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Åìîö³¿ í³÷îãî íå âàðò³

Çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ó ÷åòâåð, 5
ëèñòîïàäà ðîçïî÷àëîñÿ ó çâè÷íî-
ìó ðåæèì³, õî÷à íàïåðåäîäí³ î÷³êó-
âàëèñÿ áëîêàäè òà ³íø³ ñïðîáè ç³-
ðâàòè ðîáîòó.Ìîæëèâî,ïèòàííÿ,âè-
íåñåí³ íà ðîçãëÿä, áóëè àæ çàíàäòî
ä³ëîâèìè, ùîá çíàéòè ïðèâ³ä äëÿ
òàêèõ áóðõëèâèõ âèÿâ³â íåçàäîâî-
ëåííÿ. Çîêðåìà — öå ïðîåêò ð³øåí-
íÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåí-
íÿ Êè¿âðàäè â³ä 8.10.2015 ¹ 102/2005
«Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ îáñëóãîâóâàí-
íÿ òà ïîãàøåííÿ ó 2015 ðîö³ áîð-
ãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ì³ñòà Êèºâà». Òà-
êîæ äî ïîðÿäêó äåííîãî áóëî âêëþ-
÷åíî ³ ïèòàííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî áþäæåòó ñòîëèö³. Îáèäâà ïóíê-
òè íà ïîïåðåäí³õ ãîëîñóâàííÿõ ç³-
áðàëè 71 òà 73 ãîëîñè «çà» ³ 80-ìà
ãîëîñàìè «çà» áóëè âêëþ÷åí³ äî ïî-
ðÿäêó äåííîãî.

Íå âèêëþ÷åíî, äåïóòàòè âòî-
ìèëèñÿ é â³ä íåïðîñòî¿ ïåðåäâè-
áîð÷î¿ êàìïàí³¿. Õî÷ áè ÿê òàì áó-
ëî, à â çàë³ ïàíóâàâ ïðàãìàòè÷íèé
íàñòð³é.

Öüîìó, íàïåâíå, ñïðèÿëè é ñëî-
âà, ç ÿêèìè ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî çâåðíóâñÿ äî êîëåã äå-
ïóòàò³â: «Ñüîãîäí³ ìè ç³áðàëèñÿ,
ùîá óõâàëèòè âàæëèâå ð³øåííÿ
äëÿ Êèºâà òà â ³íòåðåñàõ éîãî ìåø-
êàíö³â. Ìè ïîâèíí³ âèçíà÷èòèñÿ
ùîäî ïîãîäæåííÿ ïîïåðåäí³õ óìîâ
ðåñòðóêòóðèçàö³¿ çîâí³øíüîãî áîð-
ãó ñòîëèö³. Éäåòüñÿ ïðî â³äêðèòó
ïðîïîçèö³þ êðåäèòîðàì — ùî Êè-
¿â ïðîïîíóº ¿ì çàì³ñòü ³ñíóþ÷èõ
áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü...».

Ì³ëüÿðäíà åêîíîì³ÿ

Íà çàñ³äàíí³ éøëîñÿ ïðî áîð-
ãè Êèºâà, ÿêèõ ïðîòÿãîì ïîïåðåä-
í³õ ðîê³â íàêîïè÷èëîñÿ ñò³ëüêè,
ùî äîâåëîñÿ âåñòè ç êðåäèòîðàìè
ïåðåìîâèíè ïðî ðåñòðóêòóðèçà-
ö³þ. Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,
êåðóþ÷èñü âèêëþ÷íî ³íòåðåñàìè
ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè, êèÿí, «ìè äî-
ìîâèëèñÿ ç óêðà¿íñüêèì óðÿäîì,
ì³íô³íîì ïðî íàñòóïíó â³äêðèòó
ïðîïîçèö³þ êðåäèòîðàì: ó ðàì-
êàõ áîðãîâî¿ îïåðàö³¿ ì³íô³í ïëà-
íóº ïåðåâåñòè çîâí³øí³é áîðã Êè-
ºâà äî äåðæáîðãó. Òîáòî, éäåòüñÿ
ïðî çìåíøåííÿ áîðãîâîãî íàâàí-
òàæåííÿ íà áþäæåò ñòîëèö³. Öå âå-
ëèê³ êîøòè, ÿêèõ ïîòðåáóº Êè¿â
íèí³». Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ,
ùî éäåòüñÿ ïðî ñóìó áëèçüêî 5
ìëðä ãðí.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ ïîâ³äî-
ìèâ äåòàë³ äîñÿãíóòèõ ïîïåðåäí³õ
äîìîâëåíîñòåé. Îòæå, çà éîãî ñëî-
âàìè, ó õîä³ ïåðåãîâîð³â ç êðåäè-
òîðàìè âäàëîñÿ äîñÿãòè òðüîõ òî-
÷îê ïîðîçóì³ííÿ: áîðã ñòîëèö³ ïå-
ðåâîäèòüñÿ äî äåðæáîðãó, ñòàâêà ïî
êðåäèòó çíèæóºòüñÿ íà 1 % (³ ñêëà-
äå 7,75 % çàì³ñòü 8 %), ñïèñóºòüñÿ
25 % áîðãó. Âèïëàòà áîðã³â â³äêëà-
äàºòüñÿ ç 2015-2016 ðîê³â äî 2020
ðîêó. «Öå äîçâîëèòü çåêîíîìèòè
áëèçüêî 202 ìëí äîëàð³â ÑØÀ»,—
íàãîëîñèâ Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Çàáàãàòî âçÿëè íà ñåáå

Éäåòüñÿ ïðî ñóòòºâó äëÿ Êèºâà
ñóìó áîðã³â, ùî ñêëàäàº ïðèáëèç-
íî òðè ÷âåðò³ áþäæåòó ñòîëèö³.
Ïðî öå ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó íà
çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè ïîâ³äîìèâ êå-
ð³âíèê Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Ðåï³ê, êîòðèé
áðàâ áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ïåðå-
ãîâîðàõ ç êðåäèòîðàìè. Çà éîãî
ñëîâàìè, ïðîòÿãîì îñòàííüîãî ðî-
êó êè¿âñüêà âëàäà íå âçÿëà æîä-
íèõ êðåäèò³â. Áîðãè íàêîïè÷èëè-
ñÿ ïðîòÿãîì ïîïåðåäí³õ ðîê³â. ßê
íàãîëîñèâ Âîëîäèìèð Ðåï³ê, îñ-
íîâíà ìàñà çàéì³â ïðèïàëà íà 2003-
2005 ðîêè, â îñíîâíîìó äëÿ ïåðå-
êðèòòÿ äåô³öèòó áþäæåòó ðîçâèò-
êó. Çðîñòàííÿ áîðãó áóëî ñïðè÷è-
íåíå ñòðèáêàìè êóðñó äîëàðà ÑØÀ,
îñê³ëüêè êðåäèò áóâ íîì³íîâàíèé
ñàìå ó ö³é âàëþò³. «Áóâ çàêëàäå-
íèé âàëþòíèé ðèçèê, ³ ñàìå â³í
ñïðàöþâàâ»,— óòî÷íèâ êåð³âíèê
äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ. Çà-
ãàëüíà ñóìà ºâðîîáë³ãàö³é, â ÿêèõ
ó 2005-ìó (250 ìëí äîëàð³â ÑØÀ)
òà ó 2011-ìó (300 ìëí äîëàð³â ÑØÀ)
ðîêàõ áóëî íîì³íîâàíî êðåäèòè,
ïåðåâèùóº 500 ìëí äîëàð³â ÑØÀ.
Îáë³ãàö³¿ 2005 ðîêó ìàëè êðàéí³é
òåðì³í âèïëàòè — ëèñòîïàä 2015
ðîêó, îáë³ãàö³¿ 2011 ðîêó — ëèïåíü
2016 ðîêó.

Îäíàê ð³øåííÿ Êè¿âðàäè º ïî-
ïåðåäí³ì ³ áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ êðå-
äèòîðàìè. Äëÿ îñòàòî÷íî¿ óõâàëè
ð³øåííÿ ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ

áîðãó ïîòð³áíî, ùîá íå ìåíø ÿê
75 % êðåäèòîð³â (ç-ïîì³æ íèõ º
íåìàëî äð³áíèõ) ïðîãîëîñóâàëè çà
ñõåìó, óçãîäæåíó íà ïîïåðåäí³õ
ïåðåãîâîðàõ.

Êóäè ïîä³ëèñÿ ãðîø³?

Çâ³äêè æ óçÿëèñÿ òàê³ ñòðàøí³
áîðãè? Öå ïèòàííÿ íàñàìïåðåä
õâèëþâàëî äåïóòàò³â. Òàê, ïðåä-
ñòàâíèêè ôðàêö³é Ðàäèêàëüíî¿
ïàðò³¿ òà ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» Îëåê-
ñàíäð Âîâ÷åíêî òà Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî ïîö³êàâèëèñÿ ó äîïîâ³äà÷à
òà ñï³âäîïîâ³äà÷³â, êîëè áóëî âçÿ-
òî ³ — ãîëîâíå! — íà ùî âèòðà÷å-
íî êðåäèòè.

Ó â³äïîâ³äü íà öå Âîëîäèìèð
Ðåï³ê ïîâ³äîìèâ, ùî ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî äîðó÷èâ ô³-
íàíñîâîìó äåïàðòàìåíòó ÊÌÄÀ
ïðîâåñòè àóäèò âèòðà÷àííÿ êðå-
äèòíèõ êîøò³â. «Òðèâàº ðåòåëü-
íà ðîáîòà, áëèçüêî äâîõ ì³ñÿö³â
òðåáà, ùîá ï³ä³áðàòè âñ³ äîêóìåí-
òè é ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó»,— çà-
çíà÷èâ Âîëîäèìèð Ðåï³ê. Ó ñâîþ
÷åðãó Â³òàë³é Êëè÷êî óòî÷íèâ, ùî
«öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå îïðèëþäíå-
íà».

Î÷åâèäíå ãîëîñóâàííÿ

Õî÷à äèñêóñ³ÿ ó çàë³ ç ïèòàíü
ðîçãëÿäó áóëà ïîäåêóäè åìîö³é-
íîþ, ï³äñóìêîâî âîíà âèÿâèëàñÿ
çì³ñòîâíîþ, îñê³ëüêè äåïóòàòè
ïðîãîëîñóâàëè çà ð³øåííÿ, êîòð³

áóëè âêðàé íåîáõ³äíèìè ñòîëèö³
òà êèÿíàì. Òàê, Êè¿âðàäà ó ÷åòâåð,
5 ëèñòîïàäà óõâàëèëà 79-ìà ãîëî-
ñàìè «çà» ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿê³ âè-
íîñèëèñÿ íà îáãîâîðåííÿ. Çã³äíî
ç íèì, áóëî ñõâàëåíî ïîïåðåäí³
óìîâè ðåñòðóêòóðèçàö³¿ áîðã³â ñòî-
ëèö³.

Âîäíî÷àñ äåïóòàòè 80-ìà ãîëî-
ñàìè «çà» ñêîðèãóâàëè é áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà íà öåé ð³ê. Çã³äíî ç
óõâàëåíèì ð³øåííÿì, äîõîäè òà
âèäàòêè êè¿âñüêîãî êîøòîðèñó
ñóòòºâî çá³ëüøåíî. Çîêðåìà äîõî-
äè ç 24,856 ìëðä ãðí äî 25,316 ìëðä
ãðí, à âèäàòêè — ç 24,157 ìëðä ãðí
äî 24,617 ìëðä ãðí.Äæåðåëîì çá³ëü-
øåííÿ ñòàòåé áþäæåòó º ïåðåâè-
êîíàííÿ íàäõîäæåíü äîõîä³â â³ä
ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á
(ÏÄÔÎ) íà ñóìó 360 ìëí ãðí òà â³ä
àêöèçíîãî ïîäàòêó íà ñóìó 110
ìëí ãðí.

Ùî â³ä öüîãî ïåðåïàäå êèÿíàì?
Â³äïîâ³äíî äî óõâàëåíèõ Êè¿âðà-
äîþ ð³øåíü, 5 ìëí îòðèìàº Äåïàð-
òàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ íà
çàêóï³âëþ ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ
ìàòåð³àë³â äëÿ øâèäêî¿ äîïîìî-
ãè. Ùå 455 ìëí ãðí ïåðåäàíî Äå-
ïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ íà îá-
ñëóãîâóâàííÿ áîðãó (ïðàâî÷èí ç
ì³ñöåâèìè áîðãàìè).

Ïîäÿêóâàâøè äåïóòàòàì çà ïë³ä-
íó ïðàöþ, ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷-
êî çàóâàæèâ, ùî öå íå îñòàííº çà-
ñ³äàííÿ ÷èííî¿ Êè¿âðàäè. ×åêàòè
çàëèøèëîñÿ íåäîâãî: íàñòóïíà ñå-
ñ³ÿ â³äáóäåòüñÿ 19 ëèñòîïàäà �

Ïîïðè áóäü-ÿê³ ïîë³òè÷-
í³ áóðåâ³¿, äåïóòàòè Êè-
¿âðàäè ìàþòü íàéïåðøå
äóìàòè ïðî ³íòåðåñè êè-
ÿí. Òàêèìè ñëîâàìè çó-
ñòð³â êîëåã ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
íà åêñòðåíîìó çàñ³äàíí³
ñòîëè÷íî¿ ì³ñüêðàäè. Äå-
ïóòàòè ïðîïðàöþâàëè
îäíó ãîäèíó, àëå, íàïåâ-
íå, öå áóâ âèïàäîê íàé-
ïðîäóêòèâí³øî¿ ðîáîòè:
êîæíà õâèëèíà «êîøòó-
âàëà» ïðèáëèçíî 3,6
ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Ïðè-
÷îìó íà êîðèñòü êèÿí.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ îçíàéîìèâ äåïóòàò³â ç äåòàëÿìè
äîñÿãíóòèõ ïîïåðåäí³õ äîìîâëåíîñòåé ç êðåäèòîðàìè
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Çíÿëè áîðãîâèé òÿãàð
� Êè¿âðàäà óõâàëèëà ñõåìó ðåñòðóêòóðèçàö³¿ êðåäèò³â ñòîëèö³, ùî äîçâîëèòü çàîùàäèòè ì³ëüéîíè ãðèâåíü
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про встановлення повноважень виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
щодо регулювання цін (тарифів) на соціально значущі послуги

автомобільного транспорту
Рішення Київської міської ради № 125/2028 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ціни та ціноутворення», стат&
ті 11 Закону України «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про
затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» від 17
листопада 2009 року № 1175, з метою забезпечення мешканців міста Києва соціально значущими послугами
автомобільного транспорту та регулювання цін (тарифів) на відповідні види послуг, а також забезпечення
пільгових перевезень у відповідності з вимогами чинного законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Встановити,�що�соціально�знач�щими�по-

сл��ами�автомобільно�о�транспорт��в�м.�Києві

є�посл��и�з�перевезення�пасажирів�автоб�с-

ними�маршр�тами�за�ально�о��орист�вання,

на�я�их�здійснюються�перевезення�в�звичай-

ном��режимі�р�х�.

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

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

затвердж�вати�(встановлювати)�ціни�(тарифи)

на�перевезення�пасажирів�автоб�сними�маршр�-

тами�за�ально�о��орист�вання�в�звичайном�

режимі�р�х��з��рах�ванням�Методи�и�розра-

х�н���тарифів�на�посл��и�пасажирсь�о�о�авто-

мобільно�о�транспорт�,�затвердженої�на�азом

Міністерства�транспорт��та�зв’яз���У�раїни�від

17.11.2009�№ 1175.

3.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

оп�блі��вання.

4.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз��.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,45 га, розташованій між будинками № 26/10 на вулиці

Костянтинівській та № 25 на вулиці Межигірській 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 12/1915 від 24 вересня 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», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер&
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,45��а,

розташованій�між�б�дин�ами�№ 26/10�на�в�-

лиці�Костянтинівсь�ій�та�№ 25�на�в�лиці�Ме-

жи�ірсь�ій���Подільсь�ом��районі�м.�Києва,�ста-

т�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.05�№ 806/3381�та

продовжених�на�період�до�2015�ро���рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009�№ 714/2783

(таблиця�2�«Озеленені�території�за�ально�о��о-

рист�вання�м.�Києва,�що�відповідають�типоло-

�ічним�озна�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),

додавши�земельн��ділян��,�визначен��п�н�том

1�цьо�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Поділь-

сь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,45

�а,�розташованою�між�б�дин�ами�№ 26/10�на

в�лиці�Костянтинівсь�ій�та�№ 25�на�в�лиці�Ме-

жи�ірсь�ій���Подільсь�ом��районі�м.�Києва,�та

її�бла�о�строю.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�площею�0,45��а,�розташова-

ної�між�б�дин�ами�№ 26/10�на�в�лиці�Костян-

тинівсь�ій�та�№ 25�на�в�лиці�Межи�ірсь�ій��

Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

6.�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

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,50 га на вулиці Кирилівській, 122/1, 124, 126/2 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 14/1917 від 24 вересня 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», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер&
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,50��а

на�в�лиці�Кирилівсь�ій,�122/1,�124,�126/2���По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян��,�ви-

значен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі��

с�верів�Подільсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,50

�а�на�в�лиці�Кирилівсь�ій,�122/1,�124,�126/2��

Подільсь�ом��районі�м.�Києва�та�її�бла�о�ст-

рою.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�площею�0,50��а�на�в�лиці�Ки-

рилівсь�ій,�122/1,�124,�126/2���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

6.�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

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,53 га на проспекті Правди, 98, 100 та проспекті 

Георгія Гонгадзе, 2, 4, 6,10 у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 9/1912 від 24 вересня 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», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер&
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,53��а

на�проспе�ті�Правди,�98,�100�та�проспе�ті�Ге-

ор�ія�Гон�адзе,�2,�4,�6,�10���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території

за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян��,�ви-

значен��п�н�том�1�цьо�о�рішення,�до�перелі��

с�верів�Подільсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�та�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�оформлення�права�постійно�о��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�площею�0,53

�а�на�Проспе�ті�Правди,�98,�100�та�Проспе�ті

Геор�ія�Гон�адзе,�2,�4,�6,�10���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�та�її�бла�о�строю.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�площею�0,53��а�на�проспе�ті

Правди,�98,�100�та�проспе�ті�Геор�ія�Гон�адзе,

2,�4,�6,�10���Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

6.�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

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,67 га на вулиці Волоській, 9 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 10/1913 від 24 вересня 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», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс&
терства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з
метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернен&
ня громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,67

�а�на�в�лиці�Волось�ій,�9���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцеп-

ції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�та�продовжених�на�період�до

2015�ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озе-

ленені�території�за�ально�о��орист�вання�м.

Києва,�що�відповідають�типоло�ічним�озна-

�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додавши

земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо-

�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Подільсь�о-

�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�а-

нізаційно-правові�заходи�щодо�оформлення

права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою�площею�0,67��а�на�в�лиці�Воло-

сь�ій,�9���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�та�її

бла�о�строю.

4.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹151(4747) 

3

насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�здійснити

ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�бла�о-

�строю�земельної�ділян�и�площею�0,67��а�на

в�лиці�Волось�ій,�9���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офі-

ційно�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

6.�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

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці площею 0,82 га, розташованій 

між будинками № 32&а на вулиці Костянтинівській та № 37 
на вулиці Межигірській у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 11/1914 від 24 вересня 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», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мі&
ністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер&
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,82

�а,�розташованій�між�б�дин�ами�№ 32-а�на

в�лиці�Костянтинівсь�ій�та�№ 37�на�в�лиці

Межи�ірсь�ій���Подільсь�ом��районі�м.�Києва,

стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцеп-

ції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�та�продовжені�на�період�до�2015

ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеле-

нені�території�за�ально�о��орист�вання�

м.�Києва,�що�відповідають�типоло�ічним�озна-

�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додавши

земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо-

�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Подільсь�о-

�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зеле-

них�насаджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян-

�ою�площею�0,82��а,�розташованою�між�б�-

дин�ами�№ 32-а�на�в�лиці�Костянтинівсь�ій

та�№ 37�на�в�лиці�Межи�ірсь�ій���Подільсь�о-

м��районі�м.�Києва,�та�її�бла�о�строю.

4.�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�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,82��а,

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею 0,58 га на Контрактовій площі 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 13/1916 від 24 вересня 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», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер&
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,58

�а�на�Контра�товій�площі���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцеп-

ції�форм�вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�та�продовжені�на�період�до�2015

ро���рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеле-

нені� території� за�ально�о��орист�вання�

м.�Києва,�що�відповідають�типоло�ічним�озна-

�ам�та�план�вальним�вимо�ам»),�додавши

земельн��ділян��,�визначен��п�н�том�1�цьо-

�о�рішення,�до�перелі���с�верів�Подільсь�о-

�о�район��м.�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)�та�Де-

партамент��земепьних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�а-

нізаційно-правові�заходи�щодо�оформлення

права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою�площею�0,58��а�на�Контра�товій

площі���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�та�її

бла�о�строю.

4.�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�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,58��а

на�Контра�товій�площі���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офі-

ційно�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

6.�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

розташованої�між�б�дин�ами�№ 32-а�на�в�-

лиці�Костянтинівсь�ій�та�№ 37�на�в�лиці�Ме-

жи�ірсь�ій���Подільсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офі-

ційно�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Хрещати�».

6.�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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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства

«Київський міський бізнес&центр»
Розпорядження № 387 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», враховуючи рішен&
ня Київської міської ради від 09 грудня 2014 року № 547/547 «Про визначення розміру статутного капіталу ко&
мунального підприємства «Київський міський бізнес&центр», з метою приведення у відповідність до вимог за&
конодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�«Київсь�ий�місь�ий�бізнес-

центр»,�затверджено�о�розпорядженням�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�07�лю-

то�о�2001�ро���№ 206,�ви�лавши�йо�о�в�новій

реда�ції,�що�додається.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий

місь�ий�бізнес-центр»�забезпечити�в��станов-

леном��поряд���державн��реєстрацію�змін�до

Стат�т���ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий

місь�ий�бізнес-центр».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження��

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

від�07.11.2001�р.�№�206

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.04.2015�р.�№�387)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БІЗНЕС&ЦЕНТР»

(нова редакція)
(ідентифікаційний код 31305884)

м. Київ&2015
1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�«Київсь�ий�місь�ий�бізнес-центр»�(далі —�Підприємство)�за-

сноване�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�входить�до�сфери

�правління�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).

1.2.�Підприємство�створено�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�21��р�дня�2000�ро���№ 127/1104

«Про�створення��ом�нально�о�підприємства�«Місь�ий�бізнес-центр».

1.3.�Засновни�ом�та�власни�ом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�іме-

ні�я�ої�вист�пають�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Власни�)�та��повноважені�нею�ор�ани.

1.4.�Підприємство�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�пе-

чат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штампи,�блан�и.

1.5.�Підприємство�за�своєю�ор�анізаційною�формою�є��ом�нальним��нітарним�підприємством

і�безпосередньо�підпоряд�ов�ється�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —

Департамент).

1.6.�Підприємство�провадить�свою�діяльність�на�підставі�Стат�т�,�я�ий�є��становчим�до��-

ментом,�що�затвердж�ється�рішенням�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�,�та�на�підста-

ві�за�онодавства�У�раїни.

1.7.�Підприємство���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�а�тами�Пре-

зидента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджен-

нями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�на�азами�Департамент�,�цим�Стат�том�та�іншими�нормативно-

правовими�а�тами.

2.�НАЙМЕНУВАННЯ�ТА�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

2.1.�Повне�наймен�вання�Підприємства —��ом�нальне�підприємство�«Київсь�ий�місь�ий�біз-

нес-центр».

2.2.�С�орочене�наймен�вання�Підприємства —�КП�«КМБЦ».

2.3.�Місцезнаходження�Підприємства:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�10.

3.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.�Основною�метою�діяльності�Підприємства�є�підтрим�а�процес��становлення�і�рост���іль-

�ості�малих�і�середніх�підприємств�міста�Києва,�підвищення�їх�життєдіяльності,�створення��мов,

що�сприяють�розвит���підприємництва,�створення�та�широ�е�застос�вання��он��рентоспромож-

них�на�рин���нових�техноло�ій,�інформаційних�систем,�посилення�вплив��інноваційних�фа�торів

на�стр��т�рн��переб�дов��е�ономі�и�та�інші�ф�н�ції,�що�мож�ть�ви�он�ватись�бізнес-ін��батором.

3.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

3.2.1.�Надання�на�до�овірних�засадах,�в�том��числі�на�піль�ових��мовах,�в��становленом��по-

ряд���посл���з�підтрим�и�підприємництва,�а�саме:

проведення�професійно�о�та�фахово�о�навчання�за�різноманітними�про�рамами�та�стаж�ван-

ня�підприємців�із�числа�незайнято�о�населення���сферах��правління�підприємством,�фінансо-

во�о�менеджмент�,�мар�етин��,�ор�анізації�фахово�о��онсалтин���я��власними�спеціалістами

Підприємства,�та��і�зал�ченими�ним;

надання���встановленом��поряд������орист�вання�офісно�о�обладнання,��стат��вання�(�ом-

п’ютери,�телефони,��опіювальні�апарати,�фа�си),�засобів�зв’яз��,�ор�техні�и,�виробничо�о�об-

ладнання�тощо;
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надання��онс�льтативно-е�спертних�посл�����сферах�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�на

підприємстві,�діловодства�та�ор�анізації�адміністративної�роботи,�підбор���адрів,�юридичних

посл���тощо;

надання���встановленом��поряд���в��орист�вання�офісних,�виробничих,�с�ладсь�их�примі-

щень,�меблів;

забезпечення�офісними�приміщеннями�та�приміщеннями�за�ально�о��орист�вання���вста-

новленом��поряд��;

с�орочення�витрат�на�охорон��приміщень�та�майна,�за�рах�но��об’єднання�з�силь�підпри-

ємств;

с�проводження�ново�о�прод��т�,�шо�розроблюється�та�виробляється�підприємцями;

фахова�підтрим�а�підприємництва�в�рам�ах�бізнес-ін��батора;

надання�широ�их�можливостей�інформаційно�о�забезпечення;

створення�та�розширення�бази�інформаційних�та��омп’ютерних��ом�ні�ацій;

сприяння�в�одержанні�підприємцями�фінансової�підтрим�и;

мобілізація�місцевих�с�спільних�і�приватних�рес�рсів.

3.2.2.�Реалізація�прод��ції�виробничо-технічно�о�призначення,�товарів�народно�о�споживан-

ня�та�прод��тів�харч�вання.

3.2.3.�Здійснення�оптової�та�роздрібної�тор�івлі�продовольчими�та�промисловими�товарами,

тор�овельно-за��півельна�та�посередниць�а�діяльність.

3.2.4.�Зовнішньое�ономічна�діяльність.

3.2.5.�Створення�мережі�ма�азинів,�салонів,�ресторанів�та�інших�підприємств��ромадсь�о�о

харч�вання�без�створення�юридичної�особи.

3.2.6.�Монтажні�і�б�дівельні�роботи,�в�лючаючи��апітальне�б�дівництво�та�ре�онстр��цію�про-

мислових�спор�д�і�б�дівель.

3.2.7.�Надання�юридичним�та�фізичним�особам�посл��,�в�том��числі�транспортно-е�спеди-

ційних,��онс�льтативних,�мар�етин�ових,�посередниць�их,�а�ентсь�их,��онси�наційних,��прав-

лінсь�их,�облі�ових,�а�диторсь�их,�юридичних,�т�ристичних,�ре�ламних,�с�ладсь�их,�видавни-

чих�та�полі�рафічних.

3.2.8.�Ор�анізація�та�здійснення�діяльності�в��ал�зі�проведення�виставо�,�а��ціонів,�тор�ів,

�онференцій,�симпозі�мів,�фестивалів,��астролей,�тематичних�виставо�,�ярмаро�,�що�здійсню-

ються�на��омерційній�основі.

3.2.9.�Спільна�підприємниць�а�діяльність�з�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�я�

на�території�У�раїни,�та��і�за�її�межами.

3.2.10.�Пош���потенційних�партнерів�серед���раїнсь�их�і�за�ордонних�підприємств,��станов

та�ор�анізацій.

3.2.11.�Збір,�попереднє�по�одження,�оброб�а��омерційних�пропозицій���раїнсь�их�та�інозем-

них�партнерів.

3.2.12.�Вивчення�рин���і�рин�ових�відносин�для�реалізації�та�розвит���зовнішньое�ономічних

зв’яз�ів,�форм�вання�бан���даних�з�цих�питань.

3.2.13.�Надання�посл�����сфері�зв’яз��,��омп’ютерно�о�зв’яз��,�телебачення�і��ом�ні�ацій.

3.2.14.�Навчання�та�під�отов�а�спеціалістів�на�до�овірних�засадах.

3.2.15.�Провадження�інших�видів�діяльності,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни.

3.3.�Види��осподарсь�ої�діяльності,�я�і�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�потреб�ють�лі-

цензій,�дозволів�тощо,�провадяться�Підприємством�після�їх�отримання���встановленом��за�о-

нодавством�поряд��.

4.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Права�і�обов’яз�и�Підприємство�наб�ває�з�момент��йо�о�державної�реєстрації.

4.2.�Підприємство�провадить�діяльність�на�засадах�повної��осподарсь�ої�самостійності,�пов-

но�о��осподарсь�о�о�розрах�н��.�Підприємство�може�мати�зна��для�товарів�і�посл��,�я�ий�ре-

єстр�ється�відповідно�до�за�онодавства.

Підприємство�від�риває�розрах�н�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів.

4.3.�Підприємство�має�право���ладати�правочини,�наб�вати�майнові�та�особисті�немайнові

права,�вист�пати����осподарсь�их,�цивільних�та�адміністративних�правовідносинах�з�юридич-

ними�та�фізичними�особами,�наб�вати�майнових�прав�та�нести�обов’яз�и,�вист�пати�позива-

чем,�відповідачем,�третьою�особою�в�с�дах�за�альної�юрисди�ції�та�несе�відповідальність�за

рез�льтати�своєї��осподарсь�ої�діяльності.

4.4.�Підприємство�самостійно�несе�відповідальність�за�своїми�зобов’язаннями�в�межах�на-

лежно�о�йом��майна�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.�Підприємство�не�несе�відповідальності

за�зобов’язаннями�Власни�а�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�а�Власни��та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь-

�а�державна�адміністрація)�не�нес�ть�відповідальності�за�зобов’язаннями�Підприємства.

5.�СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ,�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

5.1.�Стат�тний��апітал�Підприємства�становить�5 788,07�(п’ять�тисяч�сімсот�вісімдесят�вісім

�рн�07��оп.)��ривень,�що�с�ладається�з�вартості�основних�засобів,�за�ріплених�за�Підприєм-

ством�на�праві��осподарсь�о�о�відання�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09��р�д-

ня�2014�ро���№ 547/547�«Про�визначення�розмір��стат�тно�о��апітал���ом�нально�о�підприєм-

ства�«Київсь�ий�місь�ий�бізнес-центр».

Стат�тний��апітал�Підприємства�може�форм�ватись�за�рах�но���рошово�о�та�майново�о�внес-

���Власни�а.

5.2.�Майно�Підприємства�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди�та�оборотні��ошти,�а�та-

�ож�інші�матеріальні�та�фінансові�рес�рси,�інші�цінності,�вартість�я�их�відображається�в�йо�о�са-

мостійном��балансі.

5.3.�Майно�Підприємства�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�і�за�ріплене�за�ним�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

5.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

майно�та��ошти,�передані�Підприємств��Власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;

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

доходи�від�цінних�паперів;

�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��;

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

Усі��ошти�Підприємства�зарахов�ються�на�йо�о�рах�н�и�в��становах�бан�ів�У�раїни.�Обі�ові

�ошти�Підприємства�переб�вають���йо�о�повном��розпорядженні.

5.5.�Підприємство�має�право�ви�лючно�за�з�одою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�а-

н��відч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(по-

зич��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож

спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

5.6.�Списання�майна,�за�ріплено�о�за�Підприємством,�здійснюється�в�поряд��,�визначеном�

Власни�ом.

5.7.�Збит�и,�завдані�Підприємств��внаслідо��пор�шення�Йо�о�майнових�прав��ромадянами,

юридичними�особами,�ор�анами�державної�влади�чи�місцево�о�самовряд�вання�відш�одов�ю-

ться�Підприємств��за�відповідним�рішенням�с�д�.

6.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�Права�Підприємства:

6.1.1.�Самостійно�провадити�б�дь-я����осподарсь���діяльність,�дозволен��за�онодавством,

в�межах�повноважень,�передбачених�цим�Стат�том.

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

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

6.1.3.�Самостійно�план�вати�основні�напрями�сво�о�розвит���і�визначати�страте�ію�відповід-

но�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.

6.1.4.�За�з�одою�Власни�а�зал�чати��ошти,�інші�фінансові�та�майнові�рес�рси���ви�ляді��ре-

дитів�і�пози�,�або�шляхом�вип�с���та�розміщення�в��становленом��за�онодавством�поряд���цін-

них�паперів,�а�та�ож�на�підставі�інших�відповідних���од.

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

сті,�а�та�ож���фізичних�осіб�необхідні�матеріальні�рес�рси�без�обмеження�за�обся�ом�та�номен-

�лат�рою,�отрим�вати�в��орист�вання�б�дь-я�е�майно.

6.1.6.�Ор�анізов�вати�прямі��осподарсь�і,�інформаційні�зв’яз�и�з�підприємствами,��станова-

ми,�ор�анізаціями,���ладати�відповідно�до�овори�та���оди�за�основними�напрямами�діяльності

Підприємства.

6.1.7.�Вист�пати�с�б’є�том�інвестиційної�діяльності.

6.1.8.�Об’єдн�вати�на�добровільних�засадах�за�рішенням�Власни�а�свою�виробнич�,�на��о-

в�,��омерційн��та�інші�види�діяльності�з�діяльністю�інших�підприємств�і�входити�до�с�лад���ор-

порацій�та��онцернів�за��ал�зевими,�територіальними�та�іншими�озна�ами�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни.

6.1.9.�Встановлювати�з�ідно�із�за�онодавством�вільні�ціни�на�товари,�роботи�і�посл��и,�я�що

інше�не�визначене�за�онодавством�У�раїни�та�рішеннями�Власни�а,�розпорядженнями�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

6.1.10.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,�до��менти,�інші�матеріали,�а�від�місцевих�ор�анів

державної�статисти�и —�статистичні�дані,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань.

6.1.11.�Брати��часть����он��рсах�інвестиційних�прое�тів,�спрямованих�на�розвито��інфра-

стр��т�ри�міста,�в�поряд���і�на�підставах,�визначених�за�онодавством�У�раїни.

6.1.12.�Визначати���встановленом��поряд���форми,�системи�і�розміри�оплати�праці�(але�не

менше�мінімально�о�розмір�,�встановлено�о�державою).

6.1.13.�Від�ривати�в��становленом��за�оном�поряд���філії,�представництва,�відділення�та�ін-

ші�відо�ремлені�підрозділи�без�створення�юридичної�особи�з�правом�від�риття�поточних�і�роз-

рах�н�ових�рах�н�ів�та�затвердж�вати�положення�про�них.

6.1.14.�Визначати�ор�анізаційн��стр��т�р�,�встановлювати�чисельність�працівни�ів�та�затвер-

дж�вати�штатний�розпис�в�межах�витрат�на�оплат��праці,�визначених�фінансовим�планом�Під-

приємства.

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

та�сприяють�вирішенню�поставлених�під�час�створення�Підприємства�завдань.

6.2.�Обов’яз�и�Підприємства:

6.2.1.�Забезпеч�вати�цільове�ви�ористання�за�ріплено�о�майна,��оштів.

6.2.2.�В�належном��стані��трим�вати�і�збері�ати��ом�нальне�майно,�що�за�ріплене�за�Підпри-

ємством�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

6.2.3.�Під�час�визначення�страте�ії��осподарсь�ої�діяльності�Підприємство�має�по�одж�вати

з�Власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном�заходи,�що�мож�ть�вплин�ти�на�інтереси�насе-

лення�міста,�забезпеч�вати�ви�онання�ф�н�цій�і�завдань,�по�ладених�на�Підприємство�Власни-

�ом.

6.2.4.�Забезпеч�вати�своєчасн��сплат��подат�ів�та�інших�обов’яз�ових�платежів�з�ідно�із�за-

�онодавством�У�раїни.

6.2.5.�Ви�он�вати��апітальний�ремонт�і�оновлення�основних�фондів,�забезпеч�вати�своєчас-

не�введення�в�дію�придбано�о�обладнання.

6.2.6.�Провадити�оперативн��діяльність�з�матеріально-технічно�о�забезпечення�виробниц-

тва.

6.2.7.�Під�час�визначення�напрямів�діяльності�врахов�вати�державні�та��ом�нальні��онтра�-

ти,�замовлення�та�інші�до�овірні�зобов’язання;�доведені���встановленом��поряд���державні�та

�ом�нальні��онтра�ти�і�замовлення�є�обов’яз�овими�до�ви�онання.

6.2.8.�Створювати�належні��мови�для�висо�опрод��тивної�праці�своїх�працівни�ів,�забезпе-

ч�вати�додержання�вимо��за�онодавства�У�раїни�про�працю,�соціальне�страх�вання,�правил�і

норм�охорони�праці,�техні�и�безпе�и.

6.2.9.�Здійснювати�заходи�щодо�підвищення�заробітної�плати�працівни�ів�з�метою�посилен-

ня�їх�матеріальної�заці�авленості�я����рез�льтатах�особистої�праці,�та��і�в�за�альних�підс�м�ах

роботи�Підприємства.

6.2.10.�Забезпеч�вати�е�ономне�і�раціональне�ви�ористання�фонд��споживання,�своєчасн�

виплат��заробітної�плати�та�розрах�н�и�з�працівни�ами�Підприємства.

7.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1.�Власни��реалізов�є�свої�права�з��правління�Підприємством�безпосередньо�або�через

�повноважений�ним�ор�ан.

7.2.�Управління�Підприємством�здійснює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��та�звільняє�з

посади�Київсь�ий�місь�ий��олова�на��онтра�тній�основі,�за�поданням�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,�по�одженим�з�першим

заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�е��от�є�Департамент.

7.3.�З�дире�тором�Підприємства���ладається��онтра�т,�в�я�ом��визначається�стро��найм�,�пра-

ва,�обов’яз�и�і�відповідальність�дире�тора,��мови�йо�о�матеріально�о�забезпечення,��мови

звільнення�йо�о�з�посади,�інші��мови�найм��за�по�одженням�сторін.

7.4.�Дире�тор�Підприємства�має�заст�пни�ів,�я�их�він�призначає�на�посад��та�звільняє�з�по-

сади.

7.5.�Дире�тор�Підприємства:

7.5.1.�Несе�персональн��відповідальність�за�діяльність�Підприємства�та�за�ви�онання�по�ла-

дених�на�Підприємство�завдань,�за�додержання�поряд���ор�анізації�та�ведення�б�х�алтерсь�о-

�о�облі��,�достовірність�фінансової�звітності�та�статистичної�інформації.

7.5.2.�Забезпеч�є�ви�онання�а�тів�Власни�а�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

7.5.3.�Забезпеч�є�ви�онання�планів�діяльності�Підприємства,�відповідає�за�йо�о�приб�т�о-

вість,�дотримання�державної�фінансової�дисципліни.

7.5.4.�Зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�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�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.
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7.5.5.�Діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о���відносинах�з�іншими

юридичними�особами�і��ромадянами,���ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�від�риває�рах�н�и

��бан�івсь�их��становах.

7.5.6.�Видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�та�перевіряє�їх�ви�онання.

7.5.7.�Розпоряджається���встановленом��поряд���майном�та��оштами�Підприємства.

7.5.8.�Забезпеч�є�ефе�тивне�ви�ористання�та�збереження��ом�нально�о�майна,�за�ріплено-

�о�за�Підприємством.

7.5.9.�Ор�анізов�є�ви�онання�поточних�і�перспе�тивних�про�рам�Підприємства.

7.5.10.�Ор�анізов�є�робот��Підприємства,�йо�о�стр��т�рних�підрозділів.

7.5.11.�Затвердж�є�ор�анізаційн��стр��т�р�,�чисельність�працівни�ів�та�штатний�розпис�Під-

приємства.

7.5.12.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�заст�пни�ів�дире�тора,��оловно�о�б�х�алте-

ра�та�інших�працівни�ів�Підприємства.

7.5.13.�Розробляє�і�затвердж�є�ф�н�ціональні�обов’яз�и�працівни�ів�Підприємства,�положен-

ня�про�йо�о�стр��т�рні�підрозділи.

7.5.14.�Обирає�форми�і�системи�оплати�праці,�встановлює�працівни�ам�розміри�тарифних

ставо�,�відрядних�розціно�,�посадових�о�ладів,�премій,�вина�ород,�надбаво��і�доплат�на��мо-

вах,�передбачених��оле�тивним�до�овором.

7.5.15.�Забезпеч�є�дотримання�за�онодавства�У�раїни.

7.5.16.�Здійснює�інші�повноваження�з�оперативно�о��правління�Підприємством,�я�і�не�нале-

жать�до�ви�лючної��омпетенції�Власни�а�і�встановлюються�за�онодавством�У�раїни,�а�та�ож

цим�Стат�том�і��онтра�том.

7.6.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�становлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю�працею�бер�ть

�часть���йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор�.

7.7.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема�поліпшення��мов�праці,�життя�та�здоров’я�чле-

нів�тр�дово�о��оле�тив��виріш�є�тр�довий��оле�тив�за��частю�дире�тора�Підприємства�відпо-

відно�до��мов��оле�тивно�о�до�овор�,�я�що�інше�не�передбачено�за�онодавством.

7.8.�Коле�тивний�до�овір���ладається�між�дире�тором�Підприємства�і�профспіл�овим�чи�ін-

шим��повноваженим�на�представництво�тр�довим��оле�тивом�ор�аном�і�не�може�с�перечити

за�онодавств��У�раїни.

7.9.�Коле�тивним�до�овором�ре��люються�виробничі,�тр�дові�та�соціально-е�ономічні�відно-

сини�тр�дово�о��оле�тив��з�адміністрацією�Підприємства,�питання�охорони�праці,�соціально�о

розвит��,��часть�працівни�ів���ви�ористанні�приб�т���Підприємства.

7.10.�Коле�тивний�до�овір�реєстр�ється���встановленом��поряд��.

7.11.�Інтереси�тр�дово�о��оле�тив��представляє�профспіл�овий��омітет�Підприємства.�Пов-

новаження�тр�дово�о��оле�тив��Підприємства�реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�вибор-

ним�ор�аном —�профспіл�овим��омітетом,�члени�я�о�о�обираються�відповідно�до�стат�т��проф-

спіл�и�на�зборах�або��онференціях�тр�дово�о��оле�тив�.

7.12.�Профспіл�овий��омітет:

7.12.1.�Гот�є�матеріали�для�роз�ляд��на�за�альних�зборах�або��онференціях.

7.12.2.�Контролює�ви�онання�рішень,�прийнятих�на�за�альних�зборах,��онференціях.

7.12.3.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�деле�овані�йом��за�альними�зборами.

8.�ПОВНОВАЖЕННЯ�ВЛАСНИКА�АБО�УПОВНОВАЖЕНОГО�НИМ�ОРГАНУ�У�ВІДНОСИНАХ�

З�ПІДПРИЄМСТВОМ

8.1.�Компетенцією�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан��є:

8.1.1.�Затвердження�Стат�т��Підприємства�та�внесення�змін�до�ньо�о.

8.1.2.�Визначення�основних�напрямів�діяльності�Підприємства.

8.1.3.�Здійснення��онтролю�за�станом�фінансової�дисципліни,�облі���та�звітності,�р�хом�та�збе-

реженням��ом�нально�о�майна.

8.1.4.�Входження�Підприємства�до��осподарсь�их�об’єднань.

8.1.5.�Прийняття�рішення�щодо�припинення�Підприємства,�призначення��омісії�з�припинен-

ня,�затвердження�лі�відаційно�о�баланс�,�передавально�о�а�та�або�розподільчо�о�баланс�.

8.2.�Власни��або��повноважений�ним�ор�ан�здійснює�інші�повноваження�з�ідно�із�за�онодав-

ством�та�положеннями�цьо�о�Стат�т�.

8.3.�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�Підприємства�Власни�

має�право�передавати�Підприємств��майно�та�вил�чати�йо�о���випад�ах,��оли�воно�не�ви�орис-

тов�ється�або�ви�ористов�ється�не�за�призначенням.

8.4.�Власни��та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адмініс-

трація)�не�мають�права�втр�чатись�в�оперативн��і��осподарсь���діяльність�Підприємства.

9.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�здійснюється�Підприємством�шляхом

с�ладання���поряд���та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�а�місь�а�державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департамент

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

державної�адміністрації).

9.2.�Дире�тор�Підприємства�зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви�о-

нання�річно�о�фінансово�о�план�,�з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о

приб�т��,�не�прип�с�аючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річ-

ним�фінансовим�планом.

9.3.�Приб�то��Підприємства,�після�сплати�подат�ів�та�інших�платежів�до�бюджет�,�ви�орис-

тов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Власни�ом.�Відрах�вання�частини�приб�т���до�бю-

джет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд��,�визначеном��Власни�ом.

9.4.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�фор-

мою,�що�визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

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

Підприємства�є�приб�то�.

9.6.�Джерелом��оштів�на�оплат��праці�працівни�ів�Підприємства�є�дохід,�одержаний�в�ре-

з�льтаті�йо�о��осподарсь�ої�діяльності.

9.7.�Відносини�Підприємства�з�іншими�підприємствами,�ор�анізаціями�і��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�здійснюються�на�до�овірних�засадах.

9.8.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема�поліпшення��мов�праці,�життя�та��арантії�обов’яз-

�ово�о�медично�о�страх�вання�членів�тр�дово�о��оле�тив��та�їх�сімей,�виріш�є�дире�тор�за

�частю�тр�дово�о��оле�тив��та��повноважених�ним�ор�анів.

9.9.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльно-

сті�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни.�Фінансова�звітність�Підприємства�надається�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

9.10.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�додержання�по-

ряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�статистичної�звітності.

9.11.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�ревізія�йо�о�фінансово-��осподарсь�ої�діяль-

ності�здійснюється�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

10.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Підприємство�є�самостійним�с�б’є�том�зовнішньое�ономічної�діяльності,�я�а�провади-

ться�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�зовнішньое�ономічн��діяльність».

11.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

11.1.�Припинення�Підприємства�здійснюється�шляхом�йо�о�лі�відації�або�реор�анізації�(злит-

тя,�приєднання,�поділ,�перетворення)�відповідно�до�рішення�Власни�а�або�рішення�с�д����ви-

пад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

11.2.�Лі�відацію�Підприємства�проводить�лі�відаційна��омісія,��творена�Власни�ом�або��пов-

новаженим�ним�ор�аном.

11.3.�Порядо��і�стро�и�проведення�лі�відації,�а�та�ож�стро��для�заяви�претензій��редиторів

визначає�Власни��або��повноважений�ним�ор�ан,�с�д�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

11.4.�Лі�відаційна��омісія�с�ладає�проміжний�лі�відаційний�баланс�та�лі�відаційний�баланс

Підприємства�і�подає�на�затвердження�Власни���або�ор�ан�,�я�ий��творив�лі�відаційн���омі-

сію.�З�момент��призначення�лі�відаційної��омісії�до�неї�переходять�повноваження�щодо��прав-

ління�справами�Підприємства.

11.5.�Працівни�ам�Підприємства,�я�і�звільняються���рез�льтаті�реор�анізації�чи�лі�відації�Під-

приємства,��арант�ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодав-

ства�У�раїни.

11.6.�Майно�Підприємства,�що�залишилося�після�задоволення�вимо���редиторів�(��том��чис-

лі�за�подат�ами,�зборами,�єдиним�внес�ом�на�за�альнообов’яз�ове�державне�соціальне�стра-

х�вання�та�іншими��оштами,�що�належить�сплатити�до�державно�о�або�місцево�о�бюджет�,

Пенсійно�о�фонд��У�раїни,�фондів�соціально�о�страх�вання),�ви�ористов�ється�за�рішенням

Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�.

11.7.�У�разі�реор�анізації�Підприємства�йо�о�права�та�обов’яз�и�переходять�до�йо�о�право-

наст�пни�а.

11.8.�Підприємство�припиняється�з�дня�внесення�запис��про�йо�о�припинення�до�Єдино�о�дер-

жавно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�підприємців.

12.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�СТАТУТУ

12.1.�Зміни�до�Стат�т��вносяться�в�том��ж�поряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про внесення змін до складу робочої групи 
з опрацювання можливості надання публічних послуг 
(в тому числі адміністративних) в електронній формі 

з використанням мережі Інтернет за допомогою інформаційно&
телекомунікаційної системи «Е&послуги»

Розпорядження № 391 від 22 квітня 2015 року
Затвердити зміни до складу робочої групи з опрацювання можливості надання публічних послуг (в тому чис&

лі адміністративних) в електронній формі з використанням мережі Інтернет за допомогою інформаційно&те&
лекомунікаційної системи «Е&послуги», затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 березня 2015 року № 195 «Про утворення робо&
чої групи з опрацювання можливості надання публічних послуг (в тому числі адміністративних) в електрон&
ній формі з використанням мережі Інтернет за допомогою інформаційно&телекомунікаційної системи «Е&
послуги», виклавши його в нової редакції, що додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

від�05.03.2015�р.�№�195

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�10.04.2015�р.�№�360)

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.04.2015�р.�№�391)

Склад робочої групи
з опрацювання питання можливості надання публічних послуг 

(в тому числі адміністративних) в електронній формі з використанням 
мережі Інтернет за допомогою інформаційно&телекомунікаційної системи

«Е&послуги»

Резні�ов�Оле�сій�Юрійович заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої

місь�ої�ради,��олова�робочої��р�пи

Бондарен�о�Володимир�Володимирович� �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації),�спів�олова�робочої��р�пи

Назаров�Юрій�Леонідович� радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�заст�пни�

дире�тора��ом�нально�о�підприємства�«Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство»,�заст�пни���оло-

ви�робочої��р�пи

Старень�ий�І�ор�Ві�торович заст�пни��дире�тора�Дире�ції�з�міжнародних

прое�тів��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»,�се�ретар�робочої��р�пи

Вавриш�Андрій�Валентинович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�началь-

ни��Сл�жби�містоб�дівно�о��адастр��Департа-

мент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)

Гаря�а�Оле��Оле�сандрович �олова�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації�

Горб�нов�Ярослав�Володимирович �олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�
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Гота�Андрій�Оле�ович �ер�ючий�справами�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�

Д�бравсь�а�Ілона�Ві�торівна �оловний�спеціаліст�відділ��природо�орист�-

вання�та��онтролю�Управління�е�оло�ії�та�при-

родних�рес�рсів�Департамент��місь�о�о�бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середови-

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

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

Калінічен�о�Оль�а�Іванівна радни���ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�е�сперт�Ре�іонально�о�па-

�ет��реформ�

Карман�Сер�ій�Васильович �ерівни��апарат��Деснянсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації�

Кізірія�Давид е�сперт,�Фонд�інновацій�і�розвит���(за�з�одою)�

Коновал�Вадим�Оле�сандрович начальни���правління�еле�тронно�о��ряд�вання

та�захист��інформації�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�

Корнієць�Сер�ій�Дарович перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�

Ма�арен�о�Петро�Васильович �ерівни��апарат��Солом’янсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації�

Мартинч���Сер�ій�Оле�сандрович �олова�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�

Марчен�о�Володимир�Павлович заст�пни��начальни�а�сл�жби�містоб�дівно�о

�адастр��Департамент��містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Мельнич���Андрій�Анатолійович тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�Голо-

сіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації��

Мондриївсь�ий�Валентин�Ми�олайович тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�По-

дільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�

На�мець�В’ячеслав�Ві�торович� �оловний�спеціаліст�відділ��промисловості��прав-

ління�промисловості�та�інноваційної�політи�и

Департамент��промисловості�та�розвит���підпри-

ємництва�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�

Он�фрійч���Вадим�Михайлович тимчасово�ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�Дес-

нянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмі-

ністрації�

Роз�мна-Дзяв�н�О�сана�Бо�данівна заст�пни��начальни�а�відділ��правово�о�забез-

печення�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�та�систематизації�правових

а�тів�юридично�о��правління�апарат��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�

Са�айда��Ілля�Вадимович �олова�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації�

Світличний�Оле��Петрович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�началь-

ни���правління�з�питань�інвестиційної�та�зов-

нішньое�ономічної�політи�и�Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�

Сінцов�Геннадій�Львович �олова�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�

Циб�льща��Оле�сандр�Леонідович �олова�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�

Чантладзе�Давид е�сперт,�Фонд�інновацій�і�розвит���(за�з�одою)�

Черно�с�Тетяна�Валентинівна �оловний�спеціаліст�Департамент��житлово-�о-

м�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�

Шамрай�Наталія�Василівна� начальни��Управління�(центр�)�надання�адмі-

ністративних�посл���апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)��

Ш��ро�Ма�сим�Юрійович� �олова�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації���
Керівник апарату В. Бондаренко

Про визначення генерального замовника для організації 
та проведення у 2015—2018 роках процедур закупівель 

пально&мастильних матеріалів, протиожеледних та будівельних
матеріалів для ремонту та будівництва доріг за рамковими 

угодами
Розпорядження № 393 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до статей 1, 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Порядку визначення
генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами, затвер&
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 602, наказу Міністерства економіч&
ного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 «Про затвердження Переліку товарів і послуг,
які можуть закуповуватися за рамковими угодами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 трав&
ня 2012 року за № 785/21098:

алів,�протиожеледних�та�б�дівельних�матері-

алів�для�ремонт��та�б�дівництва�дорі��за�рам-

�овими���одами�(додато��1)�за�рах�но���ош-

тів�бюджет��м.�Києва�в�інтересах�замовни�ів —

�ом�нальних�підприємств,�що�входять�до�сфе-

ри��правління�Департамент��транспортної�ін-

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

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

міністрації)�з�ідно�з�додат�ом�2.

2.�Ком�нальній��орпорації�«Київавтодор»��

встановленом��поряд��:

2.1.�Провести�процед�ри�за��півель�товарів,

зазначених���п�н�ті�1�ньо�о�розпорядження.

2.2.�Забезпечити�дотримання�вимо��Поряд-

���визначення��енеральних�замовни�ів�та�взає-

модії�замовни�ів�з��енеральним�замовни�ом

за�рам�овими���одами,�затверджено�о�поста-

новою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�04�липня

2012�ро���№ 602.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за-

безпечити�оприлюднення�цьо�о�розпоряджен-

ня�на�веб-порталі�Уповноважено�о�ор�ан���

сфері�за��півель���встановленом��поряд��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.
Голова В. Кличко

1.�Визначити��ом�нальн���орпорацію�«Ки-

ївавтодор»��енеральним�замовни�ом�ор�ані-

зації�та�проведення���2015—2018�ро�ах�про-

цед�р�за��півель�пально-мастильних�матері-

Додато��1

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�22.04.2015�№�393

Перелі�

пально-мастильних�матеріалів,�протиожеледних�та�б�дівельних�матеріалів�

для�ремонт��та�б�дівництва�дорі��за�рам�овими���одами,�я�і�мож�ть�за��пов�ватись

�ом�нальною��орпорацією�«Київавтодор»�за�рам�овими���одами���2015—2018�ро�ах

1.�Паливо�рідинне�та��аз;�оливи�мастильні.

2.�Газ�нафтовий�та�інші��азоподібні�в��леводні,��рім�природно�о��аз�.

3.�Гравій�та�пісо�.

4.�Біт�м�і�асфальт�природні;�асфальтити�та�асфальтові�породи.

5.�Вироби�мінеральні�неметалеві,�інші.
Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��2

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�22.04.2015�№�393

Перелі�

замовни�ів�— �ом�нальних�підприємств,�що�входять�до�сфери��правління�

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�в�інтересах�я�их��енеральним�замовни�ом

ор�анізації�та�проведення���2015–2018�ро�ах�процед�р�за��півель�пально-мастильних

матеріалів,�протиожеледних�та�б�дівельних�матеріалів�для�ремонт��та�б�дівництва�до-

рі��за�рам�овими���одами�за�рах�но���оштів�бюджет��м.�Києва�визначено��ом�нальн��

�орпорацію�«Київавтодор»

1.�Ком�нальне�підприємство�«Київдорсервіс».

2.�Ком�нальне�підприємство�по�ремонт��і��триманню�мостів�і�шляхів�м.�Києва�«Київавтошлях-

міст».

3.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�«Ма�істраль».

4.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�аіаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва».

5.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дарниць�о�о�район��м.�Києва».

6.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва».

7.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва».

8.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Оболонсь�о�о�район��м.�Києва».

9.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Печерсь�о�о�район��м.�Києва».

10.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Подільсь�о�о�район��м.�Києва».

11.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Святошинсь�о�о�район��м.�Києва».

12.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Солом’янсь�о�о�район��м.�Києва».

13.�Ком�нальне�підприємство�«Шляхово-е�спл�атаційних��правлінь�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва».
Керівник апарату В. Бондаренко

Cåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ðîçïîä³ëó òà âèäà÷³ êîðåñïîíäåíö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç

êîðåñïîíäåíö³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷àñ â³äïóñòêè

äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, 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 êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿
òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç
âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó,çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³þ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî
ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2014 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4õ6 ñì.

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

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044,ì.Êè¿â-44,âóë.Õðåùàòèê,36,ê.913 (íà êîíêóðñ).
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.
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Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ áóä³âåëü: ë³ò."Á" ïëîùåþ 261,5 êâ.ì; ë³ò."Â" ïëîùåþ 26,7 êâ.ì;

ë³ò. "Ã" ïëîùåþ 6,8 êâ.ì; ë³ò."Ä" ïëîùåþ 23,1 êâ.ì; ë³ò."Å" ïëîùåþ 314,1 êâ.ì; ë³ò."ª" ïëîùåþ
316,4 êâ.ì; ë³ò."È" ïëîùåþ 39,2 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ áóä³âë³ ë³ò. "Á" ïëîùåþ 261,5 êâ.ì; ë³ò. "Â" ïëîùåþ 26,7 êâ.ì; ë³ò. "Ã"
ïëîùåþ 6,8 êâ.ì; ë³ò."Ä"ïëîùåþ 23,1 êâ.ì; ë³ò."Å"ïëîùåþ 314,1 êâ.ì; ë³ò."ª"ïëîùåþ 316,4 êâ.ì;
ë³ò. "È" ïëîùåþ 39,2 êâ.ì.

Àäðåñà: 03680, ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 4 562 500 (÷îòèðè ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³

ï'ÿòñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 912 500 (äåâ'ÿòñîò äâàíàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 5 475 000 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà ñ³ìäåñÿò
ï'ÿòü òèñÿ÷) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 547 500 (ï'ÿòñîò ñîðîê
ñ³ì òèñÿ÷ ï'ÿòñîò) ãðèâåíü.

Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, íà ÿêèé ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò, ïåðåáóâàº â êîðèñòóâàíí³ ÊÏ "Êè¿â-
æèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàò³â òðó-
äÿùèõ â³ä 29.10.1968 ¹ 1316). Â³äïîâ³äíî äî òåõí³÷íîãî çâ³òó ïî âñòàíîâëåííþ çîâí³øí³õ ìåæ
çåìëåêîðèñòóâàííÿ ïëîùà ä³ëÿíêè ñêëàäàº 7 473,71 êâ.ì.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî â óñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðÿäêó.

3. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî
íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè
íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå
ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 27 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â
ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé
òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³¿âî"ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì.Êèºâ³,êîä áàíêó:
321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 547 500 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà
"Ãîëîñ³¿âî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷:
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: : 03680, ì. Êè¿â, âóë. Êàéñàðîâà, 7.

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,òåë./ôàêñ
(044) 440-05-12.

ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Ñº÷åíîâà, 9 (Ñïåö³àëüíà øêîëà-³íòåð-
íàò ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 9 ì³ñòà Êèºâà) çàãàëüíîþ ïëîùåþ:
268, 80 êâ.ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî íàäàþòü îñâ³òí³
ïîñëóãè ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, äîøê³ëüíî¿ îñâ³ò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäîâàíà ïëîùà ÿêèõ âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç ë³öåíö³ºþ ó
ñôåðàõ äîøê³ëüíî¿ òà çàãàëüíî¿ îñâ³òè (çàÿâíèêîì íà

ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³-
àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòî-
âà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî
á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 3 182 600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ

íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï.

40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë. 257-81-41,
257-12-57).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãî-
ëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëå-
ôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 292
³ìåí³ ãåòüìàíà Óêðà¿íè ²âàíà Ìàçåïè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà: 1) âóë.Äàíüêåâè÷à Êîñòÿíòèíà, 5, 3 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 80,5 êâ.ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé íàïðÿì), ïîãîäèííî —
20 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 2,28 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 45,60 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì
çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî
îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ
ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòü-
ñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðà-
ö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê
296-56-56).

Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.06.2007 ¹930/1591 "Ïðî âäîñêîíàëåííÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó â ì.Êèºâ³"ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ"âèçíà÷åíî ºäèíèì îïåðàòîðîì ç ïàðêóâàííÿ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â ì. Êèºâ³.

Â³äïîâ³äíî äî ï. 17.3.1. ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.12.2008 ¹ 1051/1051 "Ïðî Ïðàâèëà áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà" îðãàí³çàö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â
çä³éñíþºòüñÿ ëèøå îïåðàòîðîì àáî ï³äïðèºìñòâàìè, ç ÿêèìè îïåðàòîð óêëàâ â³äïîâ³äíèé äîãîâ³ð.

Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23.06.2011 ¹ 242/5629 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â â ì. Êèºâ³ òà àêöèçíîãî ïîäàòêó" (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) çàòâåðäæåíî
Ïåðåë³ê ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ".

ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" ïóáë³êóº àäðåñíèé ïåðåë³ê çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÿêèõ çíàõîäÿòüñÿ ä³þ÷³ ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè òà ÿê³ ôóíêö³îíóþòü áåç óêëàäåíèõ äîãîâîð³â íà ïðàâî íà
åêñïëóàòàö³þ ô³êñîâàíèõ ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ.

Íà âèêîíàííÿ âèìîã ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîñèìî ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ åêñïëóàòóþòü ïàðêóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè çà âêàçàíèìè àäðåñàìè, ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ
îïóáë³êóâàííÿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñü äî ÊÏ "Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ" çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîïèë³âñüêà, 67, êîðï. 10 äëÿ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóòó õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïîëóê ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02160,

ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 48. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë: 559-11-61, 559-48-95.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, þðèäè÷íà àäðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ
òà ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ
îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Âàðò³ñòü
ìàéíà çà íå-

çàëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé

ñòðîê îðåíäè

Ìåòà âè-
êîðèñ-
òàííÿ

1.
Íàö³îíàëüíà

àêàäåì³ÿ íàóê
Óêðà¿íè

²íñòèòóò õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïî-
ëóê ÍÀÍÓ, 02160, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå

øîñå, 48, 559-13-94, 559-11-61

Àâòîìîá³ëüíà
ïðîõ³äíà

05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ359

41,70 279089,80
Äî 31.12.16 p.,

çà äîìîâëå-
í³ñòþ

Îô³ñ òà
³íøå

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ
ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 
1 ïî-
âåðõ

âóë. Åí-
òóç³àñò³â,

43/1
35,50

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ (ñòàòóòíà ä³ÿëü-

í³ñòü)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.08.2015

1% (20,00 êâ. ì) 12,40
1016,58

4% (15,50 êâ. ì) 49,59

¹ Ðàéîí Àäðåñà

1 Ãîëîñ³¿âñüêèé âóë. Ãàéäàðà, 27-31

2 Ãîëîñ³¿âñüêèé âóë. Ëàáîðàòîðíà, 28

3 Ãîëîñ³¿âñüêèé âóë. Ëîìîíîñîâà, 33/43

4 Ãîëîñ³¿âñüêèé âóë. Ëîìîíîñîâà, 8

5 Ãîëîñ³¿âñüêèé âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 18-Á (íàâïðîòè)

6 Ãîëîñ³¿âñüêèé
ïë.Ìîñêîâñüêà (ï³ä øëÿõîïðîâîäîì,íàâïðîòè áóä.¹1 ïî
ïðîñï.Íàóêè)

7 Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñï. Íàóêè, 49

8 Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñï. Íàóêè, 5 ï³ä øëÿõîïðîâîäîì òà ïîðó÷

9 Ãîëîñ³¿âñüêèé ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíèé, 130

10 Äàðíèöüêèé âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 17

11 Äàðíèöüêèé
âóë.Âàùåíêà (íàâïðîòè áóä.¹5-7òà ì³æ 50-à Ñàäîâà âóë.,53-à,
Ñàäîâà âóë.)

12 Äàðíèöüêèé âóë. Äðàãîìàíîâà, 13/10 

13 Äàðíèöüêèé
âóë. Çäîëáóí³âñüêà (ç òèëüíî¿ñòîðîíè áóä. ¹1-í 
ïî âóë.Äðàãîìàíîâà)

14 Äàðíèöüêèé âóë. Êîøèöÿ, 1/38 

15 Äàðíèöüêèé âóë. Ìèøóãè, 4/1 

16 Äàðíèöüêèé âóë. Ðåâóöüêîãî, 36/2

17 Äàðíèöüêèé âóë. ×àâäàð, 22-24 (íàâïðîòè áóäèíêó)

18 Äàðíèöüêèé íàáåðåæíà Äí³ïðîâñüêà, 26-à

19 Äàðíèöüêèé
ïðîñï. Áàæàíà (ñò. ìåòðî "Õàðê³âñüêà", ìàéäàí÷èê ï³ä øëÿõî-
ïðîâîäîì)

20 Äàðíèöüêèé ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 40 (ðîçïîä³ëü÷à ñìóãà)

21 Äàðíèöüêèé
ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, ðîçïîä³ëü÷à ñìóãà 
(íàâïðîòè áóäèíê³â íà âóë. Ìèøóãè, 10,12)

22 Äàðíèöüêèé øîñå Õàðê³âñüêå, 156 

23 Äàðíèöüêèé øîñå Õàðê³âñüêå, 168-º

24 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 10-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

25 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 16 - 18 (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ)

26 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 1-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

27 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 28-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

28 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 3-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

29 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 40-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

30 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 49-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

31 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 53-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

32 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 61-á (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

33 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 63-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

34 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 72-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

35 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 77-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

36 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 83-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

37 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 8-ã (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ) 

38 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 91/29-à

39 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áàëüçàêà, 94-à (âçäîâæ ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ)

40 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 14 - à

¹ Ðàéîí Àäðåñà

81 Îáîëîíñüêèé âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 22/15

82 Îáîëîíñüêèé âóë. Ïðèîçåðíà (íàâïðîòè áóä. 2-â)

83 Îáîëîíñüêèé âóë. Ïðèð³÷íà, 37

84 Îáîëîíñüêèé
ïåðåòèí ïðîñï. Îáîëîíñüêîãî òà âóë. Âåðáîâà (ðîç-
ïîä³ëü÷à ñìóãà) 

85 Îáîëîíñüêèé ïðîñï. Ãåðî¿âÑòàë³íãðàäà, 2-à

86 Îáîëîíñüêèé ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 28-á

87 Îáîëîíñüêèé ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 36-ä

88 Îáîëîíñüêèé ïðîñï. Ðîêîñîâñüêîãî, 2

89 Ïå÷åðñüêèé âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 2

90 Ïîä³ëüñüêèé âóë. Ãðå÷êà Ìàðøàëà - ïðîñï. Ïðàâäè

91 Ïîä³ëüñüêèé âóë. Ãðå÷êà Ìàðøàëà, 5-à

92 Ïîä³ëüñüêèé
ïðîñï. Ïðàâäè íà ðîçïîä³ëü÷³é ñìóç³ 
(íàâïðîòè áóä. ¹3)

93 Ïîä³ëüñüêèé ïðîñï. Ñâîáîäè, 2-ã

94 Ñâÿòîøèíñüêèé âóë. Áàõìàöüêà, 31 (âóë. Îëåâñüêà, 3-â)

95 Ñâÿòîøèíñüêèé âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 4

96 Ñâÿòîøèíñüêèé âóë. Ãðèãîðîâè÷à-Áàðñüêîãî (íàâïðîòè áóä. ¹5)  

97 Ñâÿòîøèíñüêèé âóë. Ñèìèðåíêà, 23 (ðîçâîðîòíå ê³ëüöå òðàìâàÿ)

98 Ñâÿòîøèíñüêèé âóë. Óøàêîâà Ì. (íàâïðîòè áóä. 1)

99 Ñâÿòîøèíñüêèé ïðîâ. Ñâÿòîøèíñüêèé, 2

100 Ñâÿòîøèíñüêèé ïðîñï. Êóðáàñà, 1

101 Ñâÿòîøèíñüêèé ïðîñï. Êóðáàñà, 8

102 Ñâÿòîøèíñüêèé
ïðîñï. Ïàëëàä³íà (íàâïðîòè áóä. 63/5-62-á 
ïî âóë. ²ðï³íñüêà)

103 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Âîëãîãðàäñüêà (íàâïðîòè áóä. ¹¹ 33-35)

104 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Ãàëàíà ßðîñëàâà, 30

105 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 23

106 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42

107 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Êë³í³÷íà, 25

108 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Êóäðÿøîâà, 14-à

109 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Êóäðÿøîâà, 16

110 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Êóðñüêà, 13-á, â, å

111 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Êóðñüêà, 15-à

112 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 5 

113 Ñîëîì'ÿíñüêèé âóë. Ðàä÷åíêà Ïåòðà, 25 

114 Øåâ÷åíê³âñüêèé âóë. Êîòîâñüêîãî, 47, êîðïóñ 2

¹ Ðàéîí Àäðåñà

41 Äåñíÿíñüêèé âóë. Áðàòèñëàâñüêà, 9

42 Äåñíÿíñüêèé âóë. Âîëêîâà, 14 - 16 

43 Äåñíÿíñüêèé âóë. Âîëêîâà, 4

44 Äåñíÿíñüêèé âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, (á³ëÿ ÃÊÁ "Àëìàç")

45 Äåñíÿíñüêèé âóë. Çàêðåâñüêîãî, 12

46 Äåñíÿíñüêèé âóë. Ê³îòî, 5 - 9

47 Äåñíÿíñüêèé âóë. Ë³ñê³âñüêà, 20-22

48 Äåñíÿíñüêèé
âóë. Ìèëîñëàâñüêà (íàâïðîòè áóä. ¹74/9-79/15 
ïî ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî)

49 Äåñíÿíñüêèé âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 6

50 Äåñíÿíñüêèé âóë. Ðàäóíñüêà, 26

51 Äåñíÿíñüêèé âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 5-â

52 Äåñíÿíñüêèé ïðîñï. Âàòóò³íà, 3-à

53 Äåñíÿíñüêèé ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 47

54 Äí³ïðîâñüêèé áóëüâ. Ãàøåêà ß., 18, 17

55 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà, 19

56 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Âåðøèãîðè, (íàâïðîòè áóä. ¹ 3-5)

57 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Âåðøèãîðè, 2 (íàâïðîòè ó ðîçâîðîòíîìó ê³ëüö³)

58 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Âåðøèãîðè, 2 (íàâïðîòè)

59 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Âîñêðåñåíñüêà, 2-à

60 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Êàðìàëþêà, 47

61 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Êóðíàòîâñüêîãî, 2

62 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêà, 6/2

63 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Ìèðîï³ëüñüêà, 37-â

64 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Ïàíåëüíà, 2

65 Äí³ïðîâñüêèé âóë. Ïîïóäðåíêà, 44

66 Äí³ïðîâñüêèé ïðîâóë. Ñåíîìàíñüêèé, 16
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Çâè÷êà ã³ðøà íåâîë³

Ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ó ðîäèí³
ñêëàäàâñÿ ñòîë³òòÿìè ³ íèí³ ââà-
æàºòüñÿ òðàäèö³ºþ. Êîòðà, íà äóì-
êó åêñïåðò³â, ñòàëà ñòåðåîòèïîì,
³ íåãàòèâíèì. Çîêðåìà ïðî öå ñâ³ä-
÷àòü ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ*, ïðî-
âåäåíîãî ó âåðåñí³ íèí³øíüîãî ðî-
êó Êè¿âñüêèì ì³æíàðîäíèì ³íñòè-
òóòîì ñîö³îëîã³¿ íà çàìîâëåííÿ
Ôîíäó íàðîäîíàñåëåííÿ ÎÎÍ â
Óêðà¿í³ â ðàìêàõ êàìïàí³¿ «Ùàñ-
òÿ ó 4 ðóêè».

Îòæå, ìàéæå ó 70 % ðîäèí (ç
îïèòàíèõ) á³ëüø³ñòü õàòíüî¿ ðî-
áîòè âèêîíóº äðóæèíà. ² ò³ëüêè 
22 % ÷îëîâ³ê³â ãîòîâ³ ïîä³ëèòè äî-
ìàøí³ îáîâ’ÿçêè çà ñïðàâåäëèâ³ñ-
òþ, ñåáòî ïîð³âíó. Ïðè öüîìó â³ä-
äàòè ÷àñòèíó «æ³íî÷î¿» ðîáîòè äî
ì³öíèõ ÷îëîâ³÷èõ ðóê âîë³ëè á 
49,3 % ðåñïîíäåíòîê.

Íàéá³ëüøå ë³íèâèõ íà çàõîä³

Ó ñòàâëåíí³ ÷îëîâ³ê³â äî õàò-
íüî¿ ðîáîòè ³ äî îáîâ’ÿçê³â ó ðî-
äèí³ ïðîñòåæóºòüñÿ ðåã³îíàë³çà-
ö³ÿ. Òàê, ó ñõ³äíèõ îáëàñòÿõ âîíè
÷àñò³øå ãîòîâ³ äî ð³âíîì³ðíîãî
ðîçïîä³ëó ðîáîòè (33 %), àí³æ íà
çàõîä³ êðà¿íè (23,9 %) òà ó öåí-
òðàëüíèõ ðåã³îíàõ (12 %). Ùîïðàâ-
äà, íàéá³ëüøå ë³íèâèõ íà çàõîä³
(8,3 %), êîòð³ íå áàæàþòü í³÷îãî
ðîáèòè ç õàòíüî¿ ðîáîòè. Æ³íêè
ïðàêòè÷íî ó âñ³õ ðåã³îíàõ ïðàã-
íóòü ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ðîáîòè, ç
êîëèâàííÿì ðåçóëüòàò³â, çàëåæíî
â³ä ðåã³îíó, ó ä³àïàçîí³ 3-4 %.

ßê çàçíà÷èëà, ïðåçåíòóþ÷è ï³ä-
ñóìêè äîñë³äæåííÿ, ðàäíèöÿ ç
ïðîãðàìíèõ ïèòàíü Ôîíäó íàðî-
äîíàñåëåííÿ ÎÎÍ â Óêðà¿í³ Îëü-
ãà Îñàâóëåíêî ó êîìåíòàð³ «Õðå-
ùàòèêó», ó ñòîëèö³, ïîð³âíÿíî ç

ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ ïî Óêðà-
¿í³, á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ðîäèí, äå æ³í-
êè âèêîíóþòü âñþ õàòíþ ðîáîòó,
à òàêîæ á³ëüøå ðîäèí, äå ÷îëîâ³-
êè áåðóòü íà ñåáå íåçíà÷í³ äîìàø-
í³ îáîâ’ÿçêè é ëèøå ÷àñòêîâî äî-
ïîìàãàþòü. Åêñïåðò íå ìîæå ïî-
ÿñíèòè öüîãî, àäæå òàêå ÿâèùå õà-
ðàêòåðíå äëÿ ðåã³îí³â, äå ïåðåâà-
æàº ñ³ëüñüêà ì³ñöåâ³ñòü. Ùîïðàâ-
äà, ïàí³ Îëüãà íàãîëîøóº, ùî âè-
á³ðêà ïî Êèºâó íå áóëà ðåïðåçåí-
òàòèâíîþ.

Êîìåíòóþ÷è ðåçóëüòàòè ïî êðà-
¿í³, Îëüãà Îñàâóëåíêî çàçíà÷èëà,
ùî âèñîêà ê³ëüê³ñòü ïðåäñòàâíèöü

ïðåêðàñíî¿ ñòàò³, êîòð³ õî÷óòü ïî-
ä³ëèòèñÿ õàòíüîþ ðîáîòîþ, «ÿñ-
êðàâî ïîêàçóº ³ ï³äòâåðäæóº ïðàã-
íåííÿ æ³íîê, íåçâàæàþ÷è íà ñòå-
ðåîòèïíó ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ
ó ñ³ì’¿, çì³íèòè ñèòóàö³þ».

Íàòîì³ñòü ÷îëîâ³êè, ñóäÿ÷è ç
ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ, âèÿâëÿ-
þòü áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ò³ëüêè
56,5 % îïèòàíèõ ãîòîâ³ âçÿòè íà
ñåáå ÷àñòèíó äîìàøí³õ ñïðàâ òà
äîãëÿäó çà ä³òüìè. «Öå òàêîæ äîñèòü
ñòåðåîòèïíå â³äíîøåííÿ: íåçíà÷-
íà õàòíÿ ðîáîòà, áåç â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, ñêàæ³ìî, âèíåñòè ñì³òòÿ,—
çàçíà÷èëà âîíà.— Ïîêàçíèêè ³ëþñ-

òðóþòü ãëèáèíó âêîð³íåííÿ ñòå-
ðåîòèïó, ùî ñàìå æ³íêà ìàº äîãëÿ-
äàòè çà ä³òüìè òà âèêîíóâàòè âñþ
õàòíþ ðîáîòó».

Ðîçêð³ïà÷èòè æ³íêó

² ö³ ñòåðåîòèïè çãóáí³ íå ëèøå
äëÿ ðîäèí, êîòð³ âàæêî ñêëàäàþòü-
ñÿ òà ëåãêî ðîçïàäàþòüñÿ. Òàê, çà
äàíèìè Äåðæñòàòó, ìàéæå êîæíå
äðóãå óêðà¿íñüêå ïîäðóææÿ ðîç-
ëó÷àºòüñÿ. Îö³íêè Ôîíäó íàðîäî-
íàñåëåííÿ ÎÎÍ ïîêàçóþòü, ÷îìó
ðîäèíè íåòðèâê³: ÷îëîâ³êè âèòðà-
÷àþòü íà äîìàøí³ êëîïîòè ó 3,5-
4 ðàçè ìåíøå ÷àñó çà æ³íîê. Îñòàí-
í³ â³äòàê îáìåæåí³ ó ñàìîðåàë³çà-
ö³¿, ó áàíàëüíîìó â³äïî÷èíêó äëÿ
â³äíîâëåííÿ ñèë. Æ³íêè ô³çè÷íî
íå âèòðèìóþòü, íå êàæó÷è âæå ïðî
íåïîîäèíîê³ âèïàäêè äîìàøíüî-
ãî íàñèëüñòâà.

«Öå íåíîðìàëüíî, êîëè ìè ³
äàë³ ïðîäîâæóºìî æèòè óÿâëåí-
íÿìè Õ²Õ ñòîë³òòÿ,— çàçíà÷àº äè-
ðåêòîðêà Äåïàðòàìåíòó ñ³ìåéíî¿
òà ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ôåäîðîâè÷.— Òîä³ ÷îëî-
â³ê ³øîâ ó ïîëå àáî ïðàöþâàâ íà
ôàáðèö³, ïðèíîñèâ ãðîø³, à æ³í-
êà áóëà âäîìà ³ ïðàöþâàëà òàì. ²
ðîáîòà íà òîé ÷àñ áóëà ð³âíîì³ð-
íî ðîçïîä³ëåíà. Íèí³ æ³íêà ïðà-
öþº, ³ âñÿ õàòíÿ ðîáîòà çàëèøàº-
òüñÿ íà í³é. Ó ðåçóëüòàò³ âîíà ÷àñ-
òî-ãóñòî íåäîñòàòíüî ñï³ëêóºòü-
ñÿ ç ä³òüìè, íàäàë³ ìè ìàºìî ïðîá-
ëåìè âèõîâàííÿ ä³òåé. ² ïîò³ì ö³
ïðîáëåìè ïðîåêòóþòüñÿ ó äîðîñ-
ëîìó æèòò³».

Íà äóìêó Ïàâëà Çàìîñòüÿíà,
â. î. ïðåäñòàâíèêà Ôîíäó íàðîäî-
íàñåëåííÿ ÎÎÍ â Óêðà¿í³, ñàìå çà-
ðàç óí³êàëüíèé ïåð³îä, êîëè êðà-
¿íà éäå ó ºâðîïåéñüêó ñï³ëüíîòó,
ñóñï³ëüñòâî çâ³ëüíèëîñÿ â³ä áàãà-
òüîõ ñòåðåîòèï³â, êîòð³ º øê³äëè-
âèìè äëÿ ðîçâèòêó äåðæàâè. ² íè-
í³ º ìîæëèâ³ñòü çàëèøèòè ñòåðåî-
òèï â³äíîñèí ó ðîäèí³ ùîäî ðîç-
ïîä³ëó äîìàøí³õ îáîâ’ÿçê³â ó ìè-
íóëîìó.

Çàãàëîì åêñïåðòè ïîãîäæóþ-
òüñÿ, ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âåñ-
òè àêòèâíó êàìïàí³þ. Íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³, çà ñëîâàìè Íàòàë³¿
Ôåäîðîâè÷, âæå ãîòóºòüñÿ ïàêåò
â³äïîâ³äíèõ ³í³ö³àòèâ. Íà ð³âí³ æ
ïîáóòîâîìó áàãàòî ùî çàëåæèòü
â³ä äîñòóïíîñò³ òà ÿêîñò³ ïîñëóã,
ñêàæ³ìî, ö³í ó òèõ æå êàôå,äå ìîæ-
íà ïîâå÷åðÿòè, à íå ñèä³òè íàä êàñ-
òðóëÿìè. Íàðåøò³, ùå îäèí ð³-
âåíü — öå ³íôîðìàö³éíà êàìïà-
í³ÿ. Ãîëîâíå æ, ùî ïðîáëåìà âè-
çíà÷åíà. Äàë³ — ðîáîòà ïî ¿¿ ïî-
äîëàííþ. Àëå, ÿêùî öüîãî õî÷óòü
óñ³, çàãàëîì çä³éñíåííå âñå �

«Öå íå ÷îëîâ³÷à ðîáîòà»,—

ïîä³áíå íåð³äêî ÷óþòü á³ëü-

ø³ñòü óêðà¿íñüêèõ æ³íîê â³ä

ïðåäñòàâíèê³â ñèëüíî¿ ñòàò³.

×îëîâ³êè íàâ³òü íå ï³äîçðþ-

þòü, ùî öèì óïîâ³ëüíþþòü

ðîçâèòîê Óêðà¿íè.«Õ³áà öå òàê

ñóòòºâî äëÿ äåðæàâè, õòî ìèº

ïîñóä?» — ñêàçàâ ìåí³ çíà-

éîìèé.Åêñïåðòè,íàóêîâö³ ââà-

æàþòü, ùî äóæå. ×îìó?

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Äîñ³ ïàòð³àðõàò?
� Óêðà¿íñüê³ ÷îëîâ³êè ïîêè ùî íå ãîòîâ³ ïîëåãøóâàòè æèòòÿ 

äðóæèíàì í³ íà ðîáîò³, í³ âäîìà

* Ç 11 ïî 21 âåðåñíÿ 2015 ðîêó Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ³íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ (ÊÌ²Ñ) çà âëàñí³ êîøòè ïðîâ³â âñå-

óêðà¿íñüêå îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè. Ìåòîäîì îñîáèñòîãî ³íòåðâ’þ îïèòàíèé 2 041 ðåñïîíäåíò, ç òèõ, ÿê³

ìåøêàþòü ó 108 íàñåëåíèõ ïóíêòàõ óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè (îêð³ì ÀÐ Êðèì) çà ñòîõàñòè÷íîþ âèá³ðêîþ, ðåïðåçåí-

òàòèâíîþ äëÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè â³êîì â³ä 18 ðîê³â.

Â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ ò³ëüêè íà òåðèòîð³ÿõ, ùî ï³äêîíòðîëüí³ Óêðà¿í³, â Äîíåöüê³é îá-

ëàñò³ íà òåðèòîð³ÿõ, ùî ï³äêîíòðîëüí³ Óêðà¿í³, òà â Äîíåöüêó (ÿêèé íå º ï³äêîíòðîëüíèì Óêðà¿í³).

Ñòàòèñòè÷íà ïîõèáêà âèá³ðêè (ç ³ìîâ³ðí³ñòþ 0,95 ³ çà äèçàéí-åôåêòó 1,5) íå ïåðåâèùóº:

3,3 % — äëÿ ïîêàçíèê³â, áëèçüêèõ äî 50 %,

2,8 % — äëÿ ïîêàçíèê³â, áëèçüêèõ äî 25 %,

2,0 % — äëÿ ïîêàçíèê³â, áëèçüêèõ äî 10 %,

1,4 % — äëÿ ïîêàçíèê³â, áëèçüêèõ äî 5 %.
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