово�
диться відповідно до Закону України “Про звернення гро�
мадян”, Указу Президента України від 07.02.2008
№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звер�
нення до органів державної влади та органів місцевого са�
моврядування” та графіка, який затверджується головою
Київської міської державної адміністрації.

3. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання Укра�
їни “Мати�героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Ге�
роїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Геро�
їв України проводиться в першочерговому порядку.

4. Запис громадян на прийом до голови Київської місь�
кої державної адміністрації проводиться у разі, коли питан�
ня, порушене громадянином, не вирішено після особисто�
го прийому першим заступником, заступниками голови Ки�
ївської міської державної адміністрації, заступником голови
Київської міської державної адміністрації — керівником апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповідно до компетенції,

головою районної в місті Києві державної адміністрації чи
керівником головного управління, управління, іншого струк�
турного підрозділу виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

5. Організацію особистого прийому головою Київської
міської державної адміністрації здійснює управління з питань
звернень громадян апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (да�
лі — управління з питань звернень громадян). За доручен�
ням голови Київської міської державної адміністрації в управ�
лінні з питань звернень громадян формуються списки гро�
мадян, які виявили бажання потрапити на особистий при�
йом до голови Київської міської державної адміністрації. Про
час та дату прийому громадянам повідомляють працівники
управління з питань звернень громадян письмово або по те�
лефону.

6. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже
розглядалося головою Київської міської державної адмініс�
трації, першим заступником, заступниками голови Київ�
ської міської державної адміністрації, заступником голови
Київської міської державної адміністрації — керівником апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), не проводиться у разі, як�
що питання, порушене у першому зверненні, було виріше�
но по суті.

7. При повторному зверненні громадянина вивчаються
матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини по�
вторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та за
результатами, у разі необхідності,— допомога.

8. Організацію особистого прийому першим заступни�
ком, заступниками голови Київської міської державної ад�
міністрації та заступником голови Київської міської держав�
ної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу



Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечують управління (відділи) організаційного
забезпечення їх діяльності.

За дорученням голови Київської міської державної адмі�
ністрації, першого заступника, заступників голови Київської
міської державної адміністрації та заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації�керівника апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для участі у проведенні особисто�
го прийому громадян першим заступником, заступниками
голови Київської міської державної адміністрації та заступ�
ником голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівником апарату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) можуть бути
залучені керівники головних управлінь, управлінь, служб та
інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), ко�
мунальних підприємств, об’єднань тощо.

9. Опрацьовуючи зареєстровані звернення громадян, пра�
цівники управлінь (відділів) організаційного забезпечення
діяльності першого заступника, заступників голови Київської
міської державної адміністрації та заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації — керівника апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), на яких відповідно до посадових
інструкцій покладено роботу зі зверненнями громадян, фор�
мують списки громадян, які виявили бажання звернутись на
особистий прийом, та запрошують громадян письмово або
по телефону.

10. Управління з питань звернень громадян готує та по�
дає в установленому порядку на погодження голові Київ�
ської міської державної адміністрації проект графіка прове�
дення особистого прийому громадян головою Київської місь�
кої державної адміністрації, першим заступником, заступни�
ками голови Київської міської державної адміністрації та за�
ступником голови Київської міської державної адміністра�
ції — керівником апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

Інформація про порядок та графік особистого прийому
громадян головою Київської міської державної адміністра�
ції, першим заступником, заступниками голови Київської
міської державної адміністрації та заступником голови Ки�
ївської міської державної адміністрації — керівником апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) публікується у засобах масової
інформації, розміщується на офіційному веб�порталі Київ�
ської міської влади та у приймальні громадян виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) (вул. Хрещатик, 36).

11. Під час попереднього запису на особистий прийом
до голови Київської міської державної адміністрації, першо�
го заступника, заступників голови Київської міської держав�
ної адміністрації та заступника голови Київської міської дер�
жавної адміністрації — керівника апарату виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) громадянин подає письмове звернення, в якому
зазначає прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, кон�
тактний телефон, зміст порушеного питання, прохання про
особистий прийом. Громадянин може долучити до звернен�
ня матеріали, що обґрунтовують заяву (клопотання), скар�
гу або пропозицію (зауваження), а також матеріали, які міс�
тять інформацію, до яких посадових осіб чи органів держав�
ної влади він звертався та які були прийняті рішення.

На особистий прийом громадян до голови Київської місь�
кої державної адміністрації, першого заступника, заступни�
ків голови Київської міської державної адміністрації та заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівника апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) запис по телефо�
ну не проводиться.

Не допускається з’ясування відомостей про особу гро�
мадянина, які не стосуються його звернення.

12. Під час особистого прийому головою Київської місь�
кої державної адміністрації, першим заступником, заступни�
ками голови Київської міської державної адміністрації та за�
ступником голови Київської міської державної адміністра�
ції — керівником апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) грома�
дянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його осо�
бу.

Під час проведення особистого прийому громадян мо�
жуть бути присутні їх представники, повноваження яких
оформлені в установленому порядку, та/або особи, які пе�
ребувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особис�
того прийому громадян не допускається.

13. Письмове звернення, яке подається громадянином
на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог
статті 5 Закону України “Про звернення громадян”.

Про результати розгляду звернення громадянину пові�
домляється письмово або усно (за його бажанням).

14. Звернення громадян на особистому прийомі реєстру�
ються відповідно до Інструкції з діловодства за звернення�
ми громадян в органах державної влади і місцевого само�
врядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в ус�
тановах, організаціях незалежно від форм власності, в за�
собах масової інформації, затвердженої постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 14.04.97 № 348.

15. З урахуванням рішення, прийнятого під час особис�
того прийому першого заступника, заступників голови Ки�
ївської міської державної адміністрації та заступника голови
Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), працівники відповідних управ�
лінь (відділів) організаційного забезпечення діяльності, на
яких згідно посадових інструкцій покладено роботу із звер�
неннями громадян, складають проекти доручень до звер�
нень громадян і подають їх на підпис першому заступнику,
заступникам голови Київської міської державної адміністра�
ції та заступнику голови Київської міської державної адмініс�
трації — керівнику апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

16. За результатами проведення особистого прийому
громадян головою Київської міської державної адміністра�
ції, першим заступником, заступниками голови Київської
міської державної адміністрації та заступником голови Ки�
ївської міської державної адміністрації — керівником апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) інформація подається до управ�
ління з питань звернень громадян до 2 числа кожного міся�
ця, наступного за звітним.

17. Контроль за виконанням доручень, напрацьованих
під час особистого прийому громадян головою Київської
міської державної адміністрації, здійснює управління з пи�
тань звернень громадян.

18. Контроль за виконанням доручень, напрацьованих
під час особистого прийому громадян першим заступни�
ком, заступниками голови Київської міської державної адмі�
ністрації та заступником голови Київської міської державної
адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), здійснюють підпорядковані їм управління (відділи) ор�
ганізаційного забезпечення їх діяльності.

19. Управління з питань звернень громадян проводить
систематичний аналіз звернень громадян, прийнятих на осо�
бистих прийомах. Узагальнена інформація надається голо�
ві Київської міської державної адміністрації та до органів вла�
ди вищого рівня.

Заст пни олови О. П занов

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

від 27.01.2011 № 100
Розпорядження № 551 від 12 квітня 2011 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870 “Про припинення діяльності ко�
мунального підприємства “Підрядне спеціалізоване ремонтно�будівельне управління”, з метою завер�
шення вжиття заходів, що пов’язані з реорганізацією комунального підприємства “Підрядне спеціалізо�
ване ремонтно�будівельне управління”:

1. Внести зміни в підпункт 2.2 пункту 2 розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 27.01.2011 № 100 “Про ор�
ганізаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням рішен�
ня Київської міської ради від 07.10.2010 № 58/4870”, замі�
нивши цифри “01.03.2011” цифрами “20.05.2011”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про забезпечення підготовки волонтерів 
для обслуговування фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу в м. Києві

Розпорядження № 499 від 6 квітня 2011 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 “Про затвердження Держав�
ної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу”, рішення Київської міської ради від 15.07.2010 № 1273/4711 “Про затвердження Міської ці�
льової програми підготовки та проведення у місті Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
футболу” (зі змінами та доповненнями), протоколу № 200 від 02.12.2010 за результатами наради у Київ�
ській міській державній адміністрації з питань підготовки та перепідготовки волонтерів, працівників сфе�
ри обслуговування, медичних працівників та працівників правоохоронних органів на період підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, з метою організації за�
ходів щодо підготовки волонтерів для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з фут�
болу в м. Києві:

1. Затвердити Концепцію підготовки волонтерів для об�
слуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з
футболу в м. Києві (додаток 1).

2. Затвердити План заходів щодо підготовки волонтерів
для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи
2012 з футболу в м. Києві (додаток 2).

3. Визначити Головне управління освіти і науки виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) відповідальним за реалізацію Концепції
підготовки волонтерів для обслуговування фінальної части�
ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Києві.

4. Головному управлінню освіти і науки виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) витрати, пов’язані з виконанням плану заходів,
здійснювати в межах видатків, передбачених у бюджеті 
м. Києва на відповідний рік, а також за рахунок інших дже�
рел, незаборонених законодавством.

5. Заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо�
го розпорядження.

Голова О. Попов
Додатки не друкуються. Ознайомитися з ними можна 

в апараті Київської міської державної адміністрації

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень Київської міської 

державної адміністрації
Розпорядження № 471 від 4 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою приведення право�
вих актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповід�
ність до вимог законодавства, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Київської міської державної адміністрації

від 26.05.2005 № 879 “Про творчу стипендію Київського
міського голови талановитим дітям”;

розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 20.12.2005 № 2350 “Про стипендію Київського місь�
кого голови талановитим студентам вищих навчальних за�
кладів”;

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 05.11.2002 № 2005
Розпорядження № 464 від 4 квітня 2011 року

У зв’язку зі змінами у складі організаційного комітету по проведенню Київського міського конкурсу “Мо�
лодий підприємець року”, експертної ради Київського міського конкурсу “Молодий підприємець року” та
з метою забезпечення виконання завдань з підготовки та проведення Київського міського конкурсу “Мо�
лодий підприємець року”, які покладені на організаційний комітет та експертну раду Конкурсу:

Внести зміни в додатки 1, 2 до розпорядження Київської
міської державної адміністрації від 05.11.2002 № 2005 “Про
проведення щорічного Київського міського конкурсу “Мо�
лодий підприємець року” (в редакції розпорядження вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�

міністрації) від 07.06.2010 № 415), виклавши їх в редакції,
що додається.

Голова О. Попов

Додатки не друкуються.  Ознайомитися з ними можна
в апараті Київської міської державної адміністрації

Про відмову в реєстрації Статуту релігійної громади 
парафії Святої Троїці у Дарницькому районі 

м. Києва Вселенської Святої Соборної Апостольської
Православної Церкви Ісуса Христа

Розпорядження № 439 від 30 березня 2011 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши за�
яву громадян від 10.12.2010 і протокол загальних зборів засновників релігійної громади парафії Святої
Троїці у Дарницькому районі м. Києва Вселенської Святої Соборної Апостольської Православної Церкви
Ісуса Христа від 10.12.2010 № 1, та керуючись ст. 15 Закону України “Про свободу совісті та релігійні ор�
ганізації”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Відмовити в реєстрації Статуту релігійної громади пара�
фії Святої Троїці у Дарницькому районі м. Києва Вселенської
Святої Соборної Апостольської Православної Церкви Ісуса Хрис�
та у зв’язку з тим, що положення зазначеного Статуту та куль�
това практика не відповідають вимогам статей 5, 7, 8, 9, 12
Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі�
ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі�
шення щодо висвітлення у засобах масової інформації зміс�
ту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про прийняття — передачу до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

інженерних мереж дощової каналізації 
Національного спортивного комплексу 

“Олімпійський”
Розпорядження № 519 від 8 квітня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово�
го фонду та інженерних мереж” із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення Національного спортивного комплексу “Олімпійський”
(лист від 16.03.2011 № 17/111Н) та згоду Національного агентства з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (лист від 25.11.2010 № 3286/1/11�10),
з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва і передати у господар�
ське відання комунальному підприємству “Шляхово�екс�
плуатаційне управління по ремонту та утриманню авто�
шляхів та споруд на них” Печерського району міста Києва
інженерні мережі дощової каналізації Національного спор�
тивного комплексу “Олімпійський” згідно з додатком.

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) забезпечити приймання — пе�
редачу інженерних мереж, зазначених у пункті 1 цього роз�
порядження.

3. Заступникові голови Київської міської державної ад�
міністрації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна 
в апараті Київської міської державної адміністрації

розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 10.08.2007 № 1036 “Про внесення змін до розпоряджен�
ня Київської міської державної адміністрації від 26.05.2005
№ 879”;

розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2010
№ 60 “Про внесення змін до розпорядження Київської місь�
кої державної адміністрації від 20.12.2005 № 2350”.

Голова О. Попов

66 ДДООККУУММЕЕННТТ Хрещатик  20 травня 2011



Хрещатик 20 травня 2011 РРЕЕККЛЛААММННАА  ППЛЛООЩЩАА 77

За�зміст�ре�ламних�о�олошень�відповідає�ре�ламодавець.�Ре�лама�др���ється�мовою�ори�інал�

До��ва�и�меш�анців�столиці,�

�ерівни�ів�підприємств,��станов,�ор�анізацій�

та�житлово-е�спл�атаційних��онтор!

У�рам�ах�під�отов�и�до�опалювально�о�сезон��2011/2012�31�травня�—�14�червня

2011� ро��� в� частині� Подільсь�о�о� та�Оболонсь�о�о� районів� (житлові�масиви

К�ренів�а,�Поділ,�Петрів�а,�Рибальсь�ий�півострів)�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�проводитиме

щорічні�випроб�вання�теплових�мереж�від�теплома�істралей�№�1,�2,�5�СТ-2.

У�зв’яз���з�цим�з�12.00�30�травня�постачання��арячої�води�б�де�припинено.

Випроб�вання�теплових�мереж�здійснюватиметься���межах:

- в�лиць� Еле�три�ів,� Набережно-Л��ової,� Набережно-Хрещатиць�ої,� Боричево�о

То��,�Боричево�о��звоз�,�в�лиці�Кож�м’яць�ої,�Ярославсь�о�о�пров�л��,�в�лиць

Фр�нзе,� Костянтинівсь�ої,�Оленівсь�ої,� площі�Фр�нзе,� Балтійсь�о�о� пров�л��,

в�лиці� Вал�івсь�ої,� Гавансь�о�о� пров�л��,� в�лиць� Мар�а� Вовч�а,

Ново�остянтинівсь�ої,�Петропавлівсь�ої,�Садовсь�о�о,�С�лярен�а,�Мос�овсь�о�о

проспе�т�.

Випроб�вання� проводитим�ться� тепломережною� водою,� охолодженою� до

температ�ри�не�вище�40�°С,�з�підвищеним�на�25%�тис�ом,�що�відповідає�нормативам.

Це� дозволить� заздале�ідь� виявити�ма�симально�можлив�� �іль�ість� пош�оджень,

розпочати� роботи� в� цих� місцях� та� запобі�ти� та�им� чином� їх� появі� під� час

опалювально�о�сезон�.�Через�виявлені�пош�одження�подавання��арячої�води�може

затрим�ватися�на�час,�необхідний�для� їх��с�нення,�про�що�Київенер�о�додат�ово

повідомить�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації.

Просимо�власни�ів�підвальних�та�напівпідвальних�приміщень,�в�я�их�або�пор�ч

з� я�ими� проходять� теплові�мережі,� вжити� запобіжних� заходів� до� збереження

матеріальних�цінностей�на�випадо��пош�одження�теплових�мереж.

На� в�лицях,� �� садибах,� підвалах�б�дин�ів,� де�проходять� теплові�мережі,�може

трапитися�пош�одження�підземних�тр�бопроводів�з�вини�ненням�провалин�та�ви�идів

води�на�поверхню.

Б�дьте� �важні� та� обережні!� У� разі� вини�нення� провалин� та� появи� на

поверхні�води�не�наближайтеся�самі�і�не�доп�с�айте�до�та�их�місць�дітей!

Повідомляйте�про�виявлені�випад�и�Київенер�о�за�телефонами:

��Подільсь�ом��районі�—�425-19-98,�425-25-64;

в�Оболонсь�ом��районі�—�501-89-16,�425-25-64.

На�ад�ємо,�що�під�час�щорічних�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�не

нарахов�є�обся�ів�споживання�теплової�енер�ії�житловим�ор�анізаціям�для

отримання��арячої�води.�Кори��вання�розрах�н�ів�з�меш�анцями�здійснюють

ЖЕКи.

Щодо�подальшо�о� �рафі�а�випроб�вань�тепломереж�Київенер�о�б�де�й�надалі

інформ�вати�ЗМІ�та�житлово-е�спл�атаційні�ор�анізації,�я�і�з�ідно�із�за�онодавством

зобов’язані�повідомляти�меш�анців�про�тимчасов��відс�тність��арячої�води.

Додат�ов��інформацію�про�проведення�випроб�вальних�робіт�можна�отримати

за�телефонами�інформаційно-довід�ової�сл�жби�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�15-88�або

201-58-79.�

ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”

Головне��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о

ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної

адміністрації)� повідомляє� про� об’є�ти� �ом�нальної� власності,

що підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�:

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Потєхіна,�3-А,�літ.�“А”,�площею�46,70��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Автозаводсь�а,�87-А,�літ.�“А”,�площею�145,60��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Свободи,�26-А,�літ.�“А”,�площею�365,00��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Єревансь�а,�29,�літ.�“А”,�площею�84,60��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�К�рсь�а,�10,�літ.�“А”,�площею�51,20��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Л�м�мби,�22,�літ.�“А”,�площею�60,00��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Мечни�ова,�10/2,�літ.�“А”,�площею�157,50��в.м;

- нежилі�приміщення�по�Кловсь�ом���звозі,�11,�літ.�“А”,�площею�44,20��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Мазепи,�3,�літ.�“Б”,�площею�51,20��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Лютерансь�а,�4,�літ.�“А”,�площею�58,50��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Пітерсь�а,�10,�літ.�“А”,�площею�125,00��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Я��бовсь�о�о,�2,�літ.�“А”,�площею�67,50��в.м;

- нежилі�приміщення�по�пр-т�Перемо�и,�112,�літ.�“А”,�площею�3616,80��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Предславинсь�а,�12,�літ.�“А”,�площею�382,80��в.м;

- нежилі�приміщення�по�в�л.�Предславинсь�а,�12,�літ.�“А”,�площею�172,80��в.м.

КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ДЕРЖАВНА�АДМІНІСТРАЦІЯ

ОГОЛОШУЄ�КОНКУРС

на�заміщення�ва�антних�посад�в�апараті�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):�заст�пни�а�начальни�а��правління,��оловно�о

спеціаліста� (перспе�тивний� розвито�� та� �оординація� б�дівництва);�провідних� спеціалістів

відділів� ор�анізаційно�о� забезпечення� діяльності� першо�о� заст�пни�а� �олови,� заст�пни�а

�олови –��ерівни�а�апарат�,�заст�пни�а��ерівни�а�апарат�;��оловно�о�спеціаліста�юридично�о

�правління;� провідно�о� спеціаліста� відділ�� забезпечення� роботи� адміністративної� �омісії;

провідно�о�спеціаліста�(ор�анізаційне�забезпечення�проведень��оле�ій�та�апаратних�нарад).

До��часті����он��рсі�доп�с�аються�особи,�я�і�мають�вищ��освіт��відповідно�о�професійно�о

спрям�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста.�За посадою�заст�пни�а

начальни�а� �правління� стаж� роботи� за�фахом� на� державній� сл�жбі� на� посаді� �оловно�о

спеціаліста�—�не�менш�я��три�ро�и�або�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах��� інших

сферах�—�не�менш�я��п’ять�ро�ів.�За�посадою��оловно�о�спеціаліста�стаж�роботи�за�фахом

на�державній�сл�жбі�на�посаді�провідно�о�спеціаліста —�не�менш�я��три�ро�и�або�стаж�роботи

за�фахом���інших�сферах�—�не�менш�я��п’ять�ро�ів.�За�посадою�провідно�о�спеціаліста�стаж

роботи�за�фахом�на�державній�сл�жбі�на�посаді�спеціаліста�І��ате�орії�—�не�менш�я��три�ро�и

або�стаж�роботи�за�фахом���інших�сферах�—�не�менш�я��п’ять�ро�ів.

До��менти�подаються�до��правління��адрової�роботи�і�на�ород�впродовж�30��алендарних

днів�з�дня�о�олошення�про��он��рс�за�адресою:�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�1110-в;�тел.�270-57-29.

Головне��правління�з�питань�ре��ляторної�політи�и�та

підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�наст�пних�ва�антних�посад:

- �оловний�спеціаліст��правління�правових�питань�та�ре��ляторної�політи�и�—�1�посада;

- провідний�спеціаліст��правління�правових�питань�та�ре��ляторної�політи�и�—�2�посади;

- провідний�спеціаліст��правління�підприємництва�та�інфрастр��т�ри�—�1�посада.

Основні�вимо�и�до��андидатів:

для�провідних�спеціалістів�—�вища�освіта;

для��оловно�о�спеціаліста�—�вища�юридична�освіта,�стаж�тр�дової�діяльності�до�3�ро�ів.

Заяви�приймаються�протя�ом�30�днів�з�дати�п�блі�ації� за�адресою:�м.�Київ,�Боричів

�звіз,�8,�2�поверх,��імната�№�24,�тел.�463-68-79,�463-78-28.

Додат�ово:�без�забезпечення�житлом.

Свідоцтво� про� право� власності� (серія� САС�№ 741845)� на� нежилі

приміщення�за�альною�площею�134,7��в.м,�в�том��числі,�з�№ 1�по�№ 5

(�р�пи�приміщень�№ 3)�площею�66,8��в.м,�місця�за�ально�о��орист�вання

площею� 67,9� �в.м,� я�і� розташовані� в� місті� Києві� за� адресою:

в�л. Тимошен�а�Маршала,�9,� літера� “А”,� я�е� видане�на�підставі� на�аз�

“Про оформлення� права� власності� на� об’є�т� нер�хомо�о�майна”� від

11.11.2009�ро���№�927-В,�вважати�недійсним,���зв’яз���з�йо�о�втратою.

Державне�підприємство�“Дослідне�виробництво�ІХВС�НАН�У�раїни”

о�олош�є �он��рс�на�право���ладання�до�овор��оренди�державно�о�майна

Адреса,�місце�та�час�проведення��он��рс�:�м.�Київ,�Хар�івсь�е�шосе,�48,�“Приймальня”�6�червня�2011�ро���об�11.00.�

Кінцевий�термін�прийняття�до��ментів:�1�червня�2011�ро��.�

Довід�и�за�тел.:�292-60-47�з�9.00�до�12.00�(пн-пт).

Се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради�

о�олош�є��он��рс�на�заміщення�ва�антної�посади�помічни�а�заст�пни�а�місь�о�о �олови�—

се�ретаря�Київради�(V��ате�орія)�(на�час�відп�ст�и�по�до�ляд��за�дитиною�основно�о�працівни�а).

Основні��валіфі�аційні�вимо�и�до��андидатів�встановлюються�відповідно�до�Поряд���проведення��он��рс��на�заміщення�ва�антних�посад�державних

сл�жбовців,� затверджено�о� постановою�Кабінет��Міністрів� У�раїни� від� 15.02.02�№169� та� з�ідно� з� Типовими� професійно-�валіфі�аційними

хара�теристи�ами�посад�державних�сл�жбовців.

Особи,�я�і� відповідають�основним��валіфі�аційним�вимо�ам,�подають�до� �он��рсної� �омісії� та�і�до��менти:� заяв��на� �часть� �� �он��рсі,� в� я�ій

зазначається�про�ознайомлення�заявни�а� із�встановленими�за�онодавством�обмеженнями�щодо�прийняття�на�сл�жб��та�проходження�сл�жби�в

ор�анах�місцево�о�самовряд�вання;�заповнен��особов���арт���(форма�П-2ДС)�з�відповідними�додат�ами;��опії�до��ментів�про�освіт�,�засвідчені��

встановленом��за�онодавством�поряд��;��опію�першої�та�др��ої�сторіно��паспорта��ромадянина�У�раїни,�засвідчені��адровою�сл�жбою;�відомості

про�доходи�та�зобов’язання�фінансово�о�хара�тер��щодо�себе�та�членів�своєї�сім’ї�за�2010�рі�;�дві�фото�арт�и�розміром�4x6�см.

Термін�подання�до��ментів�—�30��алендарних�днів�від�дня�п�блі�ації�о�олошення�про��он��рс.�Інформація�щодо��он�ретних�ф�н�ціональних�обов’яз�ів

та��мов�оплати�праці�надається�додат�ово.

До��менти�приймаються�за�адресою:�01044,�м.�Київ-44,�в�л.�Хрещати�,�36��.�913�(на��он��рс).�Телефон�для�довідо��254-11-88.

Втрачений�державний�а�т

серія� KB� №� 140640� від

24 люто�о� 2006� ро��� на

право�власності�на�земель-

н�� ділян��� (адреса:� Київ,

просп. Героїв� Сталін�рада,

44)� виданий� ТОВ� “Ліберті

ЛТД”�вважати�недійсним.

22.06.2011�о� 12.00� в� приміщенні�Шевчен�івсь�о�о� районно�о� с�д��м.� Києва� за� адресою:�м.� Київ,� в�л.�Смирнова-

Ласточ�іна,�10-Б,��аб.�49,�відб�деться�сл�хання�справи�№�2а-14/11�про�визнання�не�чинним�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.07.2007 ро���№�43/1877�“Про�затвердження�технічної�до��ментації�з�нормативної��рошової�оцін�и�земель�м.�Києва

та�поряд���її�визначення”.

ОГОЛОШЕННЯ�ПРО�ВИКЛИК�У�СУД

Шевчен�івсь�ий�районний�с�д�м.�Києва

за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Смирнова-Ласточ�іна,

10-Б,�(�аб.�№�49),�ви�ли�ає�на�04.07.2011�ро-

��� на� 12.00� відповідача�Д�біно�Оле�сандра

Про�оповича�по�справі�за�позовам�Моторно-

�о�(транспортно�о)�страхово�о�бюро�У�раїни�до

Д�біно�Оле�сандра�Про�оповича�про�відш�о-

д�вання�в�поряд���ре�рес��витрат,�пов’язаних

з�виплатою�страхово�о�відш�од�вання.

Відповідач�ви�ли�ається���с�дове�засідан-

ня,���разі�неяв�и�відповідача,�справа�роз�ля-

датиметься�за�йо�о�відс�тності.

С�ддя� Шевчен�івсь�о�о� районно�о� с�д�

м. Києва�В.О.�Волошин

Повідомляємо� про� те,�що

с�д.�засідання���справі�за�по-

зовом�Ребено��В.�О.�до�Єрма-

�ова�А.�С.�про�стя�нення�бор��

відб�деться�26.05.11�р.�о�16.30

в�Дарниць�ом�� районном�

с�ді�м.�Києва.�

С�ддя� Вов�� Є. І.,� справа�

№�2-8132/10).

Піль�ова�передплата�з�достав�ою��азети�
в�поштов��с�ринь��

на�місяць�—� 6��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 19��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 39��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 78��рн.�00��оп.

на�місяць�—� 21��рн.�50��оп.

на�3�місяці�— 64��рн.�50��оп.

на�6�місяців�— 129��рн.�00��оп.

на�12�місяців�— 258��рн.�00��оп.

ІНДЕКС�ЧЕТВЕРГОВОГО�ВИПУСКУ

(З�ПРОГРАМОЮ�ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні�ціни

на�місяць�—� 10��рн.�90��оп.

на�3�місяці�— 32��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 62��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 123��рн.�90��оп.

на�місяць�—� 40��рн.�90��оп.

на�3�місяці�— 122��рн.�10��оп.

на�6�місяців�— 242��рн.�55��оп.

на�12�місяців�— 483��рн.�90��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ

(ВТ,�СР,�ЧТ,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

№

з/п
Хара�теристи�и�приміщення

Адреса

приміщення

Площа

приміщення

Можлива�мета

ви�ористання

Стартова�ціна

�рн/м2/місяць

(без�ПДВ)

1. Кімната�№201,�на�2-м��поверcі Хар�івсь�е�шосе,�48 61,70��в.�м Офіс 25,13

2. Кімната�№302,�на�3-м��поверсі� Хар�івсь�е�шосе,�48 41,80��в.�м Офіс 42,71

3. Кімната�№�301�на�3-м��поверсі Хар�івсь�е�шосе,�48 61,60��в.�м Офіс 40,02

4. Кімната�№005,�на�цо�ольном��поверсі Хар�івсь�е�шосе,�48 20,00��в.�м Офіс 18,05

5. 3�виробничі�прим,�на�1-м��поверсі Хар�івсь�е�шосе,�48 71,60��в.�м Виробництво 16,10

6. Павільйон�П-62 Хар�івсь�е�шосе,�48 292,10��в.�м Фотолабораторія 18,25

7. Частина�холодно�о�с�лад� Хар�івсь�е�шосе.�48 135,30��в.�м Виробництво 25,10

� Посвідчення�лі�відатора�на�ЧАЕС,��ате�орія�2, серія�А, № 224355�на

ім’я�Коноплі�Петра�Павловича�вважати�недійсним.


