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²äåéíå ïåðåòâîðåííÿ Ìàéäàíó
� Ó Êèºâ³ îãîëîñèëè ïåðåìîæö³â ì³æíàðîäíîãî â³äðèòîãî êîíêóðñó «Òåðèòîð³ÿ Ã³äíîñò³»

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
êâàðòïëàòà äëÿ êèÿí
çðîñòàòè íå áóäå

Òàðèôè íà êâàðòïëàòó äëÿ êèÿí íå ï³ä-

âèùóâàòèìóòü. «Õî÷ó çâåðíóòè âàøó

óâàãó, ùî ìàéæå âñ³ òàðèôè íà êîì-

ïîñëóãè âñòàíîâëþþòüñÿ íà äåðæàâ-

íîìó ð³âí³ é ì³ñòî ïîçáàâëåíå âïëè-

âó íà ¿õ ôîðìóâàííÿ. ªäèíèé òàðèô,

ÿêèé âñòàíîâëþº ì³ñòî,—êâàðòïëàòà.

Äî íå¿ âõîäèòü îáñëóãîâóâàííÿ ë³ô-

ò³â,âèâåçåííÿ ñì³òòÿ,óòðèìàííÿ ïðè-

áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Öåé òàðèô íå

çì³íþâàâñÿ ³ ï³äâèùóâàòèñÿ íå áó-

äå»,— çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî â åô³ð³

«Ãðîìàäñüêîãî ðàä³î».Ìåð Êèºâà çà-

çíà÷èâ,ùî ó ì³ñò³ ñïðîùåíî ìåõàí³çì

íàäàííÿ ñóáñèä³é: äëÿ îòðèìàííÿ äî-

ïîìîãè ïîòð³áíî ëèøå çâåðíóòèñÿ äî

öåíòðó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó—ïîäàòè

çàÿâó òà äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè.

Ðàçîì ³ç òèì, íàãîëîñèâ â³í, ì³ñü-

êà âëàäà íàïîëÿãàº íà ïðîçîðîñò³ òà

åêîíîì³÷í³é îá´ðóíòîâàíîñò³ òàðè-

ô³â ìîíîïîë³ñò³â — «Êè¿âåíåðãî»,

«Êè¿ââîäîêàíàëó» òà «Êè¿âãàçó».

«ß äîðó÷èâ ïðîâåñòè íåçàëåæ-

íèé àóäèò «Êè¿âåíåðãî» ùîäî âñòà-

íîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ ãà-

ðÿ÷î¿ âîäè òà îïàëåííÿ êâàðòèð. Öå

ïîâèíåí áóòè íåçàëåæíèé àóäèò,ïðî-

âåäåíèé àâòîðèòåòíèìè ì³æíàðîä-

íèìè êîìïàí³ÿìè»,— çàçíà÷èâ ìåð

ñòîëèö³.

Êð³ì òîãî, åêîíîìèòè íà ïëàòå-

æàõ çà îïàëåííÿ êèÿíàì äîïîìî-

æóòü áóäèíêîâ³ ë³÷èëüíèêè òåïëà.

«Ìè çîáîâ’ÿçàëè ìîíîïîë³ñò³â âñòà-

íîâèòè áóäèíêîâ³ ë³÷èëüíèêè òåïëà

äî ïî÷àòêó íàñòóïíîãî îïàëþâàëü-

íîãî ñåçîíó.Òàêèì ÷èíîì,êèÿíè ñïëà-

÷óâàòèìóòü âèêëþ÷íî çà ñïîæèòå

òåïëî. Çà ï³äðàõóíêàìè,òàì, äå âñòà-

íîâëåí³ ë³÷èëüíèêè, åêîíîì³ÿ ñêëà-

äàº áëèçüêî 30 %. Íà âñòàíîâëåííÿ

ïðèëàä³â îáë³êó ìè âèä³ëèëè 50 ìëí

ãðí ç áþäæåòó Êèºâà ³ ùå áëèçüêî

400 ìëí — çà «Êè¿âåíåðãî»,— ï³ä-

êðåñëèâ ïàí Êëè÷êî.

Ó ñòîëèö³ 
â³äðåìîíòóþòü
äîðîæíº ïîêðèòòÿ 
ó 500 äâîðàõ

Äî ê³íöÿ ðîêó ó Êèºâ³ â³äðåìîíòó-

þòü 500 äâîð³â òà ì³æáóäèíêîâèõ

ïðî¿çä³â.

«Äî íàñ çâåðòàºòüñÿ áàãàòî ëþ-

äåé ç³ ñêàðãàìè íà ïîãàíèé ñòàí äâî-

ð³â. ß çâåðíóâñÿ äî «Êè¿âàâòîäîðó»,

³ âîíè ðîçðîáèëè ïðîãðàìó ðåìîí-

òó.Òàêèì ÷èíîì, äî ê³íöÿ ðîêó ó ì³ñ-

ò³ îíîâëÿòü 500 ì³æáóäèíêîâèõ ïðî-

¿çä³â òà äâîð³â»,— çàÿâèâ ìåð ñòîëè-

ö³ â åô³ð³ «Ãðîìàäñüêîãî ðàä³î».

Â³òàë³é Êëè÷êî çàóâàæèâ, ùî ç

áþäæåòó ì³ñòà âæå âèä³ëåíà íåîá-

õ³äíà ñóìà.«Ìè âèä³ëèëè êîøòè,ùîá

â³äðåìîíòóâàòè äâîðè. Í³êîëè äî

öüîãî ó äâîðàõ ÷è íà ìàëåíüêèõ âó-

ëè÷êàõ íå áóëî ðåìîíòó äîðîæíüî-

ãî ïîêðèòòÿ. Âñ³ çâèêëè äî òîãî, ùî

ëàãîäÿòü äîðîãè ò³ëüêè òàì,äå ¿çäèòü

êåð³âíèöòâî äåðæàâè»,— çàóâàæèâ

ì³ñüêèé ãîëîâà.

ÇÀÌ²ÑÒÜ áðóê³âêè — ãàëüêà, çâóæåííÿ ïðî-
¿æäæî¿ ÷àñòèíè Õðåùàòèêà, à òàêîæ îáëàø-
òóâàííÿ íàçåìíèõ ïåðåõîä³â. Ñàìå òàêèì áà-
÷àòü ó ìàéáóòíüîìó Õðåùàòèê òà Ìàéäàí Íå-
çàëåæíîñò³ àðõ³òåêòîðè ç Òàéâàíþ — ñàìå âî-
íè çäîáóëè ïåðøå ì³ñöå â íîì³íàö³¿ «Ãðîìàä-
ñüêèé ïðîñò³ð Ìàéäàíó òà öåíòðàëüíîãî ÿä-

ðà Êèºâà». Çà ñëîâàìè ãîëîâíî-
ãî àðõ³òåêòîðà ñòîëèö³ Ñåðã³ÿ
Öåëîâàëüíèêà, öåé ïðîåêò âäà-
ëî â³äîáðàæàº äóõ Ðåâîëþö³¿ Ã³ä-
íîñò³ é â³í ñïîäîáàâñÿ âñ³ì áåç
âèíÿòêó ÷ëåíàì æóð³. «Àâòîðè
ëåéòìîòèâîì ñâîº¿ ³äå¿ âçÿëè

ïîä³¿ 1968 ðîêó, êîëè ó Ôðàíö³¿, çðèâàþ÷è
áðóê³âêó, ïîáà÷èëè ï³ñîê. Òå æ ñàìå â³äáóâà-
ëîñÿ ³ â íàñ íà Ìàéäàí³, òîìó ðîçðîáíèêè ïðî-
ïîíóþòü, ùîáè êîæíà îáëàñòü êðà¿íè ñòåëè-
ëà íà Ìàéäàí³ ï³ñîê àáî êîëüîðîâó ãàëüêó —
ÿê ñèìâîë ºäíàííÿ. Òàêîæ òóò ïðîïîíóºòüñÿ

ïîâí³ñòþ îçåëåíèòè öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ì³ñ-
òà, âèñàäèòè ñêâåð, îáëàøòóâàòè ì³ñöå äëÿ
íàðîäíèõ ç³áðàíü ï³ä ìîñòîì, à òàêîæ çâóçè-
òè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó»,— çàçíà÷èâ ïàí Öåëî-
âàëüíèê.

Â Óêðà¿íñüêîìó äîì³ ïåðåìîæö³ êîíêóðñó
ïðîïîíóþòü çðîáèòè ³íñòàëÿö³þ ç áàðèêàä òà
ÿëèíêè, à òàêîæ íà äàõó îáëàøòóâàòè îãëÿäî-
âó òåðàñó. À ãîëîâíà ÷àñòèíà ìóçåþ Ìàéäàíó
ìàº çíàõîäèòèñÿ ï³ä çåìëåþ íà âóëèö³ ²íñòè-
òóòñüê³é. Â êîíêóðñ³ ïåðåìîãëè ïðîåêòè ïðåä-
ñòàâíèê³â 7-ìè êðà¿í ñâ³òó. Âñ³ ³äå¿ ãëèáîêî
ñèìâîë³÷í³ é â³äîáðàæàþòü âæå íîâå ïîñòìî-
äåðí³ñòñüêå ìèñëåííÿ àâòîð³â. Çàì³ñòü çâè-
÷àéíîãî ïàì’ÿòíèêà â äóñ³ êîìóí³çìó àðõ³òåê-
òîð Êñåí³ÿ Ôåäîòîâà ïðîïîíóº ñâ³òëîâå ñëàéä-
øîó. «Ìè âèð³øèëè íå çàáóäîâóâàòè Êè¿â, à
ñòâîðèòè òàêèé ïðîåêò, àáè êîæíèé çì³ã ïðè-
éòè ³ âøàíóâàòè ãåðî¿â ó ñâîºìó ñåðö³. Çà íà-
øîþ ³äåºþ î 10-é âå÷îðà äçâîíÿòü äçâîíè, à

ïîò³ì çàñâ³÷óºòüñÿ äîðîãà, ÿêîþ ò³êàëè ñòó-
äåíòè. Ï³ñëÿ öüîãî ï³äñâ³÷óþòüñÿ áàðèêàäè ³
ç òèõ ì³ñöü, äå áóëè ïîñòð³ëè ³ áóëà âáèòà Íå-
áåñíà Ñîòíÿ. Ïîò³ì ö³ ì³ñöÿ çàãîðÿþòüñÿ ÷åð-
âîíèì ³ çà äåÿêèé ÷àñ ãàñíóòü. Íàòîì³ñòü íà
ôàñàä³ Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê áóäóòü ïîêàçóâà-
òèñÿ ðîëèêè ïîä³é Ìàéäàíó. Ï³ñëÿ öüîãî öå
âñå ãàñíå ³ ç êâàäðàò³â ³äóòü óâåðõ ïðîìåí³,
ÿê³ ñèìâîë³çóþòü äóø³ çàãèáëèõ ãåðî¿â. Âñÿ
³ñòîð³ÿ ðåâîëþö³¿ áóäå çîáðàæåíà ó ñâ³òëîâ³é
³íñòàëÿö³¿. Ìåí³ áè õîò³ëîñÿ, ùîá öÿ ³äåÿ áó-
ëà âò³ëåíà, àäæå öå íå íàäòî äîðîãîâàðò³ñíèé
ïðîåêò»,— ãîâîðèòü àðõ³òåêòîðêà. Íàòîì³ñòü
ñòîëè÷íà âëàäà âæå ïëàíóº íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ïðåäñòàâèòè ãðîìàäñüêîñò³ áþäæåò òà òåð-
ì³íè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â — ïåðåìîæö³â êîí-

êóðñó «Òåðèòîð³ÿ Ã³äíîñò³», çà-
ÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëî-
âà Â³òàë³é Êëè÷êî. «Ñüîãîäí³
ìè ïðåäñòàâèëè ïåðåìîæö³â êîí-
êóðñó. Íàì ïîòð³áåí ÷àñ, ùîá ïî-
ðàõóâàòè ìîæëèâó âàðò³ñòü âò³-
ëåííÿ ¿õí³õ ³äåé. Ï³ñëÿ öüîãî ìè

âæå çìîæåìî ãîâîðèòè ïðî êîíêðåòí³ öèôðè
íåîáõ³äíîãî áþäæåòó òà òåðì³íè ðåàë³çàö³¿.
Äî òîãî ìîìåíòó, ïîêè ó íàñ íåìàº ÷³òêèõ ðîç-
ðàõóíê³â, ãîâîðèòè ïðî ñóìè íåêîðåêòíî. Â³ä-
øòîâõóþ÷èñü â³ä êîøòîðèñó, ìè çìîæåìî âè-
çíà÷èòè òàêîæ ³ òåðì³íè ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðî-
åêòó. Â³ä âèçíà÷åííÿ êîøòîðèñó ðîá³ò ñòàíå
çðîçóì³ëî, ùî çìîæå Êè¿â ñàìîñò³éíî ðåàë³-
çóâàòè, à äëÿ ÿêèõ ³äåé ïîòð³áíî áóäå çàëó÷à-
òè êîøòè ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó»,— íàãîëî-
ñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòàìè êîíêóðñàíò³â ìîæíà íà âèñòàâö³, ðîçòàøîâàí³é â öåíòð³ ñòîëèö³ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³

íîâèíè

Ç³ 149-òè ðîá³ò, ÿê³ íàä³éøëè íà êîíêóðñ, æóð³ îáèðàëî íàéêðàù³
ïðîåêòè, ùî ìîæóòü áóòè âò³ëåí³ â æèòòÿ. Ñâî¿ ³äå¿ ïðåòåíäåíòè íàä-
ñèëàëè ç 13-òè êðà¿í ñâ³òó. Âñ³ âîíè áóëè âèêëàäåí³ ó â³äêðèòèé äî-
ñòóï íà ñàéò³ äëÿ íàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ, â ÿêîìó âçÿëî ó÷àñòü
áëèçüêî 10 000 â³äâ³äóâà÷³â. Òàêîæ ïîáà÷èòè ðîáîòè êîíêóðñàíò³â
ìîæíà íà âèñòàâö³ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. Òàì ðîçì³ñòèëè ïëàí-
øåòè ïðîåêò³â ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про розірвання договору оренди між ТОВ «Вагра» та Київською

міською радою земельної ділянки на вул. Волгоградській, 25 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 572/1436 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статей 9, 13, пункту 15 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван(

ня в Україні», частини одинадцятої статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ»,
статті 39 Земельного кодексу України, Закону України «Про планування та забудову територій», статей 1 та
6 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351,
а також відповідно до постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 17.02.2015 по справі
№ 826/8679/14 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�13.03.2014�№1100,���ладений�між

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«ВАГРА»�на�підста-

ві�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.10.2013

№ 419/9907�«Про�передач��товариств��з�обме-

женою�відповідальністю�«ВАГРА»�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�житлово�о�б�дин���на�в�л.�Вол�о�рад-

сь�ій,�25���Солом’янсь�ом��районі�міста�Ки-

єва»

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�Вчинити�відповідні�дії�для�зняття�з�ре-

єстрації�до�овор��оренди�земельної�ділян�и

№1100�від�13.03.2014,���ладено�о�між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�ТОВ�«ВАГРА».

2.2.�Відмінити�містоб�дівні��мови�та�обме-

ження,�я�і�б�ли�видані�ТОВ�«ВАГРА»�для�здійс-

нення�б�дівництва�на�земельній�ділянці�на�в�л.

Вол�о�радсь�ій,�25���Солом’янсь�ом��районі

м.�Києва.

3.�Земельн��ділян���на�в�л.�Вол�о�радсь�ій,

25���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�внести�до

резерв��земельних�діляно��міста�Києва�та�на-

далі�роз�лядати�ви�лючно�в�межах�питання

�омпле�сної�ре�онстр��ції�житлово�о��вартал�

з�ідно�з�За�оном�У�раїни�«Про��омпле�сн��ре-

�онстр��цію��варталів�(мі�рорайонів)�застарі-

ло�о�житлово�о�фонд�»�від�22.12.2006�№ 525-

V,�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�№ 300�від�21.03.2007�«Про

запровадження�в�місті�Києві�За�он��У�раїни

«Про��омпле�сн��ре�онстр��цію��варталів�(мі�-

рорайонів)».

4.�Проінформ�вати�ТОВ�«ВАГРА»�про�прий-

няття�цьо�о�рішення.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної

електронної пластикової картки «Картка киянина» 
від 17.04.2013 № 104/9161

Рішення Київської міської ради № 573/1437 від 28 травня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра(

їні», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанови Кабінету
Міністрів України «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції», рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 «Про за(
твердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011—2015 роки», рішення Київської
міської ради «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки «Карт(
ка киянина» від 17.04.2013 № 104/9161, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1670 «Про впровадження пілотного проекту системи «Карт(
ка киянина», з метою підвищення соціального захисту малозахищених верств населення міста Києва, впо(
рядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготівкових форм розрахунків Ки(
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

«Про�запровадження�в�місті�Києві�ба�атоф�н�-

ціональної�еле�тронної�пласти�ової��арт�и

«Карт�а��иянина»�від�17.04.2013�№ 104/9161�та-

�і�зміни�та�доповнення:�

1.1.�П�н�т�2�рішення�змінити�та�ви�ласти���та-

�ій�реда�ції:�

«2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям,�Департамент��соціальної�політи�и

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здій-

снювати�реєстрацію,�облі��та�видач���арто�

«Карт�а��иянина»�о�ремим��ате�оріям��рома-

дян,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації»),�вн�трішньо�переміщеним

особам�(особам,�облі�ованим���місті�Києві,�я�і

переміщені�з�тимчасово�о��пованої�території�У�ра-

їни�або�район��проведення�антитерористичної

операції).

Карт�а�«Карт�а��иянина»�видається�за�звер-

ненням��ромадян,�я�і�мають�право�на�піль�и,�до-

плати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�до-

плати,�допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�-

тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�вн�трішньо�перемі-

щеним�особам�(особам,�облі�ованим���місті

Києві,�я�і�переміщені�з�тимчасово�о��пованої

території�У�раїни�або�район��проведення�ан-

титерористичної�операції)».

1.2.�П�н�т�5�рішення�доповнити�підп�н�та-

ми�5.1,�5.2,�5.3�та�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«5.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

5.1.�Зал�чати�бан�івсь�і��станови�та�інших

�часни�ів�для�запровадження�«Карт�и��иянина»

з�ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

5.2.�По�одж�вати�зал�чення�бан�івсь�их��с-

танов�та�інших��часни�ів�для�запровадження

«Карт�и��иянина»,�що�зал�чаються�переможцем

�он��рс��з�відбор��потенційних�ви�онавців�ро-

біт�із�впровадження�інформаційно-теле�ом�-

ні�аційної�системи�«Карт�а��иянина»,�відповід-

но�до��мов���ладених�до�оворів.

5.3.�Привести�свої�а�ти���відповідність�до

цьо�о�рішення.».

1.3.�П�н�т�6�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�-

ції:

«6.�Бан�івсь�им��становам�— �часни�ам�про-

е�т��«Карт�а��иянина»�здійснювати�реєстра-

цію,�облі��та�видач���арто��«Карт�а��иянина»�за

зверненнями��ромадян,�я�і�зареєстровані�в

місті�Києві,�здійснюють�тр�дов��діяльність�в

місті�Києві�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни,�отрим�ють�дош�ільн�,�за�альносередню

та�вищ��освіт����навчальних�за�ладах�міста�Ки-

єва�всіх�рівнів�а�редитації�та�видач���арто�

«Карт�а��иянина»��ате�оріям��ромадян,�визна-

ченим���п�н�ті�2�цьо�о�рішення,�без�ідентифі-

�ації�піль�ової��ате�орії�та�а�тивації�соціально-

�о�додат�а��арт�и.».

1.4.�П�н�ти�2�та�3�положення�про�єдиний�ре-

єстр��трим�вачів��арто��«Карт�а��иянина»,�за-

тверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.04.2013�№ 104/9161,�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«2.�Метою�створення�єдино�о�реєстр���три-

м�вачів�є�забезпечення�збор�,�переведення�в

еле�тронний�ви�ляд,�облі��,�систематизації,

збереження�інформації,�що�стос�ється�проце-

сів�реєстрації,�видачі�та�облі����арто��«Карт�а

�иянина»��ромадянам,�я�і�мають�право�на�піль-

�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповід-

но�до�за�онодавства�У�раїни,�на�додат�ові�піль-

�и,�доплати,�допомо�и,��омпенсації�відповід-

но�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�вн�трішньо

переміщеним�особам�(особам,�облі�ованим��

місті�Києві,�я�і�переміщені�з�тимчасово�о��по-

ваної�території�У�раїни�або�район��проведен-

ня�антитерористичної�операції)�та��ромадянам,

я�і�зареєстровані�в�місті�Києві,�здійснюють�тр�-

дов��діяльність�в�місті�Києві�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни,�отрим�ють�дош�ільн�,

за�альносередню�та�вищ��освіт����навчальних

за�ладах�міста�Києва�всіх�рівнів�а�редитації.

3.�Районні�в�місті�Києві�державні�адміністра-

ції,�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпеч�ють

збір,�переведення�в�еле�тронний�ви�ляд,�об-

лі�,�систематизацію�інформації,�що�стос�єть-

ся�процесів�реєстрації,�видачі�та�облі����арто�

«Карт�а��иянина»�по��ромадянах,�я�і�мають

право�на�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенса-

ції�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�на�до-

дат�ові�піль�и,�доплати,�допомо�и,��омпенса-

ції�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�вн�тріш-

ньо�переміщених�особах�(особах,�облі�ованих

��місті�Києві,�я�і�переміщені�з�тимчасово�о��-

пованої�території�У�раїни�або�район��прове-

дення�антитерористичної�операції).

Бан�івсь�і��станови —��часни�и�прое�т�

«Карт�а��иянина»�забезпеч�ють�збір,�переве-

дення�в�еле�тронний�ви�ляд,�облі�,�системати-

зацію�інформації,�що�стос�ється�процесів�ре-

єстрації,�видачі�та�облі����арто��«Карт�а��и-

янина»�по��ромадянах,�я�і�зареєстровані�в�міс-

ті�Києві,�здійснюють�тр�дов��діяльність�в�місті

Києві�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�от-

рим�ють�дош�ільн�,�за�альносередню�та�ви-

щ��освіт����навчальних�за�ладах�міста�Києва

всіх�рівнів�а�редитації�та�я�і�не�мають�права�на

піль�и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,

права�на�додат�ові�піль�и�та�доплати�відповід-

но�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Бан�івсь�і��станови —��часни�и�прое�т�

«Карт�а��иянина»�забезпеч�ють�видач���арто�

«Карт�а��иянина»��ромадянам,�я�і�зареєстро-

вані�на�отримання�«Карт�и��иянина»���встанов-

леном��поряд���відповідно�до�а�тів�Київсь�ої

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

Ком�нальне�підприємство�«Головний�інфор-

маційно-обчислювальний�центр»�забезпеч�є

облі��виданих��арто��«Карт�а��иянина»�в�ін-

формаційно-теле�ом�ні�аційній�системі�«Карт-

�а��иянина»�(далі —�ІТС�«Карт�а��иянина»)�Цен-

тр��місь�о�о�процесин��.».

1.5.�П�н�т�7�положення�про�єдиний�реєстр��т-

рим�вачів��арто��«Карт�а��иянина»,�затвер-

джено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

17.04.2013�№ 104/9161,�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«7.�Я�що��ромадянин,�я�ий�зареєстрований

��місті�Києві,�є��трим�вачем��арт�и�«Карт�а��и-

янина»,�має�право�на�піль�и,�доплати,�допо-

мо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо-

�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�звертається�до��правлінь�праці�та

соціально�о�захист��населення�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�за�місцем�ре-

єстрації�або�до�Департамент��соціальної�полі-

ти�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

метою�ідентифі�ації�піль�ової��ате�орії�та�а�-

тивації�соціально�о�додат�а��арт�и�«Карт�а��и-

янина»�та�внесення�відповідних�змін�до�ЄРУ,

то�йо�о�особова�справа�передається�бан�ів-

сь�ою��становою —��часни�ом�прое�т��«Карт-

�а��иянина»,�я�ою�б�ло�заведено�та���справ�,

до�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�за�місцем�йо�о�реєстрації�за�вимо�ою

останньої.».

1.6.�Підп�н�т�4.1.1�п�н�т��4�положення�про

ба�атоф�н�ціональн��еле�тронн��пласти�ов�

�арт���«Карт�а��иянина»,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.04.2013

№ 104/9161,�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«4.1.1.�Для�отримання�«Карт�и��иянина»�та

від�риття�поточно�о�соціально�о�рах�н����арт-

�и�«Карт�а��иянина»�бан�івсь�ою��становою —

�часни�ом�прое�т��«Карт�а��иянина»��ромадя-

нин,�я�ий�має�право�на�піль�и,�доплати,�допо-

мо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�допомо-

�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київсь�ої

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�вн�трішньо�переміщена�особа�(осо-

ба,�облі�ована���місті�Києві,�я�а�переміщена�з

тимчасово�о��пованої�території�У�раїни�або

район��проведення�антитерористичної�опера-

ції)�подає�районним�в�місті�Києві�державним

адміністраціям�або�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�за�місцем�своєї�реєстрації�заяв��або�до

бан�івсь�ої��станови —��часни�а�прое�т��«Карт-

�а��иянина»,�іншо�о�п�н�т��оформлення�та�ви-

дачі��арто��«Карт�а��иянина»,�визначено�о�я�

та�о�о���встановленом��поряд��,�без�іденти-

фі�ації�піль�ової��ате�орії�та�а�тивації�соціаль-

но�о�додат�а.

Заявни��разом�із�заявою�подає�до��правлінь

праці�та�соціально�о�захист��населення�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за

місцем�реєстрації�або�до�Департамент��соці-

альної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)��опію�паспорта,��опію�реєстрацій-

но�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат-

�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні

пере�онання�відмовляються�від�прийняття�ре-

єстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни-

�а�подат�ів�та�офіційно�повідомили�про�це�від-

повідальний��онтролюючий�ор�ан�і�мають�від-

міт�����паспорті),��опію�посвідчення,�що�дає

право�на�піль���та/або��опію�довід�и�про�взят-

тя�на�облі��особи,�я�а�переміщ�ється�з�тимча-

сово�о��пованої�території�У�раїни�або�район�

проведення�антитерористичної�операції,�вида-

ної�відповідно�до�постанови�Кабінет��Міністрів

У�раїни�«Про�облі��осіб,�я�і�переміщ�ються�з�тим-

часово�о��пованої�території�У�раїни�та�райо-

нів�проведення�антитерористичної�операції»

від�01.10.2014�№ 509,�з�пред’явленням�ори�і-

налів,�та�фото�рафію�(3x4�або�4x6).

Громадяни-�трим�вачі��арто��«Карт�а��и-

янина»,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,�до-

помо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�з�метою�ідентифі�ації�піль-

�ової��ате�орії�та�а�тивації�соціально�о�додат-
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�а��арт�и�«Карт�а��иянина»�звертаються�для

реєстрації�та�облі���«Карто���иянина»�до��прав-

лінь�праці�та�соціально�о�захист��населення

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій�за�місцем�реєстрації�або�до�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

Громадяни,�я�і�відповідно�до�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�мають�право�на�безоплатний

проїзд���місь�ом��пасажирсь�ом��транспорті,

я�ий�працює���звичайном��режимі�р�х�,�в�зв’яз-

���з�ви�онанням�ними�сл�жбових�обов’яз�ів,

ви�лючно�на�підставі��арт�и�«Карт�а��иянина»,

але�не�мають�зареєстровано�о�місця�прожи-

вання�в�місті�Києві,�подають�вищезазначений

па�ет�до��ментів�до�Департамент��соціальної

політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

Громадянин,�я�ий�з�об’є�тивних�причин�не

може�самостійно�прийти�до�п�н�т��оформлен-

ня��арт�и�«Карт�а��иянина»,�може�подати�до-

��менти�та�ан�ет�-заяв��через�сво�о��повно-

важено�о�представни�а.�Уповноважений�пред-

ставни��пред’являє�паспорт,�паспорт��рома-

дянина�У�раїни,�що�бажає�оформити��арт��

«Карт�а��иянина»,�та�до��мент,�що�підтвер-

дж�є�йо�о�повноваження�я��представни�а.

Громадянин,�я�ий�має�право�на�отримання

�арт�и�«Карт�а��иянина»,�подає�заяв��до�бан-

�івсь�ої��станови —��часни�а�прое�т��«Карт�а

�иянина»,�іншо�о�п�н�т��оформлення�та�вида-

чі��арто��«Карт�а��иянина»,�визначено�о�я��та-

�о�о���встановленом��поряд��.�Перелі��до��-

ментів�для�отримання��арт�и�«Карт�а��ияни-

на»�визначається�бан�івсь�ою��становою —

�часни�ом�прое�т��«Карт�а��иянина»,�іншим

п�н�том�оформлення�та�видачі��арто��«Карт�а

�иянина»,�визначеними�я��та�ими���встанов-

леном��поряд��,�і�в�лючає:��опію�паспорта,��о-

пію�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и

платни�а�подат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�че-

рез�свої�релі�ійні�пере�онання�відмовляються

від�прийняття�реєстраційно�о�номера�облі�о-

вої��арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�пові-

домили�про�це�відповідальний��онтролюючий

ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті),�з�пред’яв-

ленням�ори�іналів,�та�до��ментів,�підтвердж�-

ючих�право�на�отримання��арт�и�«Карт�а��ияни-

на».

У�разі�зміни�зареєстровано�о�місця�прожи-

вання�поза�межами�міста�Києва��ромадянин

зобов’язаний�повідомити��повноважений�ор-

�ан�за�місцем�отримання��арт�и�«Карт�а��и-

янина».

У�разі�звільнення�з�роботи�працівни�а,�я�о-

м��видана��арт�а�«Карт�а��иянина»�для�забез-

печення�йо�о�права�безоплатно�о�проїзд��місь-

�им��ом�нальним�транспортом���зв’яз���з�ви-

�онанням�сл�жбових�обов’яз�ів,��ерівни���с-

танови,�ор�анізації�зобов’язаний�протя�ом�од-

но�о�робочо�о�дня�повідомити�про�це�листом

районн��в�місті�Києві�державн��адміністрацію

в�еле�тронном��та�паперовом��ви�ляді.�До�лис-

та�обов’яз�ово�додається��опія�на�аз��про

звільнення.

Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації,

Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�бан�івсь�і��ста-

нови —��часни�и�прое�т��«Карт�а��иянина»�на

підставі�заяви��трим�вача��арт�и�«Карт�а��и-

янина»�або�відомостей�від�ор�анів�державної�вла-

ди,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�про

змін��зареєстровано�о�місця�проживання�за

межами�міста�Києва,�про�звільнення�з�роботи

�ромадян,�я�і�мають�право�на�піль�и,�доплати,

допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�за�оно-

давства�У�раїни,�на�додат�ові�піль�и,�доплати,

допомо�и,��омпенсації�відповідно�до�а�тів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�про�втрат��та�о�о�права�та

отриманих�відомостей�від�державних�ор�анів�ре-

єстрації�а�тів�цивільно�о�стан�,�вносять�відпо-

відні�зміни�в�йо�о�персональн��особов��спра-

в��та�бло��ють�соціальний�додато���арт�и�«Карт-

�а��иянина»,�а���разі�смерті��трим�вача�бло-

��ють��арт���«Карт�а��иянина»�в�цілом�.».

1.7.�Підп�н�т�4.1.3�п�н�т��4�положення�про

ба�атоф�н�ціональн��еле�тронн��пласти�ов�

�арт���«Карт�а��иянина»,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.04.2013

№ 104/9161,�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«4.1.3.�Видача��арто��«Карт�а��иянина»�здій-

снюється�без�оштовно�в�п�н�ті�оформлення

та�видачі�та�ої��арт�и�або�в�відповідній�бан�ів-

сь�ій��станові —��часни�а�прое�т��«Карт�а��и-

янина»,�іншом��п�н�ті�оформлення�та�видачі

�арто��«Карт�а��иянина»,�визначеном��я��та�им

��встановленом��поряд��,�протя�ом�30�днів�з

дня�подання�заяви.».

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи�и�і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення комунального концерну 
«Центр комунального сервісу»

Рішення Київської міської ради № 467/1331 від 14  травня 2015 року
Відповідно до статей 87, 169 Цивільного кодексу України, статей 70, 118 — 120, 122, 135 Господарського ко(

дексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»,
пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 270/270 «Про удосконалення структури
управління житлово(комунальним господарством міста Києва», з метою координації діяльності та удоскона(
лення роботи комунальних підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері утримання та обслуговуван(
ня житлового фонду, для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, врегулювання майнових пи(
тань, створення оптимальних умов для контролю за вжиттям заходів, спрямованих на зменшення розмірів де(
біторської та кредиторської заборгованості, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити��ом�нальний��онцерн�"Центр

�ом�нально�о�сервіс�",�до�с�лад��я�о�о�в�лю-

чити�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ГО-

ЛОСІЇВЖИТЛОСЕРВІС",��од�ЄДРПОУ�33440974;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА� ОРГАНІЗАЦІЯ-103� ГО-

ЛОСІЇВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�26385316;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА� ОРГАНІЗАЦІЯ-105� ГО-

ЛОСІЇВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�26385486;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА� ОРГАНІЗАЦІЯ-107� ГО-

ЛОСІЇВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�35509619;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА� ОРГАНІЗАЦІЯ-109� ГО-

ЛОСІЇВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�26385523;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА� ОРГАНІЗАЦІЯ-110� ГО-

ЛОСІЇВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�26408187;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА� ОРГАНІЗАЦІЯ-111� ГО-

ЛОСІЇВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�26385463;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА� ОРГАНІЗАЦІЯ-112� ГО-

ЛОСІЇВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�35509645;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ГОСПОДАР

ДАРНИЦЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",��од

ЄДРПОУ� 14315687;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"ДИРЕКЦІЯ�ПО�ОБСЛУГОВУ-

ВАННЮ�НЕЖИТЛОВОГО�ФОНДУ�ДАРНИЦЬКО-

ГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",��од�ЄДРПОУ

35660296;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ДИ-

РЕКЦІЯ�ЗАМОВНИКА�З�УПРАВЛІННЯ�ЖИТЛО-

ВИМ�ГОСПОДАРСТВОМ�ДАРНИЦЬКОГО�РАЙО-

НУ�МІСТА�КИЄВА",��од�ЄДРПОУ�31722755;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ДИРЕКЦІЯ�З�УП-

РАВЛІННЯ�ТА�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ЖИТЛОВО-

ГО�ФОНДУ",��од�ЄДРПОУ�36657100;�КОМУ-

НАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ

ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�"ЖИТЛОРЕМ-

БУДСЕРВІС"�ДЕСНЯНСЬКОГО�РАЙОНУ�М.

КИЄВА,��од�ЄДРПОУ�31776030;�КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО� "КЕРУЮЧА� ДИРЕКЦІЯ

ДНІПРОВСЬКОГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА",��од

ЄДРПОУ� 38133008;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВО-

ГО�ГОСПОДАРСТВА�ДНІПРОВСЬКОГО�РАЙОНУ

М.�КИЄВА,��од�ЄДРПОУ�03366612;�КОМУНАЛЬ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"СЛУЖБА�ЗАМОВНИКА

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ�ПОСЛУГ"�ОБО-

ЛОНСЬКОГО�РАЙОНУ�У�М.�КИЄВІ,��од�ЄДРПОУ

05757498;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ОБО-

ЛОНЬЖИТЛОЕКСПЛУАТАЦІЯ"�ОБОЛОНСЬКО-

ГО�РАЙОНУ�У�М.�КИЄВІ,��од�ЄДРПОУ�32454080;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАН-

НЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬ-

КОГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА�"ПЕЧЕРСЬКЖИТЛО",

�од� ЄДРПОУ� 03366569;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВО-

ГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬКОГО�РАЙОНУ

М.�КИЄВА�"ХРЕЩАТИК",��од�ЄДРПОУ�35534430;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАН-

НЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬ-

КОГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА�"ПЕЧЕРСЬКА�БРА-

МА",��од�ЄДРПОУ�34239762;�КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВО-

ГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬКОГО�РАЙОНУ

М.�КИЄВА�"ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС",��од�ЄДРПОУ

05756837;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"КУ-

РЕНІВСЬКЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА

КИЄВА",��од�ЄДРПОУ�35669360;�КОМУНАЛЬ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЛІСОВЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО

РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",��од�ЄДРПОУ�35669381;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ВІТРЯНІ�ГО-

РИ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",

�од� ЄДРПОУ� 35669376;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"ВВЕДЕНСЬКЕ�ПОДІЛЬСЬКО-

ГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",� �од�ЄДРПОУ

35669355;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ВИ-

НОГРАДАР�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА

КИЄВА",��од�ЄДРПОУ�35669334;�КОМУНАЛЬ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ГАЛИЦЬКЕ�ПОДІЛЬСЬ-

КОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",��од�ЄДРПОУ

35669313;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ГА-

ЛИЦЬКЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",

�од� ЄДРПОУ� 35669397;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"НИВКИ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙО-

НУ�МІСТА�КИЄВА",��од�ЄДРПОУ�35669287;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"СИНЬООЗЕРНЕ

ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",��од

ЄДРПОУ� 35669329;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"ЦЕНТРАЛЬНИЙ�ПОДІЛЬСЬ-

КОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",��од�ЄДРПОУ

35669345;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ДИ-

РЕКЦІЯ�З�УПРАВЛІННЯ�ТА�ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЖИТЛОВОГО�ФОНДУ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙО-

НУ�МІСТА�КИЄВА",��од�ЄДРПОУ�35669250;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ПОДІЛ-ЖИТЛО

ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА",��од

ЄДРПОУ� 32557113;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"ДИРЕКЦІЯ�З�УТРИМАННЯ�ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ�ЖИТЛОВОГО�ФОНДУ�В

СВЯТОШИНСЬКОМУ�РАЙОНІ�М.�КИЄВА",��од

ЄДРПОУ� 36037999;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВО-

ГО�ГОСПОДАРСТВА�СВЯТОШИНСЬКОГО�РАЙО-

НУ�МІСТА�КИЄВА,��од�ЄДРПОУ�03366552;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-10",��од�ЄДРПОУ

36114088;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"РЕ-

МОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-9",

�од� ЄДРПОУ� 36114051;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

ОРГАНІЗАЦІЯ-8",��од�ЄДРПОУ�36114067;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-7",��од�ЄДРПОУ

36114019;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"РЕ-

МОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-6",

�од� ЄДРПОУ� 36114072;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

ОРГАНІЗАЦІЯ-5",��од�ЄДРПОУ�36114025;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-4",��од�ЄДРПОУ

36113985;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"РЕ-

МОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-3",

�од� ЄДРПОУ� 36113990;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

ОРГАНІЗАЦІЯ-2",��од�ЄДРПОУ�36114004;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-1",��од�ЄДРПОУ

36114046;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО

"ІНДУСТРІАЛЬНЕ"�СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ�РАЙОН-

НОЇ�В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ",

�од� ЄДРПОУ� 35756924;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"БАТИЇВСЬКЕ"�СОЛОМ'ЯНСЬ-

КОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ",��од�ЄДРПОУ�35756966;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ВІДРАДНЕНСЬ-

КЕ"�СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИЄВІ

ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ",��од�ЄДРПОУ

35756950;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО

"ГРУШКІВСЬКЕ"�СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ

В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ",

�од� ЄДРПОУ� 35756939;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"ЗАЛІЗНИЧНЕ"�СОЛОМ'ЯНСЬ-

КОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ",��од�ЄДРПОУ�35756945;�КО-

МУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЧОКОЛІВСЬКЕ"

СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИЄВІ

ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ",��од�ЄДРПОУ

35756971;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТ-

ЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"ДІБРОВА"

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ,��од�ЄДРПОУ

34966139;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТ-

ЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"ДЕГТЯРІВСЬ-

КА"�ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ

34966191;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТ-

ЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"ЗОЛОТО-

УСТІВСЬКА"�ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од

ЄДРПОУ� 34966228;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

КОНТОРА�"ЛУК'ЯНІВКА"�ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО

РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�34966076;�КОМУНАЛЬ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУА-

ТАЦІЙНА�КОНТОРА�"МИХАЙЛІВСЬКА"�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�34967420;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"НИВКИ"�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�34967394;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"ПОКРОВСЬКА"

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ

34966102;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТ-

ЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"СИРЕЦЬ"

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ

34966013;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТ-

ЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"ТАТАРКА"

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ

34966165;�КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТ-

ЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�"ЦЕНТ-

РАЛЬНА"�ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од

ЄДРПОУ� 34965989;� КОМУНАЛЬНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА

КОНТОРА�"ШУЛЯВКА"�ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО

РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�34967368;�КОМУНАЛЬ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУА-

ТАЦІЙНА�КОНТОРА�"ЯРОСЛАВСЬКА"�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�34966048;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�"ЦЕНТР�ОБС-

ЛУГОВУВАННЯ�СПОЖИВАЧІВ�ШЕВЧЕНКІВСЬ-

КОГО�РАЙОНУ",��од�ЄДРПОУ�31731838.

2.�Віднести��ом�нальний��онцерн�"Центр

�ом�нально�о�сервіс�"�до�сфери��правління

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

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

3.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о��онцерн��«Центр��ом�нально�о

сервіс�»���с�мі�12�800�(дванадцять�тисяч�вісім-

сот)��ривень,�що��творюється�за�рах�но���ро-

шових�внес�ів�(рівними�частинами)��ом�наль-

них�підприємств,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�рі-

шення.

4.�Затвердити�Стат�т��ом�нально�о��онцер-

н��«Центр��ом�нально�о�сервіс�»,�що�додає-

ться.

5.�За�ріпити�за��ом�нальним��онцерном

«Центр��ом�нально�о�сервіс�»�на�праві��оспо-

дарсь�о�о�відання�приміщення�площею�446,0

�в.�м,�що�знаходиться�на�першом��поверсі�(від-

повідно�до�поверхово�о�план��приміщення)���б�-

дин���№ 10/8�на�в�л.�Кирпоноса.

6.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

6.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди,�пов’язані�з�ви�онанням�цьо�о�рішення,��

встановленом��поряд��.

6.2.�Привести�свої�а�ти���відповідність�до

цьо�о�рішення.

7.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�вжити�передбачені�за�онодавством

заходи�щодо�державної�реєстрації��ом�наль-

но�о��онцерн��«Центр��ом�нально�о�сервіс�»�в
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Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.05.2015�№ 467/1331

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО КОНЦЕРНУ «ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ»

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�КОМУНАЛЬНИЙ�КОНЦЕРН�«ЦЕНТР�КОМУНАЛЬНОГО�СЕРВІСУ»�(далі —�КОНЦЕРН)�є��о-

м�нальним��осподарсь�им�об’єднанням,��твореним�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради,�заснова-

ним�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�віднесеним�до�сфери��прав-

ління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

підпоряд�ованим�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

1.2.�КОНЦЕРН�є��ом�нальним��осподарсь�им�об’єднанням��ом�нальних�підприємств,�я�і�здій-

снювали�діяльність�щодо�обсл��ов�вання�житлово�о�і�нежитлово�о�фонд��та�щодо�забезпечен-

ня�надання��ом�нальних�посл���власни�ам/наймачам/орендарям�житлово�о�та�нежитлово�о

фонд��м.�Києва.

1.3.�До�с�лад��КОНЦЕРНУ�входять�підприємства,�що�засновані�на��ом�нальній�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�(далі —��часни�и�КОНЦЕРНУ):

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ГОЛОСІЇВЖИТЛОСЕРВІС»,��од�ЄДРПОУ�33440974;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-103�ГОЛОСІЇВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�26385316;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-105�ГОЛОСІЇВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�26385486;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-107�ГОЛОСІЇВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�35509619;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-109�ГОЛОСІЇВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�26385523;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-110�ГОЛОСІЇВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�26408187;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-111�ГОЛОСІЇВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�26385463;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-112�ГОЛОСІЇВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�35509645;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ГОСПОДАР�ДАРНИЦЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�

ЄДРПОУ�14315687;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ДИРЕКЦІЯ�ПО�ОБСЛУГОВУВАННЮ�НЕЖИТЛОВОГО�ФОНДУ

ДАРНИЦЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�ЄДРПОУ�35660296;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ДИРЕКЦІЯ�ЗАМОВНИКА�З�УПРАВЛІННЯ�ЖИТЛОВИМ�ГОС-

ПОДАРСТВОМ�ДАРНИЦЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�ЄДРПОУ�31722755;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ДИРЕКЦІЯ�З�УПРАВЛІННЯ�ТА�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ЖИТЛО-

ВОГО�ФОНДУ»,��од�ЄДРПОУ�36657100;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�«ЖИТЛО-

РЕМБУДСЕРВІС»�ДЕСНЯНСЬКОГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА,��од�ЄДРПОУ�31776030;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«КЕРУЮЧА�ДИРЕКЦІЯ�ДНІПРОВСЬКОГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА»,

�од�ЄДРПОУ�38133008;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�ДНІПРОВ-

СЬКОГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА,��од�ЄДРПОУ�03366612;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«СЛУЖБА�ЗАМОВНИКА�ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ�ПОСЛУГ»

ОБОЛОНСЬКОГО�РАЙОНУ�У�М.�КИЄВІ,��од�ЄДРПОУ�05757498;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ОБОЛОНЬЖИТЛОЕКСПЛУАТАЦІЯ»�ОБОЛОНСЬКОГО�РАЙО-

НУ�У�М.�КИЄВІ,��од�ЄДРПОУ�32454080;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬКО-

ГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА�«ПЕЧЕРСЬКЖИТЛО»,��од�ЄДРПОУ�03366569;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬКО-

ГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА�«ХРЕЩАТИК»��од�ЄДРПОУ�35534430;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬКО-

ГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА�«ПЕЧЕРСЬКА�БРАМА»,��од�ЄДРПОУ�34239762;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�ПЕЧЕРСЬКО-

ГО�РАЙОНУ�М.�КИЄВА�«ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС»,��од�ЄДРПОУ�05756837;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«КУРЕНІВСЬКЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од

ЄДРПОУ�35669360;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЛІСОВЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�

ЄДРПОУ�35669381;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ВІТРЯНІ�ГОРИ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од

ЄДРПОУ�35669376;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ВВЕДЕНСЬКЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од

ЄДРПОУ�35669355;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ВИНОГРАДАР�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од

ЄДРПОУ�35669334;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ГАЛИЦЬКЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�

ЄДРПОУ�35669313;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ГАЛИЦЬКЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�

ЄДРПОУ�35669397;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«НИВКИ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�

ЄДРПОУ�35669287;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«СИНЬООЗЕРНЕ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,

�од�ЄДРПОУ�35669329;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЦЕНТРАЛЬНИЙ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од

ЄДРПОУ�35669345;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ДИРЕКЦІЯ�З�УПРАВЛІННЯ�ТА�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ЖИТЛО-

ВОГО�ФОНДУ�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од�ЄДРПОУ�35669250;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ПОДІЛ-ЖИТЛО�ПОДІЛЬСЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА»,��од

ЄДРПОУ�32557113;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ДИРЕКЦІЯ�З�УТРИМАННЯ�ТА�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ЖИТЛО-

ВОГО�ФОНДУ�В�СВЯТОШИНСЬКОМУ�РАЙОНІ�М.�КИЄВА»,��од�ЄДРПОУ�36037999;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�ПО�УТРИМАННЮ�ЖИТЛОВОГО�ГОСПОДАРСТВА�СВЯТОШИН-

СЬКОГО�РАЙОНУ�МІСТА�КИЄВА,��од�ЄДРПОУ�03366552;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-10»,��од�

ЄДРПОУ�36114088;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-9»,��од�

ЄДРПОУ�36114051;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-8»,��од�

ЄДРПОУ�36114067;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-7»,��од�

ЄДРПОУ�36114019;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-6»,��од�

ЄДРПОУ�36114072;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-5»,��од�

ЄДРПОУ�36114025;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-4»,��од�

ЄДРПОУ�36113985;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-3»,��од�

ЄДРПОУ�36113990;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-2»,��од�

ЄДРПОУ�36114004;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�ОРГАНІЗАЦІЯ-1»,��од�

ЄДРПОУ�36114046;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ІНДУСТРІАЛЬНЕ»�СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИ-

ЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ»,��од�ЄДРПОУ�35756924;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«БАТИЇВСЬКЕ»�СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИЄВІ

ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ»,��од�ЄДРПОУ�35756966;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ВІДРАДНЕНСЬКЕ»�СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИ-

ЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ»,��од�ЄДРПОУ�35756950;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ГРУШКІВСЬКЕ»�СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИ-

ЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ»,��од�ЄДРПОУ�35756939;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЗАЛІЗНИЧНЕ»�СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИЄВІ

ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ»,��од�ЄДРПОУ�35756945;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЧОКОЛІВСЬКЕ»�СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ�РАЙОННОЇ�В�МІСТІ�КИ-

ЄВІ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ»,��од�ЄДРПОУ�35756971;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ДІБРОВА»�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ,��од�ЄДРПОУ�34966139;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ДЕГТЯРІВСЬКА»

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34966191;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ЗОЛОТОУСТІВ-

СЬКА»�ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34966228;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ЛУК’ЯНІВКА»�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34966076;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«МИХАЙЛІВСЬКА»

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34967420;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«НИВКИ»�ШЕВЧЕН-

КІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34967394;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ПОКРОВСЬКА»

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34966102;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«СИРЕЦЬ»�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34966013;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ТАТАРКА»�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34966165;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ЦЕНТРАЛЬНА»

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34965989;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ШУЛЯВКА»�ШЕВ-

ЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34967368;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА�КОНТОРА�«ЯРОСЛАВСЬКА»

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�34966048;

КОМУНАЛЬНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«ЦЕНТР�ОБСЛУГОВУВАННЯ�СПОЖИВАЧІВ�ШЕВЧЕНКІВСЬКО-

ГО�РАЙОНУ»,��од�ЄДРПОУ�31731838.

За�рішенням�власни�а�до�с�лад��КОНЦЕРНУ�мож�ть�входити�інші�підприємства.

КОНЦЕРН�на�до�овірних�засадах�може�співпрацювати�та�ож�з�іншими�підприємствами�різ-

них�форм�власності,�я�і�працюють�на�рин���надання�житлово-�ом�нальних�посл��.

1.5.�Учасни�и�КОНЦЕРНУ�збері�ають�стат�с�юридичної�особи�та�профіль�діяльності,��оспо-

дарсь���самостійність,�діють�на�підставі�своїх�стат�тів�в�частині,�що�не�с�перечить�цьом��Ста-

т�т�.

1.6.�Взаємовідносини�КОНЦЕРНУ�з��часни�ами�визначаються�цим�Стат�том�та�до�оворами

між��часни�ами�КОНЦЕРНУ.

1.7.�Повне�наймен�вання�КОНЦЕРНУ:�КОМУНАЛЬНИЙ�КОНЦЕРН�«ЦЕНТР�КОМУНАЛЬНОГО

СЕРВІСУ».

С�орочене�наймен�вання�КОНЦЕРНУ:�КОМУНАЛЬНИЙ�КОНЦЕРН�«ЦЕНТР�КОМУНАЛЬНОГО�СЕР-

ВІСУ».

1.8.�Місцезнаходження�КОНЦЕРНУ:

У�раїна,�03190,�м.�Київ,�в�л.�Кирпоноса,�10/8.

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.�КОНЦЕРН�створено�з�метою:

2.1.1.�Ефе�тивно�о�ви�ористання��ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста�Києва,

вре��лювання�майнових�питань�діяльності��часни�ів�КОНЦЕРНУ�та�отримання�приб�т��.

2.1.2.�Координація�та��дос�оналення�роботи��часни�ів�КОНЦЕРНУ.

2.1.3.�Створення�оптимальних��мов�для��онтролю�за�вжиттям�заходів,�спрямованих�на�змен-

шення�розмірів�дебіторсь�ої�та��редиторсь�ої�забор�ованостей��часни�ів�КОНЦЕРНУ.

2.1.4.�Представництво�інтересів��часни�ів�КОНЦЕРНУ�перед�їх��редиторами.

2.1.5.�Впровадження�методоло�ічних�схем,�надання��онс�льтацій��часни�ам�КОНЦЕРНУ�що-

до�та�ти�и�ведення�претензійно-позовної�роботи,�створення�єдиної�системи�моніторин����ре-

диторсь�ої�та�дебіторсь�ої�забор�ованості.

2.2.�Основними�напрям�ами�діяльності�КОНЦЕРНУ�є:

2.2.1.�Забезпечення�ведення�централізовано�о�облі���дебіторсь�ої�та��редиторсь�ої�забор-

�ованості��часни�ів�КОНЦЕРНУ�з�метою�забезпечення�по�ашення�дебіторсь�ої�забор�ованості

та�розрах�н�ів�по�зобов’язаннях,�я�і�вини�ли�перед��редиторами.

2.2.2.�Від�риття�сервісних�центрів�обсл��ов�вання�з�надання�житлово-�ом�нальних�посл��.

�становленом��поряд��.

8.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�

і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко
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2.2.3.�Здійснення�нарах�вань�та�ви�отовлення�рах�н�ів�на�сплат��житлово-�ом�нальних�посл��

для�споживачів�(власни�ів,�наймачів)�житлових�та�нежитлових�приміщень.

2.2.4.�Забезпечення�збор��платежів�від�споживачів�житлово-�ом�нальних�посл���на��ористь

їх�ви�онавців�(виробни�ів)�відповідно�до���ладених�до�оворів.

2.2.5.�Забезпечення�проведення�претензійно-позовної�роботи��часни�ами�КОНЦЕРНУ�за�єди-

ною�правовою�позицією.

2.2.6.�Надання�платних�посл������ал�зі�житлово-�ом�нально�о��осподарства�фізичним�та�юри-

дичним�особам.

2.2.7.�Здійснення��омпле�сних�заходів�по�підвищенню�платіжної�дисципліни�населення.

2.2.8.�Прийом�споживачів,�проведення�систематичної�інформаційно-роз’яснювальної�роботи

щодо�поряд���надання�житлово-�ом�нальних�посл��.

2.2.9.�Участь�в�ор�анізації�та�проведенні��онференцій�та�інших�на��ово-пра�тичних�заходів�за

�частю�фахівців��часни�ів�КОНЦЕРНУ.

2.2.10.�Під�отов�а,�п�блі�ація�та�розповсюдження�навчальної,�методичної�та�довід�ової�літе-

рат�ри.

2.2.11.�Забезпечення�с�проводження�фонд��для�фінанс�вання�заходів�по�впровадженню�енер-

�озбереження�та�реінновації�о�ремих�житлових�б�дин�ів.

2.2.12.�Створення�та�забезпечення�роботи�єдиної�бази��адрових�до��ментів�працівни�ів��час-

ни�ів�КОНЦЕРНУ.

2.2.13.�Забезпечення�здійснення��омпенсаційних�виплат�спеціальних�піль�ових�пенсій�для

о�ремої��ате�орії�працівни�ів��часни�ів�КОНЦЕРНУ.

2.2.14.�Проведення�енер�оа�дит��б�дівель�з�метою�підвищення�енер�оефе�тивності�б�дівель

міста�Києва.

2.2.15.�На�до�овірних�засадах�надання�посл���по�монтаж�,�демонтаж�,�опломб�ванню,�роз-

пломб�ванню��вартирних�засобів�облі��,�на��мовах�підряд�.

3.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�КОНЦЕРНУ

3.1.�КОНЦЕРН�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�поточний�та�інші�рах�н�и�в��с-

тановах�бан�ів,�печат��,�штампи�і�блан�и�із�своїм�наймен�ванням.�Права�і�обов’яз�и�юридичної

особи�КОНЦЕРН�наб�ває�з�момент��йо�о�державної�реєстрації.

3.2.�У�своїй�діяльності�КОНЦЕРН��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�а�тами

Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о

місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�на�азами�Міністерства�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�-

нально�о��осподарства�У�раїни,�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�цим�Ста-

т�том.

3.3.�КОНЦЕРН�форм�є�та�реаліз�є�єдин��для�всіх��часни�ів�КОНЦЕРНУ�фінансово-е�ономіч-

н�,�цінов�,�інвестиційн��політи��,�систем��захист��відомостей�і�до��ментації,�я�і�становлять��о-

мерційн��таємницю,�систем��до��ментообі���та�збереження�архівної�до��ментації,�забезпеч�є

в��становленом��за�оном�поряд���ефе�тивне��правління��редиторсь�ою�та�дебіторсь�ою�за-

бор�ованістю��часни�ів�КОНЦЕРНУ.

3.4.�Ф�н�ції�з��онтролю�за�діяльністю�КОНЦЕРНУ�здійснює�Департамент�житлово-�ом�наль-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та�постійна��омісія�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

3.5.�КОНЦЕРН�не�відповідає�по�зобов’язаннях�ор�анів�влади�та��часни�ів�КОНЦЕРНУ,�я��і

останні�не�відповідають�по�зобов’язаннях�КОНЦЕРНУ.

3.6.�Взаємовідносини�КОНЦЕРНУ�з�йо�о��часни�ами�б�д�ються�на�до�овірній�основі�між�ни-

ми�і�деле�ованих�КОНЦЕРНУ��правлінсь�их�ф�н�цій,�в�я�их�об�мовлюються�відсот�ові�внес-

�и��часни�ів�на��тримання�КОНЦЕРНУ�і�обов’яз�и�КОНЦЕРНУ�перед��часни�ами�по�ви�онан-

ню�своїх�зобов’язань�перед�ними�і�тих�ф�н�цій,�ви�онання�я�их��часни�и�деле��ють�КОН-

ЦЕРНУ.

3.7.�КОНЦЕРН�за�своїми�зобов’язаннями�несе�відповідальність�в�межах�належно�о�йом��май-

на�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

3.8.�Рішення�КОНЦЕРНУ,�прийняті�в�межах�йо�о��омпетенції,�є�обов’яз�овими�для��часни�ів

КОНЦЕРНУ.

3.9.�Учасни�и�КОНЦЕРНУ�об’єдн�ються�на�основі�цьо�о�Стат�т��і�фінансової�залежності�від��о-

м�нально�о�підприємства�«Центр�обсл��ов�вання�споживачів�Шевчен�івсь�о�о�район�»,��од�

ЄДРПОУ�31731838.

4.�СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ,�МАЙНО�І�КОШТИ

4.1.�Стат�тний��апітал�КОНЦЕРНУ�сформований�за�рах�но���рошових�внес�ів��часни�ів�КОНЦЕР-

НУ���розмірі�200,00��рн.�(двісті��рн.)�та�становить�12�800,00��рн.�(дванадцять�тисяч�вісімсот��рн.).

4.2.�Майно�КОНЦЕРНУ�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди,�а�та�ож�інші�цінності,�вар-

тість�я�их�відображається�в�самостійном��балансі�КОНЦЕРНУ.

4.3.�Майно�КОНЦЕРНУ�є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Києва�і�за-

�ріплюється�за�ним�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

4.4.�Джерелами�форм�вання�майна�КОНЦЕРНУ�є:

�рошові�та�матеріальні�внес�и�власни�а;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод��ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь�ої�діяльності;

�редити�бан�ів�та�інших��редиторів;

�апітальні�в�ладення�і�дотації�з�бюджетів;

майно,�придбане�в�інших�с�б’є�тів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян���встановлено-

м��за�онодавством�поряд��;

внес�и��часни�ів�КОНЦЕРНУ;

інші�джерела,�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

4.6.�Зобов’язання�перед�бюджетом�КОНЦЕРН�ви�он�є�самостійно.

4.7.�КОНЦЕРН�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�від-

ч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич��),

передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�ва-

ти�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

4.8.�Списання�майна,�за�ріплено�о�за�КОНЦЕРНОМ,�здійснюється���поряд��,�затвердженом�

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради.

4.9.�Координацію�діяльності�КОНЦЕРНУ�щодо�ефе�тивно�о�ви�ористання��ом�нально�о�май-

на,��онтроль�за�фінансово-�осподарсь�ою�діяльністю�КОНЦЕРНУ�здійснюється�ор�анами,��пов-

новаженими�власни�ом.

4.10.�КОНЦЕРН�ви�ористов�є�приб�то�,�я�ий�залишається�в�йо�о�розпорядженні�після�спла-

ти�подат�ів�та�внесення�інших�обов’яз�ових�платежів,�за�напрямами,�визначеними�фінансовим

планом,�що�затверджений�в��становленом��поряд��.

4.11.�Майно�КОНЦЕРНУ�є�неподільне�і�не�розподіляється�між�йо�о��часни�ами.

4.12.�За�рах�но��приб�т��,�я�ий�залишається���розпорядженні�КОНЦЕРНУ,��творюються�та�і

цільові�фонди:

фінанс�вання�заходів�по�впровадженню�енер�озбереження�та�реінновації�о�ремих�житлових

б�дин�ів;

розвит��;

резервний;

інші�фонди,�що�необхідні�для�по�риття�витрат,�пов’язаних�з�йо�о�діяльністю.

Розмір,�порядо��форм�вання�та�ви�ористання�фондів�КОНЦЕРНУ�визначаються�фінансовим

планом,�затвердженим�в��становленом��поряд��.

Резервний�фонд�КОНЦЕРНУ�форм�ється�відповідно�до�йо�о�фінансово�о�план�.

5.�ПРАВА�І�ОБОВ’ЯЗКИ�КОНЦЕРНУ�ТА�ЙОГО�УЧАСНИКІВ

5.1.�КОНЦЕРН�має�право:

5.1.1.�У�ладати���оди,�наб�вати�майнові�та�особисті�немайнові�права,�нести�обов’яз�и,�б�-

ти�позивачем�і�відповідачем���с�дах��сіх�інстанцій.

5.1.2.�Координ�вати�діяльність��часни�ів�КОНЦЕРНУ,�забезпеч�ючи�при�цьом��найбільш

ефе�тивн��їх�взаємодію.

5.1.2.�Представляти�інтереси��часни�ів�КОНЦЕРНУ���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�Київсь�ій�місь�ій�раді,�ор�анах�державної�вла-

ди,���том��числі�в�с�дах,�інших�ор�анізаціях,��становах,�підприємствах.

5.1.3.�Одерж�вати�від��часни�ів�КОНЦЕРНУ�необхідн��інформацію�для�вирішення�питань�с�-

місної�діяльності�і��оординації�взаємодії.

5.1.4.�Створювати�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�відо�ремлені�підрозділи�(з�правом

від�риття�поточних�і�розрах�н�ових�рах�н�ів)�і�затвердж�вати�положення�про�них.

5.1.5.�Самостійно�здійснювати��осподарсь���діяльність,�виходячи�з�реальних�потреб�влас-

ни�а�майна,�в�межах�повноважень,�передбачених�цим�Стат�том.

5.1.6.�Діяти�на�принципах�повної��осподарсь�ої�самостійності�і�самоо��пності,�несе�відпові-

дальність�за�рез�льтати�своєї�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�та�ви�онання�своїх�зобо-

в’язань.

5.1.7.�Вст�пати���взаємовідносини�з�юридичними�та�фізичними�особами,�в�том��числі�іно-

земними,�на�до�овірних�засадах�щодо�дося�нення�мети�своєї�діяльності.

5.1.8.�Самостійно�план�вати�основні�напрям�и�сво�о�розвит���і�визначати�страте�ію�відпо-

відно�до��ал�зевих,�на��ово-технічних�про�нозів�та�пріоритетів,��он’юн�т�ри�рин���прод��ції,�то-

варів,�робіт,�посл���та�е�ономічної�сит�ації.

5.1.9.�Одерж�вати�від�б�дь-я�их�фінансово-�редитних��станов��редити�на�до�овірних�заса-

дах�за�по�одженням�з�власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном.

5.1.10.�Придбавати���підприємств,�ор�анізацій,��станов�незалежно�від�їхньої�форми�власно-

сті,�а�та�ож���фізичних�осіб�необхідні�матеріальні�рес�рси.

5.1.11.�Придбавати�цінні�папери�юридичних�осіб�У�раїни�та�інших�держав.

5.1.12.�Самостійно��творювати�цільові�фонди.

5.1.13.�Здійснювати�інші�дії,�що�не�с�перечать�цьом��Стат�т�,�не�заборонені�за�онодавством

У�раїни�та�сприяють�вирішенню�поставлених�при�створенні�КОНЦЕРНУ�завдань.

5.2.�На�КОНЦЕРН�по�ладаються�та�і�обов’яз�и:

5.2.1.�Здійснення�технічної,�методичної,��онс�льтаційної,�правової�та�іншої�допомо�и��часни-

�ам�КОНЦЕРНУ.

5.2.2.�Здійснення��онтролю�за�ви�онанням�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�стос�ються�діяльності��часни�ів�КОН-

ЦЕРНУ.

5.2.3.�Координація�діяльності��часни�ів�КОНЦЕРНУ�щодо�забезпечення�ними�належно�о�ви-

�онання�зобов’язань,�я�і�вини�ли�перед�ви�онавцями�(виробни�ами)��ом�нальних�посл���та

іншими��редиторами.

5.2.4.�Здійснення��онтролю�та��оординації�діяльності��часни�ів�КОНЦЕРНУ�щодо�ведення

претензійно-позовної�роботи,�направленої�на�стя�нення�забор�ованості�за�житлово-�ом�наль-

ні�посл��и�з�абонентів.

5.2.5.�Забезпечення�ефе�тивно�о�ви�ористання,�збереження�та��тримання�в�належном��ста-

ні�майна�територіальної��ромади�міста�Києва,�що�за�ріплено�за�КОНЦЕРНОМ�на�праві��оспо-

дарсь�о�о�відання.�Здійснення��апітально�о�ремонт��і�оновлення�основних�фондів,�забезпе-

чення�своєчасно�о�введення�в�дію�придбано�о�обладнання.

5.2.6.�Забезпечення�ефе�тивної�ор�анізації�виробничо�о�процес�,�забезпечення�е�ономіч-

но�о�і�раціонально�о�ви�ористання�доход��та�оптимізація�витрат�для�збільшення�приб�т�ово-

сті.

5.2.7.�Форм�вання�штат�,�виходячи�з�виробничих�потреб�та�фінансових�можливостей,�створен-

ня�належних��мов�для�висо�опрод��тивної�праці,�забезпечення�додержання�вимо��чинно�о�за-

�онодавства�про�працю,�соціальне�страх�вання,�правил�і�норм�охорони�праці,�техні�и�безпе�и.

5.2.8.�Здійснення�централізовано�о�ре��лювання,��онтролю�та��оординації�діяльності��час-

ни�ів�КОНЦЕРНУ.

5.2.9.�Представництво�інтересів��часни�ів�КОНЦЕРНУ�перед�їхніми��редиторами.

5.3.�Учасни�и�КОНЦЕРНУ�мають�право:

5.3.1.�Самостійно�від�сво�о�імені���ладати�до�овори�з�іншими��часни�ами�КОНЦЕРНУ,�а�та-

�ож�з�іншими�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями.

5.3.2.�Вносити�на�роз�ляд�правління�КОНЦЕРНУ�пропозиції�щодо�напрямів�йо�о�діяльності�та

одерж�вати�необхідн��інформацію.

5.3.3.�Вносити�на�роз�ляд�правління�КОНЦЕРНУ�пропозиції�та�брати��часть�в�об�оворенні

питань,�що�належать�до��омпетенції�КОНЦЕРНУ.

5.3.4.�Корист�ватися�в�повном��обсязі�інформацією,�що�надходить�до�КОНЦЕРНУ,�а�та�ож

посл��ами,�що�надаються�КОНЦЕРНОМ.

5.4.�Учасни�и�КОНЦЕРНУ�зобов’язані�дотрим�ватися�вимо��цьо�о�Стат�т�;�ви�он�вати�рі-

шення�ор�анів��правління�КОНЦЕРНОМ,�прийнятих�відповідно�до�їх��омпетенції,�визначеної

цим�Стат�том;�сплач�вати�внес�и�в��становленом��поряд���і�розмірах�та�сприяти�ви�онанню

завдань�КОНЦЕРНУ.

5.5.�Учасни�и�КОНЦЕРНУ�не�мають�права�без�з�оди�КОНЦЕРНУ�об’єдн�вати�на�добровіль-

них�засадах�свою�діяльність�з�іншими�с�б’є�тами��осподарювання,�приймати�рішення�про�при-

пинення�своєї�діяльності,�виходити�з�йо�о�с�лад�.

6.�УПРАВЛІННЯ�КОНЦЕРНОМ

6.1.�Управління�КОНЦЕРНОМ�здійснюється��енеральним�дире�тором�КОНЦЕРНУ�та�правлін-

ням�КОНЦЕРНУ.

6.2.�Генеральний�дире�тор�КОНЦЕРНУ�призначається�Київсь�им�місь�им��оловою�за�подан-

ням�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обо-

в’яз�ів,�по�одженим�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�на

�онтра�тній�основі.

6.3.�Генеральний�дире�тор�КОНЦЕРНУ:

6.3.1.�Самостійно�виріш�є�питання�діяльності�КОНЦЕРНУ�в�межах�своєї��омпетенції,�перед-

баченої�цим�Стат�том.

6.3.2.�Несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на�КОНЦЕРН�завдань,

визначених�цим�Стат�том�та�до�оворами�між�КОНЦЕРНОМ�та�підприємствами —�йо�о��часни-
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�ами,�за�іншими�до�оворами,�ефе�тивне�ви�ористання�та�збереження�майна,�за�ріплено�о�за

КОНЦЕРНОМ,�дотримання�за�онодавства�У�раїни.

6.3.3.�Затвердж�є�стр��т�р��і�штатний�роз�лад�КОНЦЕРНУ,�положення�про�йо�о�стр��т�рні

підрозділи�і�ф�н�ціональні�обов’яз�и�працівни�ів�та�встановлює�систем��оплати�праці.

6.3.4.�Кер�є�роботою�КОНЦЕРНУ�на�основі�єдиноначальності�відповідно�до�цьо�о�Стат�т�.

6.3.5.�Генеральний�дире�тор�КОНЦЕРНУ�без�дор�чення�діє�від�імені�КОНЦЕРНУ,�пред-

ставляє�йо�о�інтереси�в�ор�анах�державної�влади�і�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання,�ін-

ших�ор�анізаціях,���відносинах�з�юридичними�особами�та��ромадянами�і�виріш�є�питання

діяльності�КОНЦЕРНУ�в�межах�та�поряд��,�визначених�за�онодавством�У�раїни�та�цим�Ста-

т�том.

6.3.6.�Розпоряджається�майном�та��оштами�КОНЦЕРНУ�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни

та�цьо�о�Стат�т�.

6.3.7.�Видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази,�розпорядження�та�перевіряє�їх�ви�онання,�від-

�риває�розрах�н�ові�та�інші�рах�н�и�в�бан�ах,���ладає���оди,�в�том��числі�тр�дові.

6.4.�Заст�пни�и��енерально�о�дире�тора,��ерівни�и�та�спеціалісти�стр��т�рних�підрозділів

призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад��енеральним�дире�тором�КОНЦЕРНУ.�На�по-

сади�заст�пни�ів��енерально�о�дире�тора�мож�ть�б�ти�призначені�співробітни�и��ом�нальних

підприємств,�що�входять�до�с�лад��КОНЦЕРНУ.

6.5.�Для��з�оджено�о�вирішення�питань��осподарсь�ої�діяльності�в�КОНЦЕРНІ��творюється

правління�КОНЦЕРНУ.�До�с�лад��правління�КОНЦЕРНУ�входять�заст�пни�и��енерально�о�ди-

ре�тора�КОНЦЕРНУ,��оловний�інженер�і��оловний�б�х�алтер�КОНЦЕРНУ,��ерівни�и�підприємств,

що�входять�до�с�лад��КОНЦЕРНУ.�Очолює�правління�КОНЦЕРНУ��енеральний�дире�тор�КОНЦЕР-

НУ.

6.6.�Засідання�правління�КОНЦЕРНУ�є�правомочне,�я�що�на�ньом��прис�тні�не�менш�я��50

відсот�ів�с�лад��правління

Кожен�член�правління�має�один��олос.�Рішення�правління�КОНЦЕРНУ�приймаються�шляхом

від�рито�о��олос�вання�простою�більшістю��олосів.

6.7.�Формою�роботи�правління�КОНЦЕРНУ є�засідання,�що�с�ли�аються�не�рідше�ніж�один

раз�на�місяць.

На�першом��засіданні�правління�обирає�із�сво�о�с�лад���олов��правління,�призначає�се�ре-

таря�правління,�а�та�ож�встановлює�стро��їх�повноважень,�я�ий�не�може�перевищ�вати�п’яти�ро-

�ів.

Позачер�ові�засідання�с�ли�аються�на�вимо����олови�правління�або�трьох�членів�правління,

або��енерально�о�дире�тора.

6.8.�Порядо��денний�засідання�правління��от�ється�йо�о�се�ретарем�на�підставі�планів

роботи�правління,�затверджених��оловою�правління.�Порядо��денний�доводиться�до�відо-

ма�членів�правління�та�осіб,�що�запрош�ються�на�засідання�правління,�за�три�дні�до�йо�о

почат��.

6.9.�Рішення�правління�оформляється�прото�олом,�я�ий�підпис�ють��олов�ючий�на�засіданні

та�се�ретар�правління.

Кни�а�прото�олів�засідань�правління�збері�ається�разом�з�фінансовими�до��ментами.

6.10.�До�повноважень�правління�КОНЦЕРНУ�належать�питання�щодо:

затвердження�положень�та�вн�трішніх�ре�ламентних�до��ментів�КОНЦЕРНУ;

затвердження�планів�розвит���КОНЦЕРНУ�на��орот�о-�і�дов�остро�овий�період;

вибор��а�дитора�КОНЦЕРНУ,�надання�ре�омендацій�з�визначення�розмір��оплати�а�диторсь�их

посл��;

попередньо�о�роз�ляд��звіт��про�діяльність�Концерн��та�ви�онання�спільних�прое�тів;

вирішення�інших�питань�діяльності�КОНЦЕРНУ,�що�виносяться�на�роз�ляд�правління�йо�о��е-

неральним�дире�тором.

6.11.�Інтереси�тр�дово�о��оле�тив��КОНЦЕРНУ�представляє�об’єднаний��омітет�проф-

спіл�и,�що�обирається�на��онференції�профспіло��підприємств,�що�входять�до�с�лад��КОН-

ЦЕРНУ.

6.12.�Тр�довий��оле�тив�КОНЦЕРНУ�становлять��сі�працівни�и,�я�і�своєю�працею�бер�ть��часть

в�йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор��(�онтра�т�,���оди),�а�та�ож�інших�форм,�що�ре-

��люють�тр�дові�відносини�працівни�а�з�КОНЦЕРНОМ.

6.13.�Тр�довий��оле�тив�КОНЦЕРНУ:

роз�лядає�і�затвердж�є�прое�т��оле�тивно�о�до�овор�;

роз�лядає�і�виріш�є�з�ідно�зі�Стат�том�КОНЦЕРНУ�питання�самовряд�вання�тр�дово�о��оле�-

тив�;

визначає�і�затвердж�є�перелі��і�порядо��надання�працівни�ам�КОНЦЕРНУ�соціальних�піль�;

бере��часть���матеріальном��і�моральном��стим�люванні�прод��тивності�праці,�заохоч�є�ви-

нахідниць���і�раціоналізаторсь���діяльність.

7.�ПОВНОВАЖЕННЯ�ВЛАСНИКА�У�ВІДНОСИНАХ�З�КОНЦЕРНОМ

7.1.�Ви�лючною��омпетенцію�власни�а�є:

затвердження�Стат�т��КОНЦЕРНУ�та�внесення�до�ньо�о�змін;

прийняття�рішення�щодо�реор�анізації�та�лі�відації�КОНЦЕРНУ;

вирішення�питання�про�прийняття�до�КОНЦЕРНУ�інших��часни�ів�та�ви�лючення��часни�ів�з

йо�о�с�лад�;

збільшення�або�зменшення�стат�тно�о�фонд��КОНЦЕРНУ;

здійснення�інших�повноважень�з�ідно�з�за�онодавством�та�положеннями�цьо�о�Стат�т�.

7.2.�Для�забезпечення�ефе�тивності�ви�ористання��ом�нально�о�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�та�для�створення��мов�повноцінно�о�ф�н�ціон�вання�КОНЦЕРНУ�власни��має

право�передавати�КОНЦЕРНУ�майно�й�вил�чати�йо�о���встановленом��поряд��.

8.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�діяльності

КОНЦЕРНУ�є�приб�то�.

8.2.�Приб�то��КОНЦЕРНУ�ви�ористов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою�місь-

�ою�радою.

8.3.�КОНЦЕРН�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�на-

дає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�ра-

їни.�Фінансова�звітність�КОНЦЕРНУ�надається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��станов-

леном��поряд��.

8.4.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�КОНЦЕРНОМ�шляхом�с�ла-

дання���поряд���та�за�формою,�що�визначаються�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�ються�Депар-

таментом��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

8.5.�КОНЦЕРН�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в��становленом��поряд-

��.

8.6.�Генеральний�дире�тор�КОНЦЕРНУ�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відпові-

дальність�за�додержання�поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�фінансо-

вої�звітності.

8.7.�Генеральний�дире�тор�КОНЦЕРНУ�зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�КОНЦЕРНУ�на

ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто-

�о�приб�т��,�не�прип�с�аючись�при�цьом��витрат,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

9.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�КОНЦЕРНУ

9.1.�КОНЦЕРН�проводить�зовнішньое�ономічн��діяльність�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни,�а�та�ож�мети�і�основних�напрям�ів�діяльності,�передбачених�цим�Стат�том.

10.�ПРИПИНЕННЯ�КОНЦЕРНУ

10.1.�Припинення�КОНЦЕРНУ�відб�вається�в�рез�льтаті�йо�о�реор�анізації�в�інше�об’єднан-

ня�або�лі�відації�за�рішенням�власни�а,�або�за�рішенням�с�д����поряд��,�встановленом��за�о-

нодавством�У�раїни.

10.2.�Вихід�підприємства�із�с�лад��КОНЦЕРНУ�здійснюється�за�рішенням�власни�а.

10.3.�Реор�анізація�КОНЦЕРНУ�здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради.�Реор�ані-

зація�КОНЦЕРНУ�здійснюється�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

10.4.�Лі�відація�КОНЦЕРНУ�здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради.�Лі�відація�КОН-

ЦЕРНУ�здійснюється�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

10.5.�Працівни�ам,�що�звільняються���рез�льтаті�реор�анізації�чи�лі�відації�КОНЦЕРНУ,

�арант�ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодавства�У�ра-

їни.

10.6.�Майно,�що�залишається�після�задоволення�претензій��редиторів�і�розрах�н�ів�з��час-

ни�ами�тр�дово�о��оле�тив�,�ви�ористов�ється�за�рішенням�власни�а.

10.7.�КОНЦЕРН�вважається�реор�анізованим�або�лі�відованим�з�момент��ви�лючення�йо�о

з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�підприємців.

10.8.�У�разі�реор�анізації�КОНЦЕРНУ�йо�о�права�і�обов’яз�и�переходять�до�правонаст�пни-

�а.

11.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�СТАТУТУ

11.1.�Цей�Стат�т�набирає�чинності�з�момент��йо�о�державної�реєстрації.

11.2.�Зміни�до�Стат�т��вносяться�рішенням�власни�а�і�реєстр�ються���відповідності�до�чин-

но�о�за�онодавства�У�раїни.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23.05.2002 № 23/23 «Про деякі питання діяльності 

комунального підприємства «Труханів острів»
Рішення Київської міської ради № 523/1387 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статті 9 Земельного кодексу України, пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю Укра(
їни — місто(герой Київ», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи витяг з протоколу № 1 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 20.01.2015 (№ 08/281 —37к), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�П�н�т�1�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

23.05.2002�№ 23/23�«Про�дея�і�питання�діяль-

ності��ом�нально�о�підприємства�«Тр�ханів�ос-

трів»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Тимчасово�до�затвердження�планів�зо-

н�вання�та/або�детальних�планів�території�Тр�-

ханово�о�острова�і�визначення���та�их�планах

територій,�придатних�для�вибор��і�надання�зе-

мель�для�здійснення�містоб�дівної�діяльності,

з�пинити�надання�дозволів�на�розроблення

прое�тів�земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно��або�технічної�до��ментації�із�зем-

ле�строю�щодо�встановлення�меж�земельних

діляно��в�нат�рі�(на�місцевості)�для�передачі

(надання)�земельних�діляно��в��орист�вання

або���власність,�а�та�ож�передач��(надання)

земельних�діляно��в��орист�вання�або���влас-

ність,��рім�випад�ів�передачі�(надання)�земель-

них�діляно��для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�існ�ючих�б�дин�ів�та�спор�д�спорт�,�охоро-

ни�здоров’я�та�відпочин��»�(справа�А-21473).

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�провес-

ти�інвентаризацію�земельних�діляно��на�Тр�-

хановом��острові�із�зал�ченням�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради���с�ладі�спеціальної��омі-

сії.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на перетині вулиць Закревського — Милославської 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 483/1347 від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 19 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» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи
численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�2��а�на

перетині�в�лиць�За�ревсь�о�о —�Милослав-

сь�ої���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�стат�с

с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�«Про�рами�розвит��

зеленої�зони�м.�Києва�до�2010�ро��»,�затвер-

дженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

19.07.2005�№ 806/3381�та�продовженої�на

період�2010—2015�ро�ів�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 714/2783�(таб-

лиця�2�«Озеленені�території�за�ально�о��о-

рист�вання�міста�Києва,�що�відповідають�ти-

поло�ічним�озна�ам�та�план�вальним�вимо-

�ам»),�додавши�земельн��ділян��,�визначе-

н��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі���с�ве-

рів�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зеле-

них�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійс-

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

оформлення�та�бла�о�строю�земельної�ді-

лян�и�площею�2��а�на�перетині�в�лиць�За-

�ревсь�о�о —�Милославсь�ої���Деснянсь�о-

м��районі�міста�Києва.

4.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��ом�нальних�засобах�масової�інформа-

ції.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко
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Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Меліоративній, 
навпроти контрольно�перепускного пункту Банкнотно�монетного двору 

Національного банку України у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 482/1346 від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», статті 7, статей 51�53 Закону України «Про природно�заповідний фонд України» та з метою раціонального ви�
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�2��а�на�в�лиці�Ме-

ліоративній,�навпроти��онтрольно-переп�с�но�о�п�н�т��Бан-

�нотно-монетно�о�двор��Національно�о�бан���У�раїни��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�«Про�рами�розвит���зеленої�зони�

м.�Києва�до�2010�ро��»,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�та�продовженої�на

період�2010-2015�ро�ів�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.200�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території�за-

�ально�о��орист�вання�міста�Києва,�що�відповідають�типо-

ло�ічним�озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додавши

земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до

перелі���с�верів�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київ-

зеленб�д»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла�о�строю

земельної�ділян�и�площею�2��а�на�в�лиці�Меліоративній,

навпроти��онтрольно-переп�с�но�о�п�н�т��Бан�нотно-мо-

нетно�о�двор��Національно�о�бан���У�раїни���Деснянсь�о-

м��районі�міста�Києва.

4.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюднити�в��ом�наль-

них�засобах�масової�інформації.�

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�е�оло�іч-

ної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про розробку Програми забезпечення об’єктів, що знаходяться у комунальній
власності м. Києва, енергозберігаючими лампочками

Рішення Київської міської ради № 468/1332 від 14 травня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2008 № 632 «Про за�

твердження Державної цільової науково�технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних дже�
рел світла та освітлювальних систем на їх основі», рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 387/6603 «Про затвер�
дження Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011 — 2015 роки для міста Києва» та з метою заощадження елек�
троенергії, що витрачається на освітлення об’єктів, що знаходяться у комунальній власності м. Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфра-

стр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�01�жовтня�2015

ро���розробити�та�подати�Про�рам��забезпечення�об’є�-

тів,�що�знаходяться����ом�нальній�власності�м.�Києва,

енер�озбері�аючими�лампоч�ами,�до�постійної��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��о-

сподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с��для�роз-

�ляд��та�внесення�та�затвердження�сесії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�по-

стійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом�-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.�

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Лісківській 
у Деснянському районі м. Києва, кадастровий номер ділянки

(8000000000:62:142:0058)
Рішення Київської міської ради № 481/1345 від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», статті 7, статей 51�53 Закону України «Про природно�заповідний фонд України» та з метою раціонального ви�
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,45��а�на�в�л.�Ліс-

�івсь�ій,��адастровий�номер�(8000000000:62:142:0058),���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�«Про�рами�розвит���зеленої�зони�

м.�Києва�до�2010�ро��»,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,�та�продовженої

на�період�2010-2015�ро�ів�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�тери-

торії�за�ально�о��орист�вання�міста�Києва,�що�відповідають

типоло�ічним�озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додав-

ши�земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,

до�перелі���с�верів�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню,�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київ-

зеленб�д»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла�о�строю

земельної�ділян�и�площею�0,45��а�на�в�л.�Ліс�івсь�ій,��адас-

тровий�номер�(8000000000:62:142:0058),���Деснянсь�ом�

районі�міста�Києва.

4.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюднити�в��ом�наль-

них�засобах�масової�інформації.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�е�оло�іч-

ної�політи�и.�

Київський міський голова В. Кличко
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Про перейменування дитячої клінічної лікарні №7 
Печерського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 585/1449 від 28 травня 2015 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ки�

ївська міська рада

1.�Переймен�вати�дитяч���лінічн��лі�арню�№ 7�Пе-

черсь�о�о�район��м.�Києва���Київсь���місь����лінічн�

дитяч��лі�арню�інтенсивно�о�лі��вання�№ 3.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Привести���відповідність�до�цьо�о�рішення�свої

розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�охорони�здоров’я�та�соціальної�політи�и� і�по-

стійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності.

Київський міський голова В. Кличко

ВИРІШИЛА: Відповіді на сканворд 
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Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâà ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè óïðàâë³ííÿ
îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâà
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæ-
áîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169
òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè
ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàò-
êàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñ-
â³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñ-
â³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàò-
íèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñ-
ò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿
ñ³ì’¿ çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-
íîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

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

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Êðàâ÷åíêà, 20 (ÄÍÇ ¹ 2), 1 ïîâåðõ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 132,9 êâ.ì.Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü (çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî
á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè
2235000 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 675,90 ãðí (ïîãîäèííî) áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà
³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512
àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96, 288-08-75.

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ïóõ³ëåâè÷à
Ðîìàíà Àíäð³éîâè÷à (âóë. Ðàéäóæíà, áóä. 11, êâ. 7, ì. Êè¿â), çà ïîçîâîì Ïóáë³÷-
íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà Êîìåðö³éíèé Áàíê “Ïðèâàòáàíê” äî Ïóõ³ëåâè÷à
Ðîìàíà Àíäð³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 22.09.2015 ðîêó î 12.00 â ïðèì³ùåíí³ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåðã³ºíêà, 3, êàá. ¹ 7.

Ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ñïðàâà, çã³äíî ç âèìîãàìè ÖÏÊ Óêðà¿íè,
áóäå ðîçãëÿíóòà ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Ïðè ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê äî ñóäó â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³-
äîìëåíèì ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ðîçãëÿäó ñïðàâè.

Ñóääÿ Ë.Î. Àòèïîâà

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 37,50 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (çä³éñíåííÿ
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 578 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 4 816,67 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-

ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1” Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. ßêóáîâñüêîãî, 6, ì. Êè¿â, 03191,
òåë./ôàêñ 250-32-27).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ öîêîëüí³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç
íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 150,10 êâ. ì â áóäèíêó
¹ 32 íà âóë. Àíð³ Áàðáþñà äëÿ ðîçì³ùåííÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè
òà éîãî ì³ñöåâèõ îðãàí³çàö³é (Ïå÷åðñüêà ðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî
Õðåñòà). Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà
òåëåôîíîì 280-15-39.

24.06.15 î 12.45 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ, 1 çàë 38, ñóääÿ: Ïîãð³á-
í³÷åíêî ².Ì. â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/7305/15 çà àäì³í³ñòðà-
òèâíèì ïîçîâîì Êàëüêî P.A. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâ-
íèì â ÷àñòèí³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04.03.15 ¹195/1060 “Ïðî âíå-
ñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.02.2013 ¹ 63/9120 “Ïðî
Òèì÷àñîâèé ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ (íàäàííÿ) çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó êîðèñòóâàííÿ àáî
ó âëàñí³ñòü ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â ì³ñò³ Êèºâ³”.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ì. Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ ”Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ”, ïð. Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 65, 1 ïîâåðõ, çàã.ïëîùà 36,70 êâ.ì, ìåòà âèêîð. çà çàÿâîþ îðåíäàðÿ — ðîç-
ì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, ñòàðòîâà îð. ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 79,59 ãðí, ì³ñÿ÷íà îð.
ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 2921,16 ãðí, òåðì³í îð. 2 ð. Ìîæëèâà ³íøà ìåòà âèêîð. ïðèì.,
îð. ñòàâêà çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó..., çàòâ.Ð³ø.ÊÌÐ â³ä 22.09.2011 ¹34/6250,
ç êîð. íà ³íä. ³íôë. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîá. äí. ç äíÿ
ïóá.îãîë.: ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, êàá. 222. Äîâ. ³íô. çà òåë. 546-20-51.

Îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â óïðàâë³íí³ åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ): ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ðåãóëþâàííÿ çåëåíèõ
íàñàäæåíü (2 ïîñàäè); ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ òà
êîíòðîëþ (íà ïåð³îä äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè). Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî óìîâ êîíêóðñó
ðîçì³ùåíà íà âåá-ñàéò³ http://gukbm.kiev.ua, òåë. 483-71-39.

Â îãîëîøåíí³ ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè ó ãàçåò³ “Õðåùàòèê” ¹ 80 (4676) â³ä
09 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëà äîïóùåíà ïîìèëêà.

Ñë³ä ÷èòàòè: “Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ÄÆÊÏ HAH Óêðà¿íè ìàº
íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè”, —
äàë³ çà òåêñòîì.



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, â³ä âàñ âèìàãàºòü-
ñÿ ìàêñèìóì ÷óéíîñò³,äèï-
ëîìàòè÷íîñò³, ïñèõîëîã³÷-

íî¿ ëàá³ëüíîñò³, àáè çàëàãîäèòè âñ³
íåïðèºìí³ ìîìåíòè ñï³ëêóâàííÿ ç
ðîäèíîþ. Ãåíåòè÷í³ ðèñè, óñïàäêî-
âàí³ â³ä ïðåäê³â, íèí³ â³ä³ãðàâàòè-
ìóòü ãîëîâíó ðîëü.

ÒÅËÜÖ², óì³ííÿ ñï³âïåðå-
æèâàòè, áëèñêó÷èé õèñò
ãîñïîäàðÿ òà áàæàííÿ ï³ê-

ëóâàòèñÿ ïðî áëèçüêèõ ñòàíóòü çà-
ïîðóêîþ æèòòºâèõ óñï³õ³â. Çðîáëå-
íå ³íøèì äîáðî ïîâåðòàòèìåòüñÿ áó-
ìåðàíãîì, ïåðåøêîäè çíèêíóòü.

ÁËÈÇÍßÒÀ, øëÿõ ñàìî-
ñòâåðäæåííÿ óñòåëåíèé
òðîÿíäàìè óñï³õó,ñèëè ôîí-

òàíóþòü, âàø âïëèâ ó ñîö³óì³ íàä-
çâè÷àéíèé! Îäíàê íå ïîñï³øàéòå
â³äêðèâàòè íîâó ñòîð³íêó ñâîº¿ á³î-
ãðàô³¿. Ïî÷åêàéòå ç ìàñøòàáíèìè
ïëàíàìè äâà äí³, à ñüîãîäí³ ðîçáå-
ð³òüñÿ â ñâî¿õ ð³çíîìàí³òíèõ áàæàí-
íÿõ, ðîçñîðòèðóéòå, ùî òåðì³íîâî
ñë³ä ðåàë³çóâàòè, à ùî çà÷åêàº.

ÐÀÊÈ, â³äïðàöþâàííÿ êàð-
ì³÷íèõ ñþæåò³â òðèâàº...
Âè ôîíòàíóºòå åìîö³ÿìè

(óí³âåðñàëüíå ïàëüíå äëÿ ä³é!), âò³ì,
ïåðåæèâàííÿ ìîæóòü ñòàòè íàäçâè-
÷àéíî ñèëüíèìè òà ãëèáîêèìè, ùî
³ñòîòíî âïëèâàòèìå íà ëþäåé, ñè-
òóàö³¿.

ËÅÂÈ, ó âàñ º âèá³ð: ìîâ÷-
êè ñòðàæäàòè â³ä íåðåàë³-
çîâàíèõ âíóòð³øí³õ ïî-

òðåá, ï³äãîäîâóþ÷è òàºìí³ ñòðàõè
ùîäî ìàéáóòíüîãî, àáî äîïîìàãà-
òè ³íøèì.Òà â æîäíîìó ðàç³ íå íà-
â’ÿçóéòå ñâîþ äîïîìîãó, à ÷åêàéòå,
êîëè âàñ ïðî öå ïîïðîñÿòü.

Ä²ÂÈ, äîëÿ çì³íþº âàøó
ñòðàòåã³÷íó ë³í³þ ó ôàõî-
â³é ñôåð³. Âè áàãàòî ÷îãî

ùå íå çíàºòå, ³íôîðìàö³ÿ îáìåæå-
íà,òîìó íå áóäóéòå ãëîáàëüíèõ ïëà-
í³â (îñîáëèâî ô³íàíñîâèõ), óòðè-
ìàéòåñÿ â³ä ïóáë³÷íîãî îçâó÷åííÿ.
Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ éòè íà íîâó ïî-
ñàäó, äàâàòè îá³öÿíêè, óêëàäàòè ä³-
ëîâ³ êîíòðàêòè, ñåðéîçíî ïðî ùîñü
äîìîâëÿòèñÿ.

ÒÅÐÅÇÈ ìàþòü øàíñè äî-
áèòèñÿ óñï³õó â ïðîôåñ³é-
í³é ñôåð³, àëå íå ðîçãîëî-

øóéòå ñâî¿õ íàì³ð³â, ðîá³òü çàäó-
ìàíå òèõî, ñêðóïóëüîçíî ñïðÿìî-
âóþ÷è òðóäîâèé åíòóç³àçì íà îë-
òàð êàð’ºðíèõ çäîáóòê³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äåíü ïðîìàé-
íå íà òë³ ð³çíîáàðâíèõ ÷óò-
òºâèõ ïåðåæèâàíü,ïîâ’ÿçà-

íèõ ç ïîäîðîæàìè,âèùîþ îñâ³òîþ,
ðåë³ã³ºþ, ïîë³òèêîþ, þðèäè÷íèìè
ñïðàâàìè, æèòåëÿìè â³ääàëåíèõ
ðåã³îí³â.À îñê³ëüêè öå âàøà ð³äíà
ñòèõ³ÿ,òî ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ íà òð³-
óìôàëüíèé ïðîðèâ ó íàïðÿìêàõ,
ÿê³ âàñ ãëèáîêî ö³êàâëÿòü.

ÑÒÐ²ËÜÖ², º âèñîêà éìî-
â³ðí³ñòü, ùî ìàòåð³àëüí³
áëàãà ìîæóòü ñòàòè «ÿáëó-

êîì ðîçáðàòó» ì³æ âàìè òà îòî÷åí-
íÿì. À îñê³ëüêè âñå ìàòåð³àëüíå
òë³ííå, ïîñòàâòå äóõîâí³ ö³ííîñò³,
ÿê³ âàñ ºäíàþòü, íà ÷³ëüíå ì³ñöå.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ÿê ä³ëîâèé ñî-
ðàòíèê âè — ñàìà äîñêî-
íàë³ñòü, â óñüîìó ëàäí³ éòè

íà ïîñòóïêè, âðàõîâóþ÷è ÷óæ³ ³í-
òåðåñè (ïðî âëàñí³ òåæ íå çàáóâàé-
òå),ùî ñïðèÿòèìå îòðèìàííþ âçàº-
ìîâèã³äíîãî ðåçóëüòàòó.

ÂÎÄÎË²¯, òðóäîâèé ôðîíò
ïîòðåáóº åìîö³éíèõ òà
åíåðãåòè÷íèõ ³íâåñòèö³é,

òîæ âèêëàäàéòåñÿ íà âñ³ ñòî â³ä-
ñîòê³â, çíîâó àíàë³çóéòå ïðîôåñ³é-
íå ìèíóëå, íàäîëóæóéòå ïðîãàëè-
íè, íàìàãàéòåñÿ âèêîðèñòàòè âòðà-
÷åí³ øàíñè.

ÐÈÁÈ, áåðåæ³òüñÿ «ðîìàí-
òè÷íèõ» øàõðà¿â — ÿêùî
õòîñü ³ç çàëèöÿëüíèê³â ÷è

ïàñ³é êëÿíåòüñÿ ó â³÷íîìó êîõàíí³,
íå â³ðòå — «â³øàº ëîêøèíó íà âó-
õà»! À îñü ³ç êîëèøí³ìè êîõàíèìè,
äðóçÿìè äîâåäåòüñÿ ðåàí³ìóâàòè
âçàºìèíè.Äîëÿ íå ïèòàº, õî÷åòå âè
öüîãî ÷è í³,— òàê òðåáà äëÿ îíîâ-
ëåííÿ ñâ³òîãëÿäó. É ùîáè æèòòº-
äàéí³ ñòðóìêè íå îáì³ë³ëè, ñïðÿ-
ìîâóéòå îñíîâí³ çóñèëëÿ â ðóñëî
ñ³ì’¿, äå âèêîëèñóºòüñÿ âàøà äóõîâ-
í³ñòü.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 742 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 38 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 46 %

ãîðîñêîï
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 41665
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÑÅÍÀÒÎÐ-ðåñïóáë³êàíåöü ÑØÀ â³ä
øòàòó Îãàéî Ðîá Ïîðòìàí ìèíóëîãî
÷åòâåðãà âí³ñ äî Ñåíàòó ïîïðàâêó äî
â³éñüêîâîãî áþäæåòó Ñïîëó÷åíèõ
Øòàò³â íà 2016 ð³ê, ÿêà ïåðåäáà÷àº
äîïîìîãó Óêðà¿í³ çáðîºþ ³ ðîçâ³ä-
êîþ íà ñóìó 60 ìëí äîë., ïèøå «Óêð-
³íôîðì». «Ïîïðàâêà ïåðåäáà÷àº íà-
äàííÿ Óêðà¿í³ âàæëèâèõ ³ íåîáõ³ä-
íèõ äëÿ ñàìîîáîðîíè êîøò³â, ÿê³ âî-
íà ïðîñèëà, âêëþ÷àþ÷è ðîçâ³ääàí³
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó, ïðîòèàð-
òèëåð³éñüê³ ðàäàðè,îáîðîííå ë³òàëü-
íå îçáðîºííÿ, áåçï³ëîòí³ ë³òàëüí³
àïàðàòè, áåçïå÷íèé çâ’ÿçîê ³ òðåíó-

âàííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê êëþ-
÷îâèõ ìîæëèâîñòåé ó áîéîâèõ ä³-
ÿõ»,— ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ñåíà-
òîðà.Êð³ì òîãî,ïàí Ïîðòìàí âí³ñ ³ùå
îäíó ïîïðàâêó äî àìåðèêàíñüêîãî
â³éñüêîâîãî áþäæåòó, çàæàäàâøè â³ä
Ïåíòàãîíó ³ ÍÀÒÎ ðîç³áðàòèñÿ â òàê-
òèö³ «ðîñ³éñüêèõ â³éñüê ³ îïîë÷åíö³â»
³ â òîìó, ÿê â³éñüêîâèé êîíôë³êò â
Óêðà¿í³ ìîæå ïîçíà÷èòèñÿ íà âèðîá-
íèöòâ³ àìåðèêàíñüêèõ òàíê³â Abrams.
«Ìîÿ äðóãà ïîïðàâêà äîçâîëèòü íàì
âèíåñòè óðîêè ç êîíôë³êòó ³ âèâ÷è-
òè ¿õ íàñë³äêè äëÿ çáðîéíèõ ñèë
ÑØÀ»,— ïîâ³äîìèâ Ðîá Ïîðòìàí �

Ó ÑØÀ ïðîïîíóþòü äîïîìîãòè Óêðà¿í³
çáðîºþ ³ ðîçâ³äêîþ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1672 —íà ñòàðøèíñüê³é ðàä³ â Êî-
çà÷³é Ä³áðîâ³ ²âàí Ñàìîéëîâè÷ îá-
ðàíèé ãåòüìàíîì Ë³âîáåðåæíî¿
Óêðà¿íè.
1916 — â õîä³ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè ðîñ³éñüê³ â³éñüêà çàéíÿëè ×åð-
í³âö³.
1940 — â Ëàòâ³þ òà Åñòîí³þ ââå-
äåíî â³éñüêà ×åðâîíî¿ Àðì³¿. Ï³ñ-
ëÿ îêóïàö³¿ Ëèòâè,ïðîâåäåíî¿ ê³ëü-
êîìà äíÿìè ðàí³øå, âñÿ Ïðèáàë-
òèêà îïèíèëàñÿ ï³ä âëàäîþ Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó. Îñê³ëüêè öÿ òåðèòî-
ð³ÿ áóëà çã³äíî ç ðàäÿíñüêî-í³ìåöü-

êèìè äîìîâëåíîñòÿìè çîíîþ âïëè-
âó Í³ìå÷÷èíè, òî Ðàäÿíñüêèé Ñî-
þç âèïëàòèâ êîìïåíñàö³þ â 7,5
ì³ëüéîíà äîëàð³â çîëîòîì.
1996 — Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ïîâ³äîìèëà,ùî çã³ä-
íî ç ¿¿ äîñë³äæåííÿìè ó ñâ³ò³ ùîð³÷-
íî ïîìèðàº á³ëüøå âîñüìè ì³ëü-
éîí³â ä³òåé â³êîì äî îäíîãî ðîêó.
1999 — Ïàðëàìåíò Ëàòâ³¿ îáðàâ
61-ë³òíþ Âàéðó Â³êå-Ôðåéáåðã
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì; âîíà ñòàëà ïåð-
øîþ æ³íêîþ íà ö³é ïîñàä³ â ³ñòî-
ð³¿ êðà¿íè.
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