
¹29 (4799) |  ï’ÿòíèöÿ | 18 áåðåçíÿ 2016 ð.

Çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â
Êè¿â ìàº ñòàòè ïðèâàáëèâ³øèì äëÿ ³íâåñ-

òîð³â. Ïðî öå, â³äêðèâàþ÷è ïëåíàðíå çàñ³-
äàííÿ, ðîçïîâ³â ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.
«Ìè ìàºìî çðîáèòè âñå, ùîá çàëó÷àòè á³ëü-
øå ³íâåñòèö³é, ùîá Êè¿â ðîçâèâàâñÿ ÿê ºâ-
ðîïåéñüêå ì³ñòî»,— íàãîëîñèâ â³í.

² Êè¿âðàäà ñïðàâä³ óõâàëèëà íèçêó ð³-
øåíü, êîòð³ ñïðèÿòèìóòü ïîë³ïøåííþ ³í-
âåñòèö³éíîãî êë³ìàòó. Çîêðåìà âïîðÿäêóâàí-
íÿ ðîáîòè ÌÀÔ³â, ïðîãðàìè ìîäåðí³çàö³¿
ÆÊÃ òîùî.

Àëå ïåðåä öèì áóëè ãîñòð³ êóòè.

Ãîñòð³ êóòè
Öÿ ºäí³ñòü ìàëà ïðîäîâæåííÿ ³ â çàë³, õî-

÷à ãîñòðèõ ïèòàíü âèñòà÷àëî. Òàê, ìàòè ³
ñåñòðà ãåðî¿í³-áðàíêè Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ä çàïðîïîíîâàíî¿ ä³ëÿíêè çåì-
ë³ ó Áèê³âí³. Ïðåäñòàâíèê ôðàêö³¿ «Áàòü-
ê³âùèíà» Òåòÿíà Ìåë³õîâà ïîÿñíèëà ïî-
çèö³þ òèì, ùî íàäàííÿ ä³ëÿíêè ó Áèê³âí³
íèí³, êîëè àêòèâ³ñòè òà åêîëîãè ïðîòè
ðîçïîä³ëó çåìåëü ó Áèê³âíÿíñüêîìó ë³ñ³,
âèãëÿäàº ÿê ïðîâîêàö³ÿ. Äî òîãî æ, ³ ñàìà
Íàä³ÿ, ÿê âäàëîñÿ âñòàíîâèòè, âèñëîâèëà-
ñÿ ïðîòè òàêîãî ïîäàðóíêó. Ïèòàííÿ ç ïî-
ðÿäêó äåííîãî áóëî âèëó÷åíî, à ìåð ñòî-
ëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ, ùî ðîäè-
í³ ãåðî¿í³ çàïðîïîíóþòü ä³ëÿíêó â ³íøî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà.

À ïðîáëåìà çàáóäîâè Ìèê³ëüñüêî¿ ñëîá³ä-
êè ïðèçâåëà äî áëîêóâàííÿ òðèáóíè ò³ºþ æ
ôðàêö³ºþ «Áàòüê³âùèíà» ³ç âèìîãîþ äî ìå-
ðà íàäàòè äîðó÷åííÿ ïðèïèíèòè íåçàêîí-
íå áóä³âíèöòâî, ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîí-
òðîëüíó êîì³ñ³þ ç âèâ÷åííÿ çàêîííîñò³ çà-
çíà÷åíîãî áóä³âíèöòâà, à òàêîæ çàõèñòèòè
ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â. Íàòîì³ñòü ìåð ñòî-
ëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî íàãàäàâ, ùî ó äåïóòà-

ò³â òåæ º ïîâíîâàæåííÿ âèêîíóâàòè äîðó-
÷åííÿ âèáîðö³â ³, îêð³ì âèìàãàòè, òðåáà ³
ñàìèì ïðàöþâàòè. «Äàâàéòå ñï³ëüíî ïðà-
öþâàòè, ÿ âàø ïîì³÷íèê»,— çàêëèêàâ â³í
äåïóòàò³â.

Ç ³íøèõ ãîñòðèõ ïèòàíü ïëåíàðíîãî çà-
ñ³äàííÿ ìîæíà âèä³ëèòè ïðîåêò ïðî âèáî-
ðè äî ðàéðàä, ùî ê³ëüêà ðàç³â ãîëîñóâàâñÿ,
àëå òàê ³ íå íàáðàâ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ «çà»
äëÿ âíåñåííÿ äî ïîðÿäêó äåííîãî. À òàêîæ
ñêàíäàëüíó çàáóäîâó ïî âóë. Ðèçüê³é, 19-À:
Êè¿âðàäà, çà ³í³ö³àòèâè äåïóòàòà Ñâÿòîñëà-
âà Êóòíÿêà, ðîç³ðâàëà äîãîâ³ð îðåíäè ³ç çà-
áóäîâíèêîì ÒÎÂ «Åñêî-òðàíñ-ê³». Ç ö³º¿
ïðîáëåìè ñëîâî íàäàëè àêòèâ³ñòö³ Ë³ä³¿ Â³ò-
ðåíêî, ÿêà ïîÿñíèëà, ùî çàáóäîâà íåçàêîí-
íà ³ çàãðîæóº æèòòþ ³ çäîðîâ’þ ìåøêàíö³â
íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â. Â³äïîâ³äíå ð³øåí-
íÿ ï³äòðèìàëè 86 äåïóòàò³â.

À ùå Êè¿âðàäà íà ïðîïîçèö³þ äåïóòàòà
Þð³ÿ Ä³äîâöÿ ñòâîðèëà Òèì÷àñîâó êîí-
òðîëüíó êîì³ñ³þ (ÒÊÊ) ç ïèòàíü çàáåçïå-
÷åííÿ êèÿí-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. ÒÊÊ çàéìàòè-
ìåòüñÿ êîíòðîëåì çàáåçïå÷åííÿ á³éö³â-
çàõèñíèê³â òà êîîðäèíóâàòèìå ä³¿ âîëîí-
òåð³â, ÃÎ, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Íà òîìó æ çàñ³äàíí³ äåïóòàòè Êè¿âðàäè
ñõâàëèëè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íèìè
òà ³íøèìè çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ êèÿí-³íâà-
ë³ä³â òà îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè».

Ãåíäåëèêàì — êðàé
Íàñòóïíå ïèòàííÿ, õî÷à é áóëî äèñêó-

òèâíèì, ó ï³äñóìêó ïîºäíàëî ñåñ³éíó çà-
ëó. Öå çàáîðîíà ïðîäàâàòè àëêîãîëüí³ íà-
ïî¿ ó ÌÀÔàõ. Çîêðåìà éøëîñÿ ïðî âðåãó-

ëþâàííÿ ïèòàííÿ ïðî äåìîíòàæ ÌÀÔ³â,
âëàñíèêè ÿêèõ íå óêëàëè äîãîâîð³â ïàéî-
âî¿ ó÷àñò³ àáî îðåíäè. Äëÿ äîñë³äæåííÿ
ïðîáëåìè äåïóòàòè ìàëè íà ìåò³ óòâîðè-
òè îêðåìó êîì³ñ³þ ÷è ðîáî÷ó ãðóïó, äåëå-
ãóâàâøè òóäè ïðåäñòàâíèê³â ïðîô³ëüíèõ
êîì³ñ³é. ßê ïîâ³äîìèâ äîïîâ³äà÷, äåïóòàò
Îëåêñàíäð Áðîäñüêèé, äî 1 áåðåçíÿ 2017
ðîêó íåçàêîíí³ ÌÀÔè, ùî íå ïåðåäáà÷åí³
Êîìïëåêñíîþ ñõåìîþ ðîçì³ùåííÿ, áóäóòü
äåìîíòîâàí³, îêð³ì òèõ, ùî ñïëà÷óþòü ïà-
éîâó ó÷àñòü. Îñòàíí³ì íàäàäóòü ìîæëè-
â³ñòü îôîðìèòè ïðàâîâ³ â³äíîñèíè ³ç êè¿â-
ñüêîþ ãðîìàäîþ.

Àëå íàéãó÷í³øå îáãîâîðåííÿ âèêëèêà-
ëà íîðìà ïðî ï³äâèùåííÿ ñòàâîê çáîð³â äëÿ
ÌÀÔ³â, êîòð³ òîðãóþòü àëêîãîëåì. Íàòî-
ì³ñòü, çà ï³äñóìêàìè îáãîâîðåííÿ, Êè¿âðà-
äà óõâàëèëà ïðîåêò äàíîãî ð³øåííÿ ³ç çà-
áîðîíîþ òîðãóâàòè àëêîãîëåì ó ÌÀÔàõ. Íà
äóìêó äåïóòàò³â, ìàãàçèíè ìîæóòü çàáåç-
ïå÷èòè âèìîãó íå ïðîäàâàòè òàê³ íàïî¿ íå-
ïîâíîë³òí³ì, à ÌÀÔè — í³. Òà é ñàì³ ê³îñêè
ïîâèíí³ íàáëèæàòè ïîñëóãè äî êèÿí, à íå
ñòàâàòè îñåðåäêàìè ïèÿöòâà. Ï³ñëÿ ïðè-
ñê³ïëèâîãî ðîçãëÿäó äåïóòàòè óõâàëèëè ð³-
øåííÿ 8-ìà ãîëîñàìè «çà».

ÆÊÃ ìîäåðí³çóþòü
ßêùî çàáîðîíà òîðã³âë³ àëêîãîëåì —

òâåðåçå ð³øåííÿ, òî óõâàëà Êîìïëåêñíî¿
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³ òà ðîçâèòêó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà íà 2016-
2020 ðîêè ñòàëà òóðáîòîþ ïðî çäîðîâ’ÿ âñ³õ
áåç âèêëþ÷åííÿ êèÿí. Àäæå éäåòüñÿ ïðî
ðåìîíòè ÷è çàì³íó àñôàëüòîâîãî ïîêðèò-
òÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, äàõ³â, ë³ô-
ò³â, ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â, êàï³òàëüíî-

ãî ðåìîíòó îá’ºêò³â æèòëîâîãî ôîíäó ñòî-
ëèö³. Äîïîâ³äà÷ ³ç öüîãî ïèòàííÿ, çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, íàãî-
ëîñèâ, ùî çàãàëîì ï³ä ïðîãðàìó ïëàíóº-
òüñÿ çàëó÷èòè 38,63 ìëðä ãðí, ó òîìó ÷èñ-
ë³ 26,83 ìëðä ãðí êîøò³â ï³äïðèºìñòâ òà
³íâåñòîð³â. Îñîáëèâà óâàãà — òåðìîñàíà-
ö³¿ ïðèì³ùåíü òà áóä³âíèöòâó äðóãî¿ íèò-
êè êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà òà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ïåðøî¿ íèòêè.

Çàãàëîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äðåìîíòóâà-
òè 775 ë³ôò³â (êîøòîðèñ 460 ìëí ãðí), â³ä-
íîâèòè 100 òèñÿ÷ êâ. ì àñôàëüòîâîãî ïî-
êðèòòÿ ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é æèòëî-
âèõ áóäèíê³â òà ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çä³â
(êîøòîðèñ 165 ìëí ãðí), òà îáëàøòóâàòè
640 îäèíèöü ³ãðîâèõ òà ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â (çàãàëüí³ âèòðàòè 80 ìëí ãðí). Ï³ñ-
ëÿ æâàâîãî îáãîâîðåííÿ ïðîãðàìó áóëî óõâà-
ëåíî 87-ìà ãîëîñàìè «çà».

Äîïèñàòèñÿ ñòàíå ëåãøå
Ó÷îðà äåïóòàòè óõâàëèëè «Ïîëîæåííÿ

ïðî ïîðÿäîê ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ ïåòè-
ö³é». ßê çàóâàæèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â, ðîçøèðåíî ìîæëèâîñò³ àâòîðèçàö³¿
ãðîìàäÿí, äóáëü-ïåòèö³¿ íå ðåºñòðóþòüñÿ
íà ñàéò³, àëå àâòîðó ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî
ïðè÷èíó â³äìîâè ³ç ìîòèâàö³ºþ. Á³ëüø
æîðñòêîþ º ìåõàí³çì ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ
ãðóï (ó êîì³ñ³ÿõ) çà ïåòèö³ÿìè. Ùîì³ñÿöÿ
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè çáèðàòèìå íàðàäó ç ïå-
òèö³é. Íàðåøò³, çà ïðîïîçèö³ºþ äåïóòàòà
Àëëè Øëàïàê, º íîðìà ïðî òå, ùî êîëè ïå-
òèö³þ íå ïîäàº íà ðîçãëÿä ìåð ó âñòàíîâ-
ëåí³ çàêîíîì òåðì³íè, âîíà ïîäàºòüñÿ êî-
ì³ñ³ºþ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ �

Ó ïëåíàðí³ äí³ ï³ä Êè¿âðàäîþ
çàçâè÷àé ñòðîêàòî: ï³êåòè, ì³-
òèíãè, òðàíñïàðàíòè. Ó ÷åòâåð,
17 áåðåçíÿ, êîëüîðîâî áóëî íà
ïåðøîìó ïîâåðñ³ ìåð³¿ — â³ä
øêàðïåòîê íà ï³äòðèìêó ä³òåé
³ç ñèíäðîìîì Äàóíà. ×è çàâäÿ-
êè òàêîìó ïàðàäîêñàëüíîìó
ïî÷àòêó, ÷è í³, àëå ð³øåííÿ òî-
ãî äíÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè, íà
â³äì³íó â³ä Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
óõâàëþâàëè áåç á³éîê. Ó äî-
ðîáêó çàãàëîì òóðáîòà ïðî
çäîðîâ’ÿ êèÿí: ÿê ô³çè÷íå, òàê ³
ìîðàëüíå.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà äåïóòàòè Êè¿âðàäè óõâàëèëè íèçêó ð³øåíü, êîòð³ ñïðèÿòèìóòü ïîë³ïøåííþ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó â ñòîëèö³, çîêðåìà âïîðÿäêóâàííþ ðîáîòè ÌÀÔ³â,
ïðîãðàì³ ìîäåðí³çàö³¿ ÆÊÃ
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Çäîðîâ³ é òåïë³ ð³øåííÿ
� Êè¿âðàäà çàáîðîíèëà ïðîäàæ àëêîãîëþ òà ñêîðèãóâàëà áþäæåò íà êîðèñòü ÆÊÃ òà äîáðîáóòó êèÿí
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Проспект Повітрофлотський,
21/2, вулиця Олексія Шовкуненка, 4» у Солом’янському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 132/132 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра(
їні», статей З, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра(
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив(
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 02.02.2016 № 08/КО(758, протокол конферен(
ції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 19.12.2015
та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв� —�«Б�-

дин�овий��омітет�«Проспе�т�Повітрофлотсь�ий,

21/2,�в�лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,�4».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«Проспе�т�По-

вітрофлотсь�ий,�21/2,�в�лиця�Оле�сія�Шов��-

нен�а,�4»�діє�в�межах�території�б�дин�ів�№ 21/2

на�проспе�ті�Повітрофлотсь�ом��та�№ 4�на�в�л.

Оле�сія�Шов��нен�а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

З�ідно�з�прото�олом��онференції�жителів�за

місцем�проживання�від�19.12.2015�на�терито-

рії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�населен-

ня�«Б�дин�овий��омітет�«Проспе�т�Повітроф-

лотсь�ий,�21/2,�в�лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,

4»�меш�ає�на�за�онних�підставах�(зареєстро-

вано�за�місцем�проживання)�301�житель,���то-

м��числі�266�жителів,�я�і�мають�право��олос�

станом�на�19.12.2015.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«Проспе�т�Повітрофлотсь�ий,�21/2,�в�-

лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,�4»���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення�в�межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,�по-

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о�та���льт�рно�о�розвит���території�діяль-

ності�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«Проспе�т�Повітрофлот-

сь�ий,�21/2,�в�лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,�4»�в

межах�території�йо�о�діяльності�та�і�власні�пов-

новаження:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів�б�дин�ів��

Київсь�ій�місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�о-

навчої�влади.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоря-

джень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рішень,�прий-

нятих�місцевими�референд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і���льт�рно�о�розвит��,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення

та��тримання�в�належном��стані�приб�дин�о-

вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�ремон-

т��приміщень�за�ально�о��орист�вання�із�до-

триманням�встановлено�о�за�онодавством�по-

ряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житлових�б�-

дин�ах�на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит���х�дож-

ньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії

та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�об-

рядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�воїнів,

партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�малоза-

безпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь�ої

ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам

пожежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�протипо-

жежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення�на-

селенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом���ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність

ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�-

вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«Проспе�т�Повітрофлотсь�ий,

21/2,�в�лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,�4»�наб�ває

власних�повноважень�після�йо�о�ле�алізації���ви-

�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�в�поряд-

��,�встановленом��статтею�13�За�он��У�раїни

«Про�ор�ани�самоор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«Проспе�т�Повітрофлотсь�ий,

21/2,�в�лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,�4»�в�місяч-

ний�термін�після�ле�алізації�направити�до�се�-

ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��опії�та�их�ре-

єстраційних�до��ментів:�положення�про�ор�ан

самоор�анізації�населення,�свідоцтва�про�ре-

єстрацію���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації),�спис���персонально�о�с�лад��членів

ор�ан��самоор�анізації�населення.�У�разі�ле-

�алізації�шляхом�державної�реєстрації:�свідоц-

тва�про�державн��реєстрацію,�довід�и�про�іден-

тифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«Проспе�т�Повітрофлотсь�ий,�21/2,�в�-

лиця�Оле�сія�Шов��нен�а,�4»���межах�своїх

повноважень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�ра-

да�та�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

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

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

ди�«Хрещати�».

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

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

�ої�ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,

ре�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 217/217 від 10 березня 2016 року

Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України, статей 271, 288, 289 Податкового кодексу України,
статей 21, 22 Закону України «Про оренду землі», статей 5, 20, 23 Закону України «Про оцінку земель», статей
16, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 19, 22 Закону України «Про столи(
цю України — місто(герой Київ» та враховуючи лист дочірнього підприємства «Інститут генерального плану
міста Києва» від 11 листопада 2015 року № 179, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�додат�а�3�(том�І�«С�ладання�схем�вплив��ло�альних�фа�торів,�що�хара�-

териз�ють�місцезнаходження�земельних�діляно��міста�Києва»)�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�03.07.2014�№ 23/23�«Про�затвердження�технічної�до��ментації�з�нормативної��рошової

оцін�и�земель�міста�Києва»,�ви�лавши�таблицю�2.1�в�та�ій�реда�ції:

«Таблиця�2.1)�

Ло�альні��оефіцієнти�на�місцезнаходження�земельної�ділян�и�

в�межах�е�ономі�о-план�вальної�зони

Назва
рентоутворюючих
факторів

Назва локальних коефіцієнтів Значення
коефіцієнтів

1 2 3

Функціонально�
планувальні
фактори

Місцезнаходження земельної ділянки: 
� в зоні пішохідної доступності громадських центрів

1,04

� у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення 1,05 

� у зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього
пасажирського транспорту

1,04 

� у зоні пішохідної доступності до національних, зоологічних та дендрологічних
парків, парків � пам'яток садово�паркового мистецтва, ботанічних садів,
заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків,
лісів, зелених зон, пляжів

1,04 

� у прирейковій зоні (ділянка знаходиться або примикає до відводу залізниці,
має під'їзну залізничну колію)

1,04

Інженерно�
інфраструктурні
фактори 

Земельна ділянка, що примикає до вулиці: 
� без твердого покриття

0,90

� не забезпечена централізованим водопостачанням 0,90

� не забезпечена каналізацією 0,90

� не забезпечена централізованим теплопостачанням 0,90

� не забезпечена централізованим газопостачанням 0,90

Інженерно�
геологічні
фактори

Місцезнаходження земельної ділянки: 
� в межах території, що має схил поверхні понад 20 %

0,85

� на ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/кв. см при потужності понад
два метри

0,85

� у зоні залягання ґрунтових вод менше трьох метрів 0,90

� у зоні затоплення паводком понад 4 % забезпеченості (шар затоплення понад
два метри)

0,90

� у зоні значної заболоченості з грунтовим живленням, що важко осушується 0,90

� у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія � яри
глибиною більше 10 м)

0,75

� на намивних (насипних) територіях 1,02

Історико�
культурні
фактори

Місцезнаходження земельної ділянки: 
� в межах заповідної території

1,08

� у зоні регулювання забудови 1,07

� у зоні історичного ландшафту, що охороняється 1,06

� у зоні охорони поодиноких пам'яток 1,06

Природно�
ландшафтні
фактори

Місцезнаходження земельної ділянки: 
� в межах території природоохоронного значення (національних, зоологічних та
дендрологічних парків, парків � пам'яток садово�паркового мистецтва,
ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи)

1,07

� у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної
охорони)

1,06

� у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку,
парків та зелених зон)

1,05

Санітарно�
гігієнічні фактори

Місцезнаходження земельної ділянки: 
� у санітарно�захисній зоні

0,80

� у водоохоронній зоні 1,02

� у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля 0,90

� у зоні перевищення припустимого рівня шуму (від залізниці та аеродрому) 0,90

� в ареалі забруднення ґрунтів 0,90

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит���та�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
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішньобудинкових 

інженерних мереж, теплових пунктів та обладнання
Розпорядження № 72 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря(
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін(
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою надійного утримання та якісного обслуго(
вування зовнішніх інженерних мереж, споруд і обладнання, в межах функцій органу місцевого самоврядуван(
ня:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�і��орист�вання�ПАТ�«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�та�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

зовнішньоб�дин�ові�інженерні�мережі,�тепло-

ві�п�н�ти�та�обладнання���Дніпровсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�в�межах�та�на��мовах,�визначе-

них�У�одою�щодо�реалізації�прое�т���правлін-

ня�та�реформ�вання�енер�етично�о��омпле�с�

м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змінами

та�доповненнями),�я�����ладено�між�АК�«Ки-

ївенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва»,�ПАТ

«КИЇВЕНЕРГО»�та�ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУК-

ЦІЯ»�вжити�заходів�щодо�прийняття-передачі�зов-

нішньоб�дин�ових�інженерних�мереж,�тепло-

вих�п�н�тів�та�обладнання,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання та відмову в наданні дозволів на право 
користування пільгами з оподаткування підприємствам 

та організаціям громадських організацій інвалідів
Розпорядження № 77 від 12 лютого 2016 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постано(
ви Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу
на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій ін(
валідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс(
трації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозволу
підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподат(
кування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій», враховуючи протокол засідання комісії з роз(
гляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів
на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від 11
грудня 2015 року № 6:

1.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання�піль-

�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�ані-

заціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�відпо-

відно�до�п�н�т��142.1�статті�142�розділ��ІІІ�По-

дат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�п�н�т��197.6�статті�197�роз-

діл��V�Подат�ово�о��оде�с��У�раїни�з�ідно�з

додат�ом�2.

3.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�підп�н�т��282.1.2�п�н�т��282.1

статті�282�розділ��XIII�Подат�ово�о��оде�с�

У�раїни�з�ідно�з�додат�ом�3.

4.�Надати�дозволи�на�право��орист�вання

піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та

ор�анізаціям��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалі-

дів�відповідно�до�абзац��першо�о�п�н�т��8�під-

розділ��2�розділ��XX�Подат�ово�о��оде�с��У�ра-

їни�з�ідно�з�додат�ом�4.

5.�Відмовити���наданні�дозвол��на�право��о-

рист�вання�піль�ами�з�оподат��вання�підпри-

ємствам��ромадсь�их�ор�анізацій�інвалідів�з�ід-

но�з�додат�ом�5.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Додато��1

до�розпорядження�

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

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

12.02.2016�р.�№�77

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III 
Податкового кодексу України

№
п/п

Повне найменування
підприємства
громадської організації

Код
ЄДРПОУ
підпри�
ємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів �засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов�
ника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"АЛЕКСА" ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37849402 03680, м. Київ,
вул. Радищева,
буд. 10

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37723712 з 01.01.2016
до 01.01.2017

2 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЕТЕРНА УКРАЇНА"

39331424 03150, м. Київ,
вул.
Лабораторна,
буд. 33/37 офіс
28

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ВЕТЕРАНИ ЗА УКРАЇНУ"

39149349 з 01.01.2016
до 01.01.2017

3 ПІДПРИЄМСТВО
"БАІКОМ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

34538586 04209, м. Київ,
просп.
Оболонський,
буд.39�в

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

38556923 з 01.01.2016
до 01.01.2017

4 ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ" та його ФІЛІЯ
"СУМИ� СЕРВІС"
ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ" (без права
юридичної особи)

31668908
34184169

03058, м. Київ,
вул. Лебедєва�
Кумача, буд. 5,
офіс 167а 
42343, Сумська
область,
Сумський район,
селище Сад, вул.
60 років Жовтня,
буд. 1

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

25959962 з 01.01.2016
до 01.01.2017

5 КИЇВСЬКЕ ДОСЛІДНО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТАКТ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03972620 04074, м. Київ,
вул. Шахтарська,
буд. 9

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 з 01.01.2016
до 01.01.2017

6 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО №1
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967719 03118, м.Київ,
просп.
Червонозоряний,
буд. 115

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.01.2016
до 01.01.2017

7 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО №3
(УВП�3) УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
(УТОС)

03967702 04050, м. Київ,
вул. Глибочицька,
буд. 72

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.01.2016
до 01.01.2017

8 ПІДПРИЄМСТВО
"ЮРИДИЧНА ФІРМА ОВ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

30176950 01001, м.Київ,
вул. Мала
Житомирська,
буд. 17

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 з 01.01.2016
до 01.01.2017

9 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОРТЕЗ�ПРО"

39489172 03680, м. Київ,
вул. Казимира
Малевича, буд.
86�в

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ �УСІ"

21685999 з 01.01.2016
до 01.01.2017

10 ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОМЕТЕМ"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
м. КИЄВА

30788658 02222, м. Київ,
вул. Олександра
Сабурова, буд. 8

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ м. КИЄВА

21588049 з 01.01.2016
до 01.01.2017

11 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"ПЕРСПЕКТИВА"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ЖІНОК
ІНВАЛІДІВ ТА СІМЕЙ, В
ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ
ДІТИ ІНВАЛІДИ "АСОЛЬ"

38139539 03170, М.Київ,
вул. Перемоги,
буд. 9, офіс 18

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ЖІНОК
ІНВАЛІДІВ ТА СІМЕЙ, В
ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ
ДІТИ ІНВАЛІДИ "АСОЛЬ"

37770432 з 01.01.2016
до 01.01.2017

12 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ
ТА ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967725 01001, м.Київ,
пров. Шевченка,
буд. 4

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.01.2016
до 01.01.2017

13 ПІДПРИЄМСТВО
"РОМАН" МІЖНАРОДНОЇ
ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ
ІНВАЛІДІВ�
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

30636739 04128, м. Київ,
Академіка
Туполєва, буд. 
18�є

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
МІЖНАРОДНА ЛІГА
УКРАЇНСЬКИХ
ІНВАЛІДІВ�
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

21708708 з 01.01.2016
до 01.01.2017

№
п/п

Повне найменування
підприємства
громадської організації

Код
ЄДРПОУ
підпри�
ємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів �засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов�
ника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
"ПРОМЕТЕЙ"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
м. КИЄВА

30788658 02222, м. Київ,
вул. Олександра
Сабурова, буд. 8

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД
ІНВАЛІДІВ ЧОРНОБИЛЯ"
ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ м. КИЄВА

21588049 з 01.01.2016
до 01.01.2017

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��2�

до�розпорядження�

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

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

12.02.2016�р.�№�77

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до пункту 197.6 статті 197 розділу V Податкового кодексу України

Про реєстрацію 
Статуту релігійної організації «Релігійна громада християн віри
євангельської «Помазання» у Голосіївському районі м. Києва»

Розпорядження № 69 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву

громадян від 28 вересня 2015 року та протокол загальних зборів релігійної громади від 28 вересня 2015 року
№ 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�християн�віри�єван�ельсь�ої�«По-

мазання»���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
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2 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ
ТА ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967725 01001, м.Київ,
пров. Шевченка,
буд. 4

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.01.2016
до 01.01.2017

3 ПІДПРИЄМСТВО
"РОМАН" МІЖНАРОДНОЇ
ЛІГИ УКРАЇНСЬКИХ
ІНВАЛІДІВ�
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

30636739 04128, м. Київ,
Академіка
Туполєва, буд. 
18�є

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
МІЖНАРОДНА ЛІГА
УКРАЇНСЬКИХ
ІНВАЛІДІВ�
ІНТЕЛЕКТУАЛІВ "СОФІЯ"

21708708 з 01.01.2016
до 01.01.2017

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��4

до�розпорядження�

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

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

12.02.2016�р.�№�77

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до абзацу першого пункту 8 підрозділу 2 розділу ХХ 
Податкового кодексу України

Додато��3�

до�розпорядження�

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

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

12.02.2016�р.�№�77

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким надаються дозволи на право користування пільгами з оподаткування

відповідно до підпункту 282.1.2 пункту 282.1 статті 282 розділу XIIІ 
Податкового кодексу України

№
п/
п

Повне
найменування
підприємства
громадської
організації
інвалідів

Код
ЄДРПОУ
підприєм�
ства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів �
засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов�
ника

Об'єкт оподаткування Термін дії
дозволу

1 КИЇВСЬКЕ
ДОСЛІДНО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТАКТ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ

03972620 04074, м.
Київ, вул.
Шахтарська,
буд.9

ВСЕУКРАІНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
ГЛУХИХ"

00021344 Земельна ділянка
площею 2,3059 га
(ділянка І площею
2,0532 га на вул.
Шахтарській, 9,
кадастровий номер
7807702; ділянка 2
площею 0,2527 га на
вул. Полупанова, 6,
кадастровий номер
7806505), державний
акт на право
користування землею
від 31.08.99, серія ІІ�КВ
№004162; земельна
ділянка площею 0,2118
га на вул.
Кустанайській, 4,
державний акт на право
користування
земельною ділянкою від
29.12.2005, серія ЯЯ №
392910, кадастровий
номер 8 000 000
000:79:134:0002

з
01.01.2016
до
01.01.2017

2 КИЇВСЬКЕ
УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
№1
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ

03967719 03118, м.Київ,
просп.
Червонозоря�
ний, буд. 115

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка
площею 0,1494 га на
просп. Червонозоряний,
115, державний акт на
право користування
земельною ділянкою від
04.08.2006, серія ЯЯ №
392993, кадастровий
номер 8 000 000
000:79:108:0009;
земельна ділянка
площею 2,1308 га за
адресою м. Київ, просп.
Червонозоряний, 115,
державний акт на право
користування
земельною ділянкою від
04.08.2006, серія ЯЯ №
392992, кадастровий
номер 8 000 000
000:79:120:0027

з
01.01.2016
до
01.01.2017

3 КИЇВСЬКЕ
УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
№3 (УВП�3)
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ (УТОС)

03967702 04050, м.
Київ, вул.
Глибочицька,
буд. 72

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка
площею 0,8390 га на
вул. Глибочицькій, 68�
72, державний акт на
право користування
земельною ділянкою від
11.07.2012, серія ЯЯ №
385031, кадастровий
номер 8 000 000
000:91:136:0014;
земельна ділянка
площею 0,5691 га на
Вознесенському узвозі,
28�30, державний акт
на право користування
земельною ділянкою від
09.07.2012, серія ЯЯ №
385033, кадастровий
номер 8 000 000
000:85:381:0029

з
01.01.2016
до
01.01.2017

4 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІКА�
НСЬКИЙ
БУДИНОК
ЗВУКОЗАПИСУ
ТА ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ

03967725 01001, м.Київ,
пров.
Шевченка,
буд. 4

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 Земельна ділянка
площею 0,0586 га у
пров. Тараса Шевченка,
4, державний акг на
право користування
землею від 16.07.2001,
серія I�КВ № 005082,
кадастровий номер
76083013

з
01.01.2016
до
01.01.2017

№
п/п

Повне найменування
підприємства
громадської організації

Код
ЄДРПОУ
підпри�
ємства

Адреса
підприємства

Найменування
громадської організації
інвалідів �засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов�
ника

Термін дії
дозволу

1 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"АЛЕКСА" ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37849402 03680, м. Київ,
вул. Радищева,
буд. 10

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ
ПРАВОЗАХИСТУ
ІНВАЛІДІВ"

37723712 з 01.01.2016
до 01.01.2017

2 ПІДПРИЄМСТВО
"БАІКОМ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

34538586 04209, м. Київ,
Просп.
Оболонський,
буд. 39�в

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ТВОРЧЕ ОБЄДНАННЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ"

38556923 з 01.01.2016
до 01.01.2017

3 ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ" та його ФІЛІЯ
"СУМИ� СЕРВІС"
ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ" (без права
юридичної особи)

31668908
34184169

03058, м. Київ,
вул. Лебедєва�
Кумача, буд. 5,
офіс 167а 
42343, Сумська
область,
Сумський район,
селище Сад, вул.
60 років Жовтня,
буд. 1

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

25959962 з 01.01.2016
до 01.01.2017

4 КИЇВСЬКЕ ДОСЛІДНО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТАКТ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ

03972620 04074, м. Київ,
вул. Шахтарська,
буд. 9

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ"

00021344 з 01.01.2016
до 01.01.2017

5 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО №1
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

03967719 03118, м.Київ,
просп.
Червонозоряний,
буд. 115

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.01.2016
до 01.01.2017

6 КИЇВСЬКЕ УЧБОВО�
ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО №3
(УВП�3) УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
(УТОС)

03967702 04050, м. Київ,
вул. Глибочицька,
буд. 72

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"

00021195 з 01.01.2016
до 01.01.2017

7 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"СРІБНИЙ МЛИН"

37505925 04210, м.Київ,
вул. Маршала
Малиновського,
буд. 12�а

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КИЇВСЬКА МІСЬКА
АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
"НАША СПРАВА"

26255861 з 01.01.2016
до 01.01.2017

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��5

до�розпорядження�

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

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

12.02.2016�р.�№�77

Перелік підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, 
яким відмовлено у наданні дозволу на право користування 

пільгами з оподаткування
№
п/
п

Повне
найменування
підприємства
громадської
організації

Код
ЄДРПОУ
підпри�
ємства

Адреса
підпри�
ємства

Найменування
громадської
організації інвалідів �
засновника
підприємства

Код
ЄДРПОУ
заснов�
ника

Підстава

1 ПІДПРИЄМСТВО
"ЗДОРОВ'Я�2000"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

30404677 03186,
м.Київ,
вул.
Авіакон�
структора
Антонова,
буд. 5�а,
офіс 303

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 Подання документів не в повному
обсязі (абзац перший пункту 11
Порядку надання дозволу на
право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та
організацій громадських
організацій інвалідів,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
08.08.2007 № 1010)

2 ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"ІНВАСЕРВІС
ПЛЮС"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА
СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ�УСІ"

39175740 03058, м.
Київ, вул.
Гарматна,
буд. 39�в

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКА
СПІЛКА ІНВАЛІДІВ �
УСІ"

21663779 Подання документів не в повному
обсязі (абзац перший пункту 11
Порядку надання дозволу на
право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та
організацій громадських
організацій інвалідів,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
08.08.2007 № 1010)

Про питання створення та діяльності 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 70 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», За(

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Типового регламенту місцевої державної адмініс(
трації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 (у редакції по(
станови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270), з метою упорядкування діяльності кон(
сультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених виконавчим органом Київської міської ра(
ди (Київською міською державною адміністрацією):

1.�Установити,�що��онс�льтативні,�дорад-

чі�та�інші�допоміжні�ор�ани�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)��творюються�на

постійній�або�тимчасовій�основі�ви�онавчим

ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією)�для�спри-

яння�здійсненню�йо�о�повноважень.

2.�Затвердити�Примірне�положення�про

�онс�льтативний,�дорадчий�та�інший�допо-

міжний�ор�ан�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�що�додається.

3.�Конс�льтативні,�дорадчі�та�інші�допо-

міжні�ор�ани�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(далі —�допоміжні�ор�ани)��тво-

рюються�я�:
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�омісія —�для�забезпечення��з�одження

дій�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання,�з�питань,

пов’язаних�з�реалізацією�повноважень�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);�для

перевір�и,�роз�ляд��та�надання�пропозицій

з��он�ретних�питань;

�оординаційна�рада —�для��оординації�дій

місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів

місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��с-

танов,�ор�анізацій���здійсненні�ними�о�ремих

своїх�ф�н�цій�з�ви�онання�завдань,�по�ладе-

них�на�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь���місь���державн��адміністрацію);

рада —�для�вивчення�проблемних�питань,

що�вини�ають�під�час�реалізації�повноважень

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

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

відповідній�сфері;

міжвідомча�робоча��р�па —�для�забезпе-

чення��з�оджених�дій�місцевих�ор�анів�ви�о-

навчої�влади,�в�том��числі�територіальних

підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої

влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

підприємств,��станов,�ор�анізацій;

робоча��р�па —�для��часті�в�під�отовці�про-

е�тів�нормативно-правових�а�тів,�інших�до-

��ментів,�що�подаються�на�роз�ляд��ерів-

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

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

трації);

ор�анізаційний��омітет —�для�забезпечен-

ня��з�одження�дій�місцевих�ор�анів�ви�онав-

чої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�ван-

ня,�підприємств,��станов,�ор�анізацій�з�питань

під�отов�и�та�проведення�в�місті�Києві�захо-

дів�за�альнодержавно�о�та�місь�о�о�значен-

ня.

4.�Рішення�про��творення�допоміжно�о�ор-

�ан��приймається���формі�розпорядження

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

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

я�им�визначається�стро�,�на�я�ий��творює-

ться�допоміжний�ор�ан,�затвердж�ється�йо-

�о�посадовий/персональний�с�лад�та,�в�ра-

зі�необхідності,�положення�про�цей�ор�ан.

5.�У�разі�недоцільності�подальшо�о�ф�н�-

ціон�вання�допоміжно�о�ор�ан��або�вини�-

нення�потреби�в�достро�овом��припиненні

йо�о�діяльності,�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�ад-

міністрація)�в��становленом��поряд���прий-

має�розпорядження�про�йо�о�лі�відацію.

Допоміжний�ор�ан,��творений�на�визначе-

ний���розпорядженні�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�стро�,�вважається�та-

�им,�що�лі�відований,�з�дня�за�інчення�за-

значено�о�стро��.

6.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�в��становленом�

поряд��:

6.1.�Пере�лян�ти�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�про��творен-

ня�допоміжних�ор�анів�з�питань,�що�нале-

жать�до�їх��омпетенції,�та,�з��рах�ванням

стро��,�передбачено�о�п�н�том�1.2.��лави�1

розділ��III�Ре�ламент��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�затверджено�о�розпо-

рядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�від�08�жовтня�2013�ро���№ 1810,

подати�пропозиції�першом��заст�пни����о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�та�заст�пни�ам��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�відповідно�до�роз-

поділ��обов’яз�ів�щодо�визначення�необхід-

ності�подальшої�роботи�цих�ор�анів�та,���ра-

зі�необхідності,�оновлення�їх�с�лад��і�затвер-

дження�положень�про�них;

6.2.�Вжити�заходів�щодо�приведення�по-

ложень�про�допоміжні�ор�ани,�затверджених

розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації),���відповідність�до�Примір-

но�о�положення,�затверджено�о�п�н�том�2

цьо�о�розпорядження;

6.3.�Пере�лян�ти�власні�а�ти�про��творен-

ня�допоміжних�ор�анів;

6.4.�При��творенні�допоміжних�ор�анів�при

стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)��ер�ватись�Примірним

положенням,�затвердженим�п�н�том�2�цьо-

�о�розпорядження.

7.�Ре�оменд�вати�районним�в�місті�Києві�дер-

жавним�адміністраціям�вжити�заходів�щодо

�поряд��вання�діяльності�допоміжних�ор�а-

нів,��творених�ними.

8.�Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�08�жовтня

2013�ро���№ 1810,�що�додаються.

9.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�із�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�11.02.2016�р.�№�70

Примірне положення про консультативний, дорадчий 
та інший допоміжний орган виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1.�Конс�льтативний,�дорадчий�та�інший�допоміжний�ор�ан�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�допоміжний�ор�ан),�є�постійно�ді-

ючим�або�тимчасовим�ор�аном�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�я�ий��творюється�ним�для�сприяння�здійсненню�своїх�повноважень.

2.�Допоміжний�ор�ан���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�постано-

вами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�а-

зами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�іншими�нормативно-правови-

ми�а�тами,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож

цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�допоміжно�о�ор�ан��є:

забезпечення��оординації�дій�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�територіаль-

них�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�під-

приємств,��станов,�ор�анізацій�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

проведення�аналіз��проблемних�питань,�що�вини�ають�під�час�реалізації�повноважень�ви�о-

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

сфері;

під�отов�а�пропозицій��ерівництв��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�щодо�визначення�шляхів,�механізм��та�способів�вирішення�питань,

що�вини�ають�під�час�реалізації�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���відповідній�сфері;

забезпечення�взаємодії�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями;

ви�онання�інших�завдань,�передбачених�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

4.�Допоміжний�ор�ан�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о�завдань:

1)�проводить�аналіз�стан��справ�та�причин�вини�нення�проблем���процесі�реалізації�повно-

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

відповідній�сфері;

2)�вивчає�рез�льтати�діяльності�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції;

3)�проводить�моніторин��стан��ви�онання�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�держав-

ними�адміністраціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�по�ладених�на�них�завдань;

4)�бере��часть���розробленні�(опрацюванні)�в��становленом��поряд���прое�тів�нормативно-

правових�а�тів�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції;

5)�подає��ерівництв��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�розроблені�за�рез�льтатами�своєї�роботи�пропозиції�та�ре�омендації.

5.�Допоміжний�ор�ан�має�право:

1)�одерж�вати�в��становленом��поряд���від�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том��числі

територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовря-

д�вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�та�їх�по-

садових�осіб�інформацію,�до��менти�та�інші�матеріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на

ньо�о�завдань:

2)�зал�чати�до��часті���своїй�роботі�представни�ів�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади,�в�том�

числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання,�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�(за�по�одженням�із�їхніми

�ерівни�ами),�а�та�ож�інших�осіб�(за�з�одою),�для�роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о��ом-

петенції;

3)��творювати,���разі�потреби,�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�постійні�або�тим-

часові�робочі��р�пи;

4)�ор�анізов�вати�проведення��онференцій,�семінарів,�нарад�та�інших�заходів.

6.�Допоміжний�ор�ан�під�час�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�взаємодіє�з�місцевими

ор�анами�ви�онавчої�влади,�в�том��числі�територіальними�підрозділами�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�а-

нізаціями.

7.�Посадовий/персональний�с�лад�допоміжно�о�ор�ан��затвердж�ється�рішенням�про��тво-

рення�допоміжно�о�ор�ан�.

У�разі�надання�повноважень��олові�допоміжно�о�ор�ан�,�персональний�с�лад�допоміжно�о

ор�ан��може�затвердж�ватись�йо�о��оловою.

8.�Допоміжний�ор�ан��творюється���с�ладі��олови�(спів�олів),�заст�пни�а�(заст�пни�ів)��оло-

ви,�се�ретаря�та�членів�допоміжно�о�ор�ан�,�я�і�бер�ть��часть���йо�о�роботі�на��ромадсь�их�за-

садах.

До�с�лад��допоміжно�о�ор�ан��мож�ть�входити�та�ож�представни�и�місцевих�ор�анів�ви�о-

навчої�влади,�в�том��числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх��е-

рівни�ами),��ромадсь�ості,�а�та�ож�інші�особи�(за�з�одою).

9.�Очолювати�допоміжний�ор�ан�мож�ть�Київсь�ий�місь�ий��олова,�перший�заст�пни���оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�и��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,��ерівни�и�(заст�пни�и��ерівни�ів)�стр��т�рних

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

ції).

10.�Голова�допоміжно�о�ор�ан��здійснює�за�альне��ерівництво�діяльністю�допоміжно�о�ор�а-

н�,�визначає�порядо��йо�о�роботи,��олов�є�на�засіданнях,�представляє�допоміжний�ор�ан���від-

носинах�із�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,

�становами,�ор�анізаціями.

Заст�пни�/заст�пни�и��олови�допоміжно�о�ор�ан��ви�он�є/ви�он�ють�повноваження��олови

допоміжно�о�ор�ан����разі�йо�о�відс�тності.

Се�ретар�допоміжно�о�ор�ан�:

с�ли�ає�за�дор�ченням�Голови�допоміжно�о�ор�ан��засідання;

забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання�допоміжно�о�ор�ан�;

забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�допоміжно�о�ор�ан��(в�т.�ч.�ведення�діловодства),�під�отов-

���поряд���денно�о�та�матеріалів�до�йо�о�засідань�з��рах�ванням�пропозицій�членів�допоміж-

но�о�ор�ан�;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень�допоміжно�о�ор�ан�,�ре��лярно�інформ�є�Голо-

в��допоміжно�о�ор�ан��та�інших�членів�допоміжно�о�ор�ан��з�цих�питань;

ви�он�є,�в�межах��омпетенції,�дор�чення�Голови�допоміжно�о�ор�ан�.

12.�Формою�роботи�допоміжно�о�ор�ан��є�засідання,�що�с�ли�аються��оловою�(спів�олова-

ми)�допоміжно�о�ор�ан��в�мір��потреби.

Засідання�допоміжно�о�ор�ан��вважається�правоможним,�я�шо�на�ньом��прис�тні�більш�я��по-

ловина�йо�о�членів.

13.�На�своїх�засіданнях�допоміжний�ор�ан�розробляє�пропозиції�та�ре�омендації�з�питань,�що

належать�до�йо�о��омпетенції.

Пропозиції�та�ре�омендації�вважаються�схваленими,�я�що�за�них�про�олос�вало�більш�я��по-

ловина�прис�тніх�на�засіданні�членів�допоміжно�о�ор�ан�,�я�що�інше�не�передбачено�положен-

ням�про�допоміжний�ор�ан.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�вирішальним�є��олос��олов�ючо�о

на�засіданні.

Пропозиції�та�ре�омендації�фі�с�ються���прото�олі�засідання,�я�ий�підпис�ється��олов�ючим

на�засіданні�та�се�ретарем,�я�що�інше�не�передбачено�положенням�про�допоміжний�ор�ан,�і

надсилається��сім�членам�допоміжно�о�ор�ан�,�заінтересованим�ор�анам,�підприємствам,��с-

тановам,�ор�анізаціям,�іншим�особам.

Член�допоміжно�о�ор�ан�,�я�ий�не�підтрим�є�пропозиції�та�ре�омендації,�може�ви�ласти��

письмовій�формі�свою�о�рем��д�м��,�що�додається�до�прото�ол��засідання.

14.�Пропозиції�та�ре�омендації�допоміжно�о�ор�ан��мож�ть�реалізов�ватись�шляхом�видан-

ня�в��становленом��поряд���розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

15.�Допоміжний�ор�ан�може�ви�ористов�вати���роботі�блан��із�своїм�наймен�ванням.

16.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�допоміж-

но�о�ор�ан��здійснює�стр��т�рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-
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ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�визначений�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про��творення�допоміжно�о

ор�ан�.

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�11.02.2016�р.�№�70

Зміни 
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810

П�н�т�1.1.��лави�1.�Розділ��III�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.1.�Для�сприяння�здійсненню�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��творюються��онс�льтативні,�дорадчі�та�інші

допоміжні�ор�ани.

Положення�про��онс�льтативний,�дорадчий�та�інший�допоміжний�ор�ан�розробляється�та�за-

твердж�ється�відповідно�до�Примірно�о�положення�про��онс�льтативний,�дорадчий�та�інший

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).»

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.12.2015�р.�№�1162

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

15.02.2016�р.�№�80)

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) — Головного архітектора міста Києва

СПАСИБКО

Оле�сандр�Валерійович

БОНДАРЕНКО

Володимир�Володимирович

ВЕЛИЧКО

О�сана�Володимирівна

ГЕОРГЕ�Катаріна

ГУСАКОВ

Володимир�Ми�олайович

ДЬОМІН

Ми�ола�Мефодійович

ЖЕЖЕРІН�

Вадим�Борисович

КОЗЛОВСЬКИЙ�

Оле�сандр�Володимирович

КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА�

Наталія�Ми�олаївна

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��оло-

ва��он��рсної��омісії

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��он��рс-

ної��омісії

представни��Реанімаційно�о�Па�ет��Реформ,�се�ретар��он��рсної

�омісії�(за�з�одою)

�рбаніст�(за�з�одою)

Президент�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни�(за�з�одою)

член�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни�(за�з�одою)

�олова�Київсь�ої�місь�ої�ор�анізації�Національної�спіл�и�архіте�-

торів�У�раїни�(за�з�одою)

дире�тор�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо-

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

міністрації)

старший�на��овий�співробітни��Державно�о�на��ово-дослідно�о

інстит�т��теорії�та�історії�архіте�т�ри�та�містоб�д�вання,�завід�вач

лабораторії�архіте�т�ри�та�дизайн��Інстит�т��проблем�с�часно�о

мистецтва�Національної�а�адемії�мистецтв�У�раїни�(за�з�одою)

Про внесення змін до персонального складу конкурсної комісії 
з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора Департаменту містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) — Головного архітектора міста Києва

Розпорядження № 80 від 15 лютого 2016 року
Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про архітектурну діяльність», Порядку проведен(

ня конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Мі(
ністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, та у зв’язку з кадровими змінами:

Внести�зміни�до�персонально�о�с�лад���он-

��рсної��омісії�з�проведення��он��рс��на�замі-

щення�ва�антної�посади�дире�тора�Департа-

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

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

місь�ої�державної�адміністрації) —�Головно�о

архіте�тора�міста�Києва,�затверджено�о�роз-

порядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�01��р�дня�2015�ро���№ 1162�(в�ре-

да�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�01�люто�о�2016�ро���№ 52),

ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 63 
«Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень 

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

Розпорядження № 78 від 15 лютого 2016 року

1.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�11�люто�о�2016�ро���№ 63�«Про�ви-

знання�та�ими,�що�втратили�чинність,�розпо-

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

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

ції)».

2.�Відновити�дію�розпоряджень�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації):

від�03�березня�2008�№ 246�«Про�за�риття

р�х��транспортних�засобів�на�в�л.�Хрещати���

вихідні,�свят�ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят»;

від�24�червня�2015�ро���№ 613�«Про�внесен-

ня�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�03�березня�2008�ро-

���№ 246�«Про�за�риття�р�х��транспортних�за-

собів�на�в�л.�Хрещати����с�ботні,�недільні,�свят-

�ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят»;

від�26�листопада�2015�ро���№ 1155�«Про

внесення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�03�березня�2008

ро���№ 246�«Про�за�риття�р�х��транспортних

засобів�на�в�л.�Хрещати����с�ботні,�недільні,

свят�ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят».

Голова В. Кличко

КУЛЕБА

Єв�енія�Анатоліївна

ЛІШАНСЬКИЙ�

Єв�ен�Юхимович

МАЛАШКІН

Ма�сим�Анатолійович

НУДЕЛЬМАН�

Володимир�Ілліч

ПРОКОПІВ

Володимир�Володимирович

РЕЗНІКОВ

Оле�сій�Юрійович

СЛАЙФЕР�Алан

СТАРОСТЕНКО�

Ганна�Ві�торівна

СТЕКЛЕНЬОВА

Тетяна�Анатоліївна

ЯКОВЛЄВА

Оль�а�Володимирівна

�ерівни���ромадсь�ої�ор�анізації�«Місто-Сад»�(за�з�одою)

член�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни,�член�Спіл�и��рба-

ністів�У�раїни�(за�з�одою)

заст�пни��Міністра�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житло-

во-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни —��ерівни��апарат�

член�Президії�У�раїнсь�ої�а�адемії�архіте�т�ри�(за�з�одою)

заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради�

(за�з�одою)

радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(на��ромадсь�их�засадах)�

(за�з�одою)

�ерівни��прое�т��підтрим�и�приватизації�землі�в�У�раїні�А�енції

Спол�чених�Штатів�Амери�и�з�міжнародно�о�розвит���(USAID)�

(за�з�одою)

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління�по�роботі�з

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

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

заст�пни��начальни�а�юридично�о��правління�апарат��ви�онав-

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

адміністрації)
Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміну Генеральній прокуратурі України виду використання
земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування житлово(офісного комплексу 

на вул. Горького, 74(78 у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 85 від 17 лютого 2016 року

Відповідно до статей 17, 84 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», За(
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер(
жавної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»», роз(
глянувши лист Генеральної прокуратури України від 03 серпня 2015 року № 13/2(365/1 вих. 15, в межах функ(
цій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Змінити�Генеральній�про��рат�рі�У�раїни

вид�ви�ористання�земельної�ділян�и�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�жит-

лово-офісно�о��омпле�с�,�земельної�ділян�и

площею� 0,3248� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:023:0019)�на�в�л.�Горь�о�о,�74-

78���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,�право�по-

стійно�о��орист�вання�я�ою�посвідчено�дер-

жавним�а�том�на�право�постійно�о��орист�-

вання�землею,�зареєстрованим�в�Книзі�запи-

сів�державних�а�тів�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею�19��вітня�2010�ро���за

№ 07-9-00107.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�роз-

поділ��обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про схвалення техніко(економічного обгрунтування 
«Реконструкція та будівництво трамвайної лінії 

від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»
Розпорядження № 83 від 17 лютого 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», розпоря(
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 лис(
топада 2008 року № 1616 «Про реконструкцію та будівництво трамвайної лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ «Кис(
невий завод»:

1.�Схвалити�техні�о-е�ономічне�об�р�нт�вання�«Ре�онстр��ція�та�б�дівництво�трамвайної�лі-

нії�від�в�л.�Гната�Юри�до�ЗАТ�«Кисневий�завод»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�Державно�о�під-

приємства�«Спеціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи»�від�30�жовтня�2015�ро���№ 00-0274-15/ПБ�з�та�ими�основ-

ними�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
18 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹29(4799)

7

Про затвердження акта приймання(передачі гуртожитку 
на вул. Мілютенка, 14(а в комунальну власність територіальної

громади міста Києва та до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 86 від 17 лютого 2016 року
Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власно(

сті», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення
про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному госпо(
дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації) від 07 серпня 2015 року № 762 «Про безоплатне прийняття гуртожитку та зов(
нішніх інженерних мереж відкритого акціонерного товариства «Київхімволокно» до комунальної власності
територіальної громади міста Києва», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ра(
ди (Київської міської державної адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання
відомчого житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва», в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�Мілютен�а,�14-а�в��ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва

та�до�сфери��правління�Деснянсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що�до-

дається.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття(передачу 
зовнішніх інженерних мереж, споруд та обладнання 

у Голосіївському районі міста Києва
Розпорядження № 92 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря(
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін(
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», з метою надійного утримання та якісного обслуго(
вування зовнішніх інженерних мереж, споруд і обладнання, в межах функцій органу місцевого самовряду(
вання:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�і��орист�вання�ПАТ�«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�зовнішні�інженерні�мережі,�спор�-

ди�та�обладнання���Голосіївсь�ом��районі�міс-

та�Києва�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�о-

дою�щодо�реалізації�прое�т���правління�та�ре-

форм�вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Ки-

єва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�до-

повненнями),�я�����ладено�між�АК�«Київене-

р�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�адмініс-

трацією,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Показники Одиниця
виміру

Кількість

Зокрема по чергах

Всього І черга II черга III черга

Вид будівництва реконструкція

Зарежимлення зупинок, 
зокрема 
1�й пусковий комплекс "Вулиця Генерала
Потапова" 
2�й пусковий комплекс "Бульвар Кольцова" 
3�й пусковий комплекс "Вулиця Зодчих" 
4�й пусковий комплекс "Вулиця Жолудєва" 
5�й пусковий комплекс "Вулиця Булгакова" 
6�й пусковий комплекс "Михайлівська
Борщагівка"

шт. 

шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт.
шт.

6 

1

1 
1 
1 
1
1

6 

1

1 
1 
1 
1
1

� 

�

�
�
�
�
�

� 

�

�
�
�
�
�

Реконструкція тягових підстанцій шт. 3 � 3 �

Реконструкція трамвайної колії з будівництвом
підвищених платформ

км 8,2 � 8,2 �

Будівництво трамвайної колії від зупинки
"Михайлівська Борщагівка" до бульвару Івана
Лепсе

км 5,2 5,2

Довжина контактної мережі, що підлягає
реконструкції (в одноколійному вимірі)

км 8,2 � 8,2 �

Довжина нової контактної мережі 
(в одноколійному вимірі)

км 5,2 . _ 5,2

Висота підвіски контактної мережі м 5,8

Напруга живлення контактної мережі
(постійний струм)

В 600

Швидкість сполучення км/год 24,0

Інтервал руху поїздів хв. 2�3

Проектна провізна спроможність тис. пас.
за годину

15,0

Нові пункти зупинки шт. 4 � � 4

Тривалість будівництва місяців 19,0 2 10 7

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 05.10.2015

тис. грн 669927,429 17193,322 381526,733 271207,374

зокрема будівельні роботи 454318,434 4833,975 239322,717 210161,742

устаткування 79688,742 7469,701 66354,431 5864,610

інші витрати 135920,253 4889,646 75849,585 55181,022

зокрема   1�й   пусковий   комплекс, всього � 4222,960 71977,170 �

зокрема будівельні роботи � 790,790 5761,987 �

устаткування � 1073,389 49109,286 �

інші витрати � 2358,781 17105,897 �

2�й пусковий комплекс, всього � 2318,854 309549,563 �

зокрема будівельні роботи � 790,791 233560,730 �

устаткування � 1073,390 17245,145 �

інші витрати � 454,673 58743,688 �

3�й пусковий комплекс, всього � 2318,854 � �

зокрема будівельні роботи � 790,791 � �

устаткування � 1073,390 � �

інші витрати � 454,673 � �

4�й пусковий комплекс, всього � 2637,433 � �

зокрема будівельні роботи � 792,720 � �

устаткування � 1330,543 � �

інші витрати � 514,170 � �

5�й пусковий комплекс, всього � 2637,433 � �

зокрема будівельні роботи � 792,720 � �

устаткування � 1330,543 � �

інші витрати � 514,170 � �

6�й пусковий комплекс, всього � 3057,788 � �

зокрема будівельні роботи � 876,163 � �

устаткування � 1588,446 � �

інші витрати � 593,179 � �

Кількість робочих місць (на лінії 1�го трамвая),
зокрема новостворених

місць 46 
22

24
�

30 
6

46 
16

Річна потреба підприємства в електроенергії на
ділянці реконструкції

МВт*год 2277,0 369,0 1345,8 
зокрема 
1 черга 
369,0

2277,0 
зокрема 

нова лінія 
931,21

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

ції)�спільно�з��ом�нальним�підприємством�«Ке-

р�юча��омпанія�з�обсл��ов�вання�житлово�о

фонд��Голосіївсь�о�о�район��м.�Києва»�та�ПАТ

«КИЇВЕНЕРГО»�вжити�заходів�щодо�прийнят-

тя-передачі�зовнішніх�інженерних�мереж,�спо-

р�д�та�обладнання,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�та�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обо-

в’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про виконання військово(транспортного обов’язку 
підприємствами, установами та організаціями міста Києва 

у 2016 році
Розпорядження № 93 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Положення про військово(
транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 405), враховуючи постанову Ка(
бінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового
технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка
протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу», з метою організації безпосередньої реалізації
заходів з мобілізаційної підготовки. здійснення контролю за виконанням посадовими особами підприємств,
установ та організацій міста Києва військово(транспортного обов’язку та станом готовності техніки до пере(
дачі транспортних засобів і техніки для задоволення потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до
законів військових формувань. а також правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’яз(
ку та Держспецтрансслужби під час мобілізації:

1.�Київсь�ом��місь�ом��війсь�овом���оміса-

ріат�:

1.1.�Провести�звір�и�з�підприємствами,��с-

тановами�та�ор�анізаціями�міста�Києва�щодо�на-

явності�та�технічно�о�стан��транспортних�за-

собів�і�техні�и,�я�і�передаються�для�задово-

лення�потреб�Збройних�Сил,�інших��творених

відповідно�до�за�онів�війсь�ових�форм�вань,

а�та�ож�правоохоронних�ор�анів�спеціально�о

призначення,�Держспецзв’яз���та�Держспец-

транссл�жби�(далі —�війсь�ові�форм�вання)

під�час�мобілізації.

1.2.�Надати�на�по�одження��оловам�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій��точ-

нені�ліміти�вил�чення�транспортних�засобів�і

техні�и�для�внесення�змін���розпорядження

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

цій�щодо�вил�чення�транспортних�засобів�і

техні�и�підприємств,��станов�та�ор�анізацій

районів,�я�і�передаються�для�задоволення�по-

треб�війсь�ових�форм�вань�під�час�мобіліза-

ції.

1.3.�З�ідно�з�розпорядженнями�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій��точнити�(під-

�от�вати)�наряди�на�вил�чення�транспортних

засобів�і�техні�и,�я�і�передаються�до�війсь�о-

вих�форм�вань�під�час�мобілізації���встанов-

леном��поряд��,�та�довести�їх��ерівни�ам�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій�міста�Києва.

1.4.�Затвердити��рафі�и�перевір�и�технічно-

�о�стан��транспортних�засобів�і�техні�и�підпри-

ємств-постачальни�ів�для�потреб�війсь�ових

форм�вань�під�час�мобілізації�та�по�одити�з

районними�в�місті�Києві�державними�адмініс-

траціями.

1.5.�Протя�ом�2016�ро���ор�аніз�вати�та�за-

безпечити�перевір���стан���отовності�транс-

портних�засобів�і�техні�и�підприємств,��станов

та�ор�анізацій�міста�Києва,�я�і�передаються

для�задоволення�потреб�війсь�ових�форм�вань

під�час�мобілізації.

2.�Просити�Ре�іональний�сервісний�центр

МВС�в�місті�Києві�разом�з�Державною�інспе�-

цією�сільсь�о�о��осподарства�в�місті�Києві�про-

водити�реєстрацію�(перереєстрацію),�зняття�з

облі���транспортних�засобів,�я�і�належать�юри-

дичним�особам,���разі�надання�довід�и�з�від-

міт�ою�районних���місті�Києві�війсь�ових��омі-

саріатів�про�постанов���транспортно�о�засо-

б��на�війсь�овий�облі��або�зняття�з�та�о�о�об-

лі���та�ор�аніз�вати�надання�районним���місті

Києві�війсь�овим��омісаріатам�за�їх�запитами

інформації�про�реєстрацію�(перереєстрацію),

змін��реєстраційних�даних�та�зняття�з�облі��

транспортних�засобів�і�техні�и,�я�і�передають-

ся�для�задоволення�потреб�війсь�ових�форм�-

вань�під�час�мобілізації.

3.�Просити�Головне��правління�статисти�и

��місті�Києві�надавати�за�запитами�районних��

місті�Києві�війсь�ових��омісаріатів�перелі��під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�я�і�звіт�ють

щодо�е�спл�атації�автомобільно�о�транспор-

т��(власно�о�або�орендовано�о).

4.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій:

4.1.�Надавати�допомо���районним���місті�Ки-

єві�війсь�овим��омісаріатам���проведенні�зві-

ро��з�підприємствами,��становами�та�ор�ані-

заціями�районів�щодо�наявності�та�технічно�о

стан��транспортних�засобів�і�техні�и,�я�і�пере-

даються�для�задоволення�потреб�війсь�ових

форм�вань�під�час�мобілізації.

4.2.�З�ідно�з��точненими�лімітами�вил�чен-

ня�транспортних�засобів�і�техні�и,�наданими�
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районними	
	місті	Києві	війсь�овими	�омісарі-

атами,	внести	зміни	
	розпорядження	район-

них	в	місті	Києві	державних	адміністрацій	що-

до	зал
чення	транспортних	засобів	і	техні�и

підприємств,	
станов	та	ор�анізацій	районів,

я�і	передаються	для	задоволення	потреб	вій-

сь�ових	форм
вань	під	час	мобілізації.

4.3.	На	підставі	рез
льтатів	перевір�и	мобі-

лізаційної	�отовності	транспортних	засобів	і

техні�и	та	пропозицій	районних	
	місті	Києві

війсь�ових	�омісаріатів	щодо	підвищення	рів-

ня	мобілізаційної	�отовності	транспортних	за-

собів	і	техні�и	роз�лядати	питання	повноти	та

я�ості	ви�онання	війсь�ово-транспортно�о	обо-

в’яз�
	�ерівни�ами	підприємств,	
станов	та	ор-

�анізацій	районів	і	
	разі	потреби	вживати	за-

ходів	до	підвищення	рівня	мобілізаційної	�о-

товності	транспортних	засобів	і	техні�и,	вида-

вати	відповідні	розпорядження	районних	в	міс-

ті	Києві	державних	адміністрацій	та	доводити

їх	до	відома	�ерівни�ів	підприємств,	
станов

та	ор�анізацій	районів	і	районних	
	місті	Києві

війсь�ових	�омісаріатів.

5.	Керівни�ам	підприємств,	
станов	та	ор-

�анізацій	міста	Києва	незалежно	від	форм	влас-

ності:

5.1.	Здійснити	перевір�
	транспортних	за-

собів	і	техні�и,	що	підля�ають	передачі	війсь-

�овим	форм
ванням,	на	підприємствах,	
ста-

новах	та	ор�анізаціях,	я�і	мають	право	прово-

дити	технічний	�онтроль	транспортних	засо-

бів	та	в�лючені	до	єдино�о	реєстр
	с
б’є�тів

проведення	обов’яз�ово�о	технічно�о	�онтро-

лю	транспортних	засобів,	відповідно	до	поста-

нови	Кабінет
	Міністрів	У�раїни	від	30	січня

2012	ро�
	№ 137	«Про	затвердження	Поряд�


проведення	обов’яз�ово�о	технічно�о	�онтро-

лю	та	обся�ів	перевір�и	технічно�о	стан
	транс-

портних	засобів,	технічно�о	опис
	та	зраз�а

прото�ол
	перевір�и	технічно�о	стан
	транс-

портно�о	засоб
».

5.2.	Подавати	районним	
	місті	Києві	війсь-

�овим	�омісаріатам	до	20	червня	та	20	�р
дня

інформацію	про	наявність	транспортних	засо-

бів	і	техні�и,	їх	технічний	стан,	а	та�ож	про	�ро-

мадян,	я�і	працюють	на	підприємствах,	
ста-

новах	та	ор�анізаціях	на	та�их	транспортних

засобах	і	техніці.

6.	Департамент
	транспортної	інфрастр
�-

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

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

6.1.	Сприяти	Київсь�ом
	місь�ом
	війсь�о-

вом
	�омісаріат
	в	проведенні	заходів,	перед-

бачених	п
н�том	1.5	цьо�о	розпорядження.

6.2.	Разом	з	Київсь�им	місь�им	війсь�овим

�омісаріатом	проаналіз
вати	ви�онання	війсь-

�ово-транспортно�о	обов’яз�
	на	підприєм-

ствах,	
становах	та	ор�анізаціях	міста	Києва

та	до	30	�р
дня	2016	ро�
	надати	Київсь�ом


місь�ом
	�олові	пропозиції	щодо	поліпшення

стан
	війсь�ово-транспортно�о	обов’яз�
.

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

дження	по�ласти	на	заст
пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до складу комісії 
з реорганізації Київського центру спортивної медицини шляхом
злиття з Центром «Здоров’я» Шевченківського району м. Києва,

комунальним підприємством «Центр Здоров’я» 
Голосіївського району м. Києва, Центром «Здоров’я» 

Печерського району міста Києва та створення на їх майновій 
базі комунального некомерційного підприємства 

«Центр спортивної медицини міста Києва»
Розпорядження № 94 від 26 лютого 2016 року

У�зв’яз���з��адровими�змінами:

Затвердити	зміни	до	с�лад
	�омісії	з	реор-

�анізації	Київсь�о�о	центр
	спортивної	меди-

цини	шляхом	злиття	з	Центром	«Здоров’я»

Шевчен�івсь�о�о	район
	м.	Києва,	�ом
нальним

підприємством	«Центр	Здоров’я»	Голосіївсь�о-

�о	район
	м.	Києва,	Центром	«Здоров’я»	Пе-

черсь�о�о	район
	міста	Києва	та	створення	на

їх	майновій	базі	�ом
нально�о	не�омерційно-

�о	підприємства	«Центр	спортивної	медицини

міста	Києва»,	затверджено�о	розпорядженням

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	26

липня	2013	ро�
	№ 1274:

1.	Увести	до	с�лад
	�омісії:

К
бансь�о�о	Сер�ія	Анатолійовича —	заст
п-

ни�а	�олови	ради,	завід
вача	відділ
	з	право-

вих	питань	Київсь�ої	місь�ої	профспіл�и	пра-

цівни�ів	охорони	здоров’я,	заст
пни�а	�олови

�омісії

Василен�о	Ірин
	Ми�олаївн
 —	заст
пни�а

дире�тора	з	е�ономічних	питань	�ом
нально-

�о	не�омерційно�о	підприємства	«Центр	пер-

винної	меди�о-санітарної	допомо�и	№ 2»	Голо-

сіївсь�о�о	район
	м.	Києва	

Зар
ць�
	Інн
	Ві�торівн
 —	провідно�о	б
х-

�алтера	�ом
нально�о	не�омерційно�о	підпри-

ємства	«Центр	первинної	меди�о-санітарної	до-

помо�и	№	2»	Голосіївсь�о�о	район
	м.	Києва

2.	Вивести	зі	с�лад
	�омісії:	

Мос�ален�о	К.	В.,	Шевч
�	О.	І.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 19 липня 2012 року № 1259 «Про будівництво житлового 

будинку для працівників КП «Київський метрополітен» 
та ПАТ «Київметробуд» на просп. 403річчя Жовтня 

у Голосіївському районі за програмою доступного житла»
Розпорядження № 95 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь3
кої ради від 15 березня 2012 року № 327/7664 «Про надання комунальному підприємству з утримання та екс3
плуатації житлового фонду спеціального призначення «СПЕЦЖИТЛОФОНД» земельної ділянки для будів3
ництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку для працівників КП «Київський метрополітен»
та ПАТ «Київметробуд» з об’єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на
просп. 403річчя Жовтня, 74 у Голосіївському районі м. Києва», у зв’язку з необхідністю здійснення фінансу3
вання та своєчасного завершення будівництва житлового будинку на просп. 403річчя Жовтня, 74 у Голосіїв3
ському районі:

Унести	до	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�а-

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

жавної	адміністрації)	від	19	липня	2012	ро�


№ 1259	«Про	б
дівництво	житлово�о	б
дин�


для	працівни�ів	КП	«Київсь�ий	метрополітен»

та	ПАТ	«Київметроб
д»	на	просп.	40-річчя	Жовт-

ня,	74	
	Голосіївсь�ом
	районі	за	про�рамою

дост
пно�о	житла»	та�і	зміни:

1.	П
н�т	2	ви�лючити,	
	зв’яз�
	з	чим	п
н�-

ти	3—5	вважати	відповідно	п
н�тами	2—4.

2.	Підп
н�т	2.6	п
н�т
	2	ви�ласти	
	та�ій	ре-

да�ції:

«2.6.	Здійснити	фінанс
вання	б
дівництва

�вартир	
	житловом
	б
дин�
	на	просп.	40-річ-

чя	Жовтня,	74	
	Голосіївсь�ом
	районі	з	роз-

рах
н�
:

20	відсот�ів	площ —	я�	дост
пне	житло	для

працівни�ів	КП	«Київсь�ий	метрополітен»,	що

фінанс
ється	із	розрах
н�
	70	відсот�ів —	за

�ошти	працівни�ів	КП	«Київсь�ий	метрополітен»

та	30	відсот�ів —	за	�ошти,	зал
чені	КП	«Спец-

житлофонд»	від	рин�ово�о	продаж
	фізичним

та	юридичним	особам	об’є�тів	інвест
вання	в

зазначеном
	житловом
	б
дин�
;

10	відсот�ів	площ —	я�	дост
пне	житло	для

працівни�ів	ПАТ	«Київметроб
д»,	що	фінанс
-

ється	із	розрах
н�
	70	відсот�ів —	за	�ошти

працівни�ів	ПАТ	«Київметроб
д»	та	30	відсот-

�ів —	за	�ошти,	зал
чені	КП	«Спецжитлофонд»

від	рин�ово�о	продаж
	фізичним	та	юридич-

ним	особам	об’є�тів	інвест
вання	в	зазначе-

ном
	житловом
	б
дин�
;

70	відсот�ів	площ —	за	зал
чені	�ошти	від

рин�ово�о	продаж
	фізичним	та	юридичним

особам.»

3.	Доповнити	п
н�т	2	підп
н�тами	2.7–2.8

та�о�о	зміст
:

«2.7.	Забезпечити	
�ладання	в	
становле-

ном
	поряд�
	до�оворів	на	фінанс
вання	б
-

дівництва	�вартир	
	житловом
	б
дин�
	на

просп.	40-річчя	Жовтня,	74	
	Голосіївсь�ом


районі	з�ідно	з	підп
н�том	2.6	п
н�т
	2	цьо�о

розпорядження	до	30	червня	2016	ро�
.

У	разі	
�ладання	до�оворів	працівни�ами	КП

«Київсь�ий	метрополітен»	та	ПАТ	«Київметро-

б
д»	на	обся�	площ	менший,	ніж	визначено	аб-

зацами	др
�им	та	третім	підп
н�т
	2.6	п
н�т


2	цьо�о	розпорядження	з	01	липня	2016	ро�


фінанс
вання	площ,	на	я�і	не	
�ладено	відпо-

відні	до�овори,	здійснити	за	зал
чені	�ошти	від

рин�ово�о	продаж
	фізичним	та	юридичним

особам.

2.8.	Відш�од
вати	�ошти	в	дохід	бюджет


міста	Києва,	що	б
ли	витрачені	на	б
дівниц-

тво	житлово�о	б
дин�
	на	просп.	40-річчя

Жовтня,	74	
	Голосіївсь�ом
	районі	в	мин
лі	ро-

�и.»	У	зв’яз�
	з	цим	підп
н�ти	2.7–2.8	п
н�т


2	вважати	відповідно	підп
н�тами	2.9–2.10

п
н�т
	2.

4.	У	підп
н�ті	2.10	п
н�т
	2	цифри	«3.7»	за-

мінити	цифрами	«2.9».

5.	Підп
н�т	3.2	п
н�т
	3	ви�лючити.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 27 березня 2000 року № 416 «Про реєстрацію 
Статуту релігійної громади Незалежної Церкви 

Євангельських Християн Баптистів «Євангеліє благодаті» 
у Ватутінському районі м. Києва»
Розпорядження № 96 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
Голови Церковної Ради релігійної громади Незалежної Церкви Євангельських Християн Баптистів «Єванге3
ліє благодаті» у Ватутінському районі м. Києва від 04 червня 2015 року та протокол загальних зборів зазначе3
ної релігійної громади від 31 травня 2015 року № 8:

1.	Унести	до	розпорядження	Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації	від	27	березня	2000

ро�
	№ 416	«Про	реєстрацію	Стат
т
	релі�ій-

ної	�ромади	Незалежної	Цер�ви	Єван�ельсь�их

Християн	Баптистів	«Єван�еліє	бла�одаті»	
	Ва-

т
тінсь�ом
	районі	м.	Києва»	та�і	зміни:


	за�олов�
	розпорядження	слова	«релі�ійної

�ромади	Незалежної	Цер�ви	Єван�ельсь�их

Християн	Баптистів	«Єван�еліє	бла�одаті»	
	Ва-

т
тінсь�ом
	районі	м.	Києва»	замінити	слова-

ми	«релі�ійної	ор�анізації	«Релі�ійна	�ромада

Цер�ви	Єван�ельсь�их	Християн	«Єван�еліє

бла�одаті»	
	Деснянсь�ом
	районі	м.	Києва»;


	те�сті	розпорядження	слова	«релі�ійної	�ро-

мади	Незалежної	Цер�ви	Єван�ельсь�их	Хрис-

тиян	Баптистів	«Єван�еліє	бла�одаті»	
	Ват
-

тінсь�ом
	районі	м.	Києва»	замінити	словами

«релі�ійної	ор�анізації	«Релі�ійна	�ромада	Цер-

�ви	Єван�ельсь�их	Християн	«Єван�еліє	бла-

�одаті»	
	Деснянсь�ом
	районі	м.	Києва».

2.	Зареєстр
вати	зміни	до	Стат
т
	релі�ій-

ної	�ромади	Незалежної	Цер�ви	Єван�ельсь�их

Християн	Баптистів	«Єван�еліє	бла�одаті»	


Ват
тінсь�ом
	районі	м.	Києва,	зареєстрова-

но�о	розпорядженням	Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації	від	27	березня	2000	ро�


№ 416,	ви�лавши	йо�о	в	новій	реда�ції,	то	до-

дається.

Голова В. Кличко

Про зміну Головному управлінню Міністерства 
внутрішніх справ України в місті Києві виду використання 

земельної ділянки для будівництва громадсько3житлового 
будинку з будівлею районного управління внутрішніх справ 

на вул. Кутузова, 18/7 у Печерському районі
Розпорядження № 98 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до статей 17, 20, 84 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статей 13, 21
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з урахуванням листів Головного управління Міністер3
ства внутрішніх справ України в місті Києві від 14 грудня 2015 року №№ 1/75893Щд та 1/75903Щд, у межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.	Змінити	Головном
	
правлінню	Міністер-

ства	вн
трішніх	справ	У�раїни	в	місті	Києві	вид

ви�ористання	земельної	ділян�и	площею	0,3749

�а	(�адастровий	номер	8000000000:82:198:0007)

на	в
л.	К
т
зова,	18/7	
	Печерсь�ом
	районі,

право	постійно�о	�орист
вання	я�ою	посвід-

чено	державним	а�том	на	право	постійно�о	�о-

рист
вання	землею,	зареєстрованим	
	Книзі

записів	державних	а�тів	на	право	постійно�о

�орист
вання	землею	26	травня	2005	ро�
	за

№ 02-9-00035,	та	дозволити	її	ви�ористання

для	б
дівництва	�ромадсь�о-житлово�о	б
дин-

�
	з	б
дівлею	районно�о	
правління	вн
трішніх

справ.

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з

розподілом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 99 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра3
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263, у зв’язку з припиненням роботи Київського міського територіально3
го відділення Антимонопольного комітету України:
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Затвердити	зміни	до	Ре�ламент
	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації),	затверджено-

�о	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)	від	08	жовтня	2013	ро�
	№ 1810,

що	додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан
	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

26.02.2016	№	99

Зміни до Регламенту
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 08 жовтня 2013 року № 1810

У	п
н�ті	10.1	�лави	10	розділ
	VII	Ре�ламент
	слова	«Київсь�им	місь�им»	замінити	словами	«Ки-

ївсь�им	обласним».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до складу постійно діючої конкурсної комісії
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, 

реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового 
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, 

інженерно3транспортної інфраструктури міста Києва
Розпорядження № 109 від  29 лютого 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній ад3
міністрації) та новим скликанням Київської міської ради, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести	зміни	до	с�лад
	постійно	діючої	�он-

�
рсної	�омісії	по	зал
ченню	інвесторів	до	фі-

нанс
вання	б
дівництва,	ре�онстр
�ції,	рес-

таврації	тощо	об’є�тів	житлово�о	та	нежитло-

во�о	призначення,	незавершено�о	б
дівниц-

тва,	інженерно-транспортної	інфрастр
�т
ри

міста	Києва,	затверджено�о	розпорядженням

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	22

жовтня	2007	ро�
	№ 1403	(в	реда�ції	розпоря-

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	від	28	липня	2015	ро�
	№ 743),	ви�лавши

йо�о	в	новій	реда�ції,	що	додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан
	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

22	жовтня	2007	р.	№	1403

(
	реда�ції	розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан
	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

від	29.02.2016	р.	№	109)

Склад постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів 
до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації 

тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно3транспортної’ інфраструктури міста Києва

Пліс	Г.	В. перший	заст
пни�	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації,

�олова	�омісії

Маміна	0.	В. ви�он
ючий	обов’яз�и	дире�тора	Департамент
	е�ономі�и	та	інвес-

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

державної	адміністрації),	перший	заст
пни�	�олови	�омісії

Про�опів	В.	В. заст
пни�	місь�о�о	�олови —	се�ретар	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�о-

дою),	заст
пни�	�олови	�омісії

Гасюнас	В.	В. заст
пни�	�енерально�о	дире�тора	�ом
нально�о	підприємства	ви�о-

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

адміністрації)	«Київсь�е	інвестиційне	а�ентство»,	се�ретар	�омісії	

від	Київсь�ої	місь�ої	ради

Гончаров	В.	В. деп
тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Дрепін	А.	В. деп
тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Кримча�	С.	0. деп
тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Мос�аль	Д.	Д. деп
тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Назарен�о	В.	Д. деп
тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

О�опний	0.	Ю. деп
тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)

Р
ден�о	0.	П. деп
тат	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою)	

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

Г
дзь	А.	А. дире�тор	Департамент
	�ом
нальної	власності	м.	Києва	ви�онавчо-

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

ністрації)

Новиць�ий	Д.	Ю. дире�тор	Департамент
	житлово-�ом
нальної	інфрастр
�т
ри	ви�о-

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

адміністрації)

Поліщ
�	0.	Г. дире�тор	Департамент
	земельних	рес
рсів	ви�онавчо�о	ор�ан
	Ки-

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

Тацій	Ю.	0. заст
пни�	дире�тора	начальни�	сл
жби	містоб
дівно�о	�адастр
	Де-

партамент
	містоб
д
вання	та	архіте�т
ри	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київ-

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

Ясинсь�ий	Г.	І. заст
пни�	�енерально�о	дире�тора	�ом
нально�о	підприємства	ви�о-

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

адміністрації)	«Київсь�е	інвестиційне	а�ентство»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада парафія Преподобного лікаря 

Агапіта Печерського Київської єпархії Української 
Автокефальної Православної Церкви в Оболонському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 110 від  29 лютого 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 01 грудня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 14 червня 2015 року
№ 1:

Зареєстр
вати	Стат
т	релі�ійної	ор�анізації

«Релі�ійна	�ромада	парафія	Преподобно�о	лі-

�аря	А�апіта	Печерсь�о�о	Київсь�ої	єпархії

У�раїнсь�ої	Авто�ефальної	Православної	Цер�-

ви	в	Оболонсь�ом
	районі	м.	Києва»,	що	до-

дається.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Представника Президента України у місті Києві 

від 26 серпня 1994 року № 750 «Про реєстрацію Статуту релігійної
громади Християн Віри Євангельської «Церква Божа Пророцтва»

у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 111 від  29 лютого 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву го3
лови релігійної громади Християн Віри Євангельської «Собор Христа» у Дніпровському районі м. Києва від
19 листопада 2015 року та протокол загальних зборів зазначеної релігійної громади від 01 листопада 2015 ро3
ку № 1:

1.	Унести	до	розпорядження	Представни�а

Президента	У�раїни	
	місті	Києві	від	26	серп-

ня	1994	ро�
	№ 750	«Про	реєстрацію	Стат
т


релі�ійної	�ромади	Християн	Віри	Єван�ель-

сь�ої	«Цер�ва	Божа	Пророцтва»	
	Дніпровсь�о-

м
	районі	м.	Києва»	та�і	зміни:

v	за�олов�
	розпорядження	слова	«релі�ійної

�ромади	Християн	Віри	Єван�ельсь�ої	«Цер�-

ва	Божа	Пророцтва»	
	Дніпровсь�ом
	районі

м.	Києва»	замінити	словами	«релі�ійної	ор�а-

нізації	«релі�ійна	�ромада	Християн	Віри	Єван-

�ельсь�ої	«Собор	Христа»	
	Дніпровсь�ом


районі	м.	Києва»;


	те�сті	розпорядження	слова	«релі�ійної	�ро-

мади	Християн	Віри	Єван�ельсь�ої	«Цер�ва

Божа	Пророцтва»	
	Дніпровсь�ом
	районі	м.

Києва»	замінити	словами	«релі�ійної	ор�аніза-

ції	«релі�ійна	�ромада	Християн	Віри	Єван�ель-

сь�ої	«Собор	Христа»	
	Дніпровсь�ом
	районі

м.	Києва».

2.	Зареєстр
вати	зміни	до	Стат
т
	релі�ій-

ної	�ромади	Християн	Віри	Єван�ельсь�ої	«Цер�-

ва	Божа	Пророцтва»	
	Дніпровсь�ом
	районі

м.	Києва,	зареєстровано�о	розпорядженням

Представни�а	Президента	У�раїни	
	місті	Ки-

єві	від	26	серпня	1994	ро�
	№ 750,	ви�лавши

йо�о	в	новій	реда�ції,	що	додається.

Голова В. Кличко

Про деякі питання виплати довічних міських стипендій видатним
діячам культури і мистецтв

Розпорядження № 88 від  19 лютого 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 ро3
ку за № 2/919, протоколу засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам куль3
тури і мистецтва 01 грудня 2015 року № 2, враховуючи лист Київської організації Національної спілки пись3
менників України від 30 листопада 2015 року № 107/10:

1.	Припинити	виплат
	довічної	місь�ої	сти-

пендії	видатним	діячам	�
льт
ри	і	мистецтва

Запорожець	Валентині	Гри�орівні —	письмен-

ни�
,	член
	Національної	спіл�и	письменни�ів

У�раїни	з	01	�р
дня	2015	ро�
.

2.	Призначити	довічн
	місь�
	стипендію	ви-

датним	діячам	�
льт
ри	і	мистецтва	Дробот


Василю	Леонідович
 —	поет
	і	пере�ладач
,

член
	Національної	спіл�и	письменни�ів	У�ра-

їни	з	01	�р
дня	2015	ро�
.

3.	П
н�т	3	розпорядження	ви�онавчо�о	ор-

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

державної	адміністрації)	від	06	жовтня	2015

ро�
	№ 998	«Про	призначення	довічних	місь-

�их	стипендій	видатним	діячам	�
льт
ри	і	мис-

тецтва»	ви�лючити.

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Ста-

ростен�о	Г.	В.

Голова В. Кличко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 113 від  1 березня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис3
тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по3
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла3
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон3
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ3
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Надати	дозволи	на	розміщення	зовніш-

ньої	ре�лами	з�ідно	з	додат�ом	до	цьо�о	роз-

порядження	
	�іль�ості	344	дозволи.

2.	Відповідальність	за	розміщення	та	е�с-

пл
атацію	ре�ламних	засобів	з	дотриманням

норм	техні�и	безпе�и,	пожежної	безпе�и	і	са-

нітарних	норм	по�ласти	на	розповсюдж
вачів

зовнішньої	ре�лами.

3.	Встановити,	що	дозволи,	надані	з�ідно	з

додат�ом	до	цьо�о	розпорядження,	є	дійсни-

ми	до	за�інчення	стро�
	їх	дії,	а	
	випад�
	змін


	за�альномісь�их	вимо�ах	(підходах)	щодо	роз-

таш
вання	зовнішньої	ре�лами,	я�і	з
мовлю-

ють	неможливість	розташ
вання	відповідних

ре�ламних	засобів,	до	настання	та�их	змін	


за�альномісь�их	вимо�ах	(підходах).

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

дження	по�ласти	на	заст
пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про внесення змін у додатки 5, 8 та 9 до Порядку формування 
та виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту
Розпорядження № 115 від 1 березня 2016 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра3
їні», статті 17 закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення врегулювання ком3
плексу питань, пов’язаних з формуванням та виконанням Програми економічного і соціального розвитку м.
Києва:

Унести	зміни	
	додат�и	5,	8	та	9	до	Поряд-

�
	форм
вання	та	ви�онання	Про�рами	е�оно-

мічно�о	і	соціально�о	розвит�
	м.	Києва	в	час-

тині	�апітальних	в�ладень	та	�апітально�о	ре-

монт
,	затверджено�о	розпорядженням	ви�о-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	02

листопада	2011	ро�
	№ 2026	(
	реда�ції	роз-

порядження	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь-

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

трації)	від	15	січня	2016	ро�
	№ 14),	ви�лавши

їх	
	нових	реда�ціях,	що	додаються.

Голова В. Кличко
Додат�и�не�др���ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження змін 
до проекту Міської цільової комплексної програми профілакти3

ки та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на
2016—2018 роки

Розпорядження № 116 від  1 березня 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок роз3
роблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»:

Затвердити	зміни	до	прое�т
	Місь�ої	цільо-

вої	�омпле�сної	про�рами	профіла�ти�и	та	про-

тидії	злочинності	в	місті	Києві	«Безпечна	сто-

лиця»	на	2016—2018	ро�и,	схвалено�о	розпо-

рядженням	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь-

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

трації)	від	03	�р
дня	2015	ро�
	№ 1180,	що	до-

даються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

01.03.2016	№	116

Зміни 
до проекту Міської цільової комплексної програми профілактики 

та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016—2018 роки
1.	У	те�сті:

слова	«Головне	
правління	Міністерства	вн
трішніх	справ	У�раїни	в	місті	Києві»,	«Головним


правлінням	МВС	У�раїни	в	місті	Києві»	в	
сіх	відмін�ах	замінити	словами	«Головне	
правління

Національної	поліції	
	м.	Києві»	
	відповідних	відмін�ах;

абревіат
р
	«ГУМВС»	замінити	абревіат
рою	«ГУ	НП»;

слова	«ор�анів	вн
трішніх	справ»	в	
сіх	відмін�ах	замінити	словами	«територіальних	підроз-

ділів	Національної	поліції»	
	відповідних	відмін�ах;

слова	«міліція»	в	
сіх	відмін�ах	замінити	словами	«поліція»	
	відповідних	відмін�ах;

слова	«дільничних	інспе�торів»	замінити	словами	«дільничних	офіцерів»;

слова	«постійна	�омісія	Київради	з	питань	дотримання	за�онності,	правопоряд�
	та	бороть-

би	з	�ор
пцією»	в	
сіх	відмін�ах	замінити	словами	«постійна	�омісія	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	пи-

тань	дотримання	за�онності,	правопоряд�
	та	запобі�анню	�ор
пції»	
	відповідних	відмін�ах.

2.	У	розділі	II:

в	абзаці	четвертом
	слова	«вн
трішніх	справ»	замінити	словами	«Національної	поліції»;

в	абзаці	восьмом
	слова	«Департамент
	Державної	автомобільної	інспе�ції	МВС	У�раїни»	за-

мінити	словами	«Управління	патр
льної	поліції	Національної	поліції	
	м.	Києві».

3.	Абзац	др
�ий	розділ
	IV	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

«Крім	цьо�о,	
	2015	році	прийнятий	За�он	У�раїни	«Про	Національн
	поліцію»,	я�им	передба-

чається	реформ
вання	ор�анів	вн
трішніх	справ,	що	потреб
є	нових	підходів	до	забезпечення

безпе�и	меш�анців	столиці.»

4.	У	розділі	V:


	позиції	1	цифр
	«10»	замінити	на	цифр
	«9»;

позицію	2.10	ви�лючити.

У	зв’яз�
	з	цим	позиції	2.11-2.13	вважати	відповідно	позиціями	2.10-2.12;


	позиції	3.5	�рафи	2	слово	«рай
правліннях»	замінити	словами	«
правліннях	поліції».

5.	У	розділі	VIII	абзаці	першом
	слова	«перший	заст
пни�	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації»	замінити	словами	«�ерівни�	апарат
	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 117 від  1 березня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра3
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити	зміни	до	Ре�ламент
	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації),	затверджено-

�о	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)	від	08	жовтня	2013	ро�
	№ 1810,

що	додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

01.03.2016	№	117

Зміни до Регламенту
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 08 жовтня 2013 року № 1810

У	розділі	VII	Ре�ламент
:

1.	П
н�т	6.1	�лави	6	доповнити	новим	абзацом	та�о�о	зміст
:

«По�одження	прое�тів	розпоряджень	з	�адрових	питань	відб
вається	тіль�и	
	паперовом
	ви-

�ляді	
	послідовності,	встановленій	
	абзаці	першом
	п
н�т
	6.4	цієї	�лави.»

2.	П
н�т	11.6	�лави	11	ви�ласти	
	та�ій	реда�ції:

«11.6.	У	разі	виявлення	невідповідності	прое�т
	розпорядження	чи	йо�о	о�ремих	положень

а�там	за�онодавства	юридичне	
правління	апарат
	ви�онавчо�о	ор�ан
	�от
є	за
важення	до

та�о�о	прое�т
	та	повертає	йо�о	на	доопрацювання	розробни�
	з	відповідними	пропозиціями.

У	разі,	�оли	прое�т	розпорядження	відповідає	вимо�ам	за�онодавства,	але	містить	недолі�и,

що	мож
ть	вплин
ти	на	ефе�тивність	йо�о	реалізації,	або	ж	обраний	шлях	правово�о	ре�
лю-

вання	не	дасть	належних	рез
льтатів,	про	це	зазначається	
	довідці,	що	додається	до	прое�т


розпорядження.

У	випад�
,	�оли	недолі�и	прое�т
	розпорядження	не	мож
ть	б
ти	
с
нені	шляхом	доопрацю-

вання,	юридичне	
правління	�от
є	висново�	(додато�	2).»

Керівник апарату В. Бондаренко

Про результати міського конкурсу3огляду 
суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування 

на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2015 році
Розпорядження № 103 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, про3
мисловості та споживчого ринку на 2015—2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16
квітня 2015 року № 409/1274, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23 червня 2011 року № 1043 «Про міський конкурс3огдяд суб’єктів господарю3
вання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві», враховуючи протокол
№ 6 від 26 січня 2016 року засідання міської конкурсної комісії з організації та проведення міського конкурсу3
огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Ки3
єві у 2015 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Затвердити	рез
льтати	місь�о�о	�он�
рс
-

о�ляд
	с
б’є�тів	�осподарювання	сфери	поб
-

тово�о	обсл
�ов
вання	та	присвоєння	звання

зраз�ово�о	
	м.	Києві	
	2015	році,	що	додаю-

ться.

2.	Департамент
	промисловості	та	розвит�


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

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

міністрації)	видати	переможцям	місь�о�о	�он-

�
рс
-о�ляд
	свідоцтва	про	присвоєння	зван-

ня	зраз�ово�о	
	м.	Києві	
	2015	році	з	вр
ченням

їм	анатоційних	дощо�	та	�вітів.	

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

дження	по�ласти	на	заст
пни�а	�олови	Київсь�ої

місь�ої	адміністрації	Пантелеєва	П.	О.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан
	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

26.02.2016	р.	№	103

Результати 
міського конкурсу3огляду суб'єктів господарювання сфери

побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового
у м. Києві у 2015 році

Район м. Києва Суб'єкти господарювання сфери побутового обслуговування � переможці міського
конкурсу�огляду

Голосіївський район 1. Пральня самообслуговування "Бланшері" ФО�П Шостак Д.М. (вул. Володимира
Антоновича, 165�А). 
2. "Будинок побуту "Лотус Преміум" (приймальні пункти) ФО�П Коблик А.С. (вул.
Володимира Антоновича, 93). 
3. Салон манікюру та педикюру "Ручки�Ножки" ФО�П Бондаренко Я.В. (вул. Димитрова,
13). 
4. Студія краси "Confiture" ФО�П Павловська Т.О. (вул. Володимира Антоновича, 24�А). 

Дарницький район 1. Салон краси "Інтер�шанс" ТОВ "Інтер�шанс" (вул. Ревуцького, 31). 
2. Фотосалон�магазнн "Фотоательє" ФО�П Короткова Ю.А. (вул, Олександра Кошиця,
10/21). 
3. Салон краси "Перлина" ФО�П Перевезій С.В. (вул. Леніна, 31).

Деснянський район 1. Сервісний центр ТОВ "ЕПОС" (просп. Маяковського, 15). 
2. Салон краси "Мар'яж" ТОВ фірма �Мар'яж"(вул. Закревського,15). 
3. Хімчистка та ремонт одягу ФО�П Нешева Г.І. (просп. Маяковського, 63/10).
4. Ателье з пошиття та лагодження одягу та хутряних виробів МПП «Оксана» (вул.
Оноре де Бальзака,60).

Дніпровський район 1. Салон краси «Лонда» ТОВ «Крокус І» (вул. Попудренка, 7�ж).
2. Приймальний пункт мережі хімчисток "UNMOMENTO" ФО�П Міщенко Г.О. (бульв.
Перова, 36, ТЦ "Квадрат").

Оболонський район 1. Хімчистка "БЛЄСК" ТОВ "Аква�Клін" мережа хімчисток та пралень "БЛЄСК" (вул.
Лайоша Гавро, 6). 
2. Салон краси "HYOGO" ФО�П Гончарова І.В. (просп. Героїв Сталінграда, 4, корп. 7). 
3. "Професійна нігтьова школа Вікторії Клопотової" ФО�П Клопотова В. А. (Оболонська
набережна, 19, корп. 4). 
4. Салон краси "Лонда" ТОВ "Аспазія" (вул. Маршала Тимошенка, 19).

Печерський район 1. Будинок побуту "Лотус Преміум" (приймальні пункти) ФО�П Довбуш Т.М. (бульв. Лесі
Українки, 1/4).

Подільський район 1. Сервісний центр ТОВ "Епос" (вул. Верхній Вал, 32). 

Святошинський район 1. "Академія манікюру Ірини Амросієвої" ФО�П Амросієва І.B. (вул. Семашка, 16�А). 
2. Сервісний центр з ремонту годинників "Еталон" ФО�П Шиліна В.Ю. (вул. Семашка, 
16�А).
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Солом'янський район 1. Салон краси "SAIS" ФО�П Гончаренко О.В. (бульв. І. Лепсе, 57/38). 
2. ТОВ фотоательє "Ірина" (вул. Авіаконструктора Антонова, 17). 
3. Пральня самообслуговування "СІеаn’ОК" ФО�П Ільницький Є.А. (вул. Лебедєва�
Кумача, 7�Б). 
4. Салон краси "Фея" ТОВ "СК Бізнес" (просп. Повітрофлотський, 52).

Шевченківський район 1. Комплекс з надання побутових послуг ТОВ "Будинок побуту "Столичний" (вул.
Симона Петлюри, 28). 
2. Технічний центр "МТІ" ТОВ "МТІ" (вул. Білоруська, 26).

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами

Розпорядження № 114 від 1 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек3
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон3
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ3
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Продовжити	стро�	дії	дозволів	на	розмі-

щення	зовнішньої	ре�лами	з�ідно	з	додат�ом

до	цьо�о	розпорядження	
	�іль�ості	19	дозволів.

2.	Відповідальність	за	розміщення	та	е�с-

пл
атацію	ре�ламних	засобів	з	дотриманням

норм	техні�и	безпе�и,	пожежної	безпе�и	і	са-

нітарних	норм	по�ласти	на	розповсюдж
вачів

зовнішньої	ре�лами.

3.	Встановити,	що	дозволи,	стро�	дії	я�их

продовжено	з�ідно	з	додат�ом	до	цьо�о	розпо-

рядження,	є	дійсними	до	за�інчення	стро�
	їх

дії,	а	
	випад�
	змін	
	за�альномісь�их	вимо-

�ах	(підходах)	щодо	розташ
вання	зовнішньої

ре�лами,	я�і	з
мовлюють	неможливість	розта-

ш
вання	відповідних	ре�ламних	засобів,—	до

настання	та�их	змін	
	за�альномісь�их	вимо-

�ах	(підходах).

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

дження	по�ласти	на	заст
пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�	

до	розпорядження	

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

1.03.2016	№	114

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, 
кв. м

Місце розташування

1 26905�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

І8 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

2 26906�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

3 26907�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

4 26009�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

5 26917�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

6 26921�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

7 26922�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

8 27001�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 і Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

9 27002�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

10 27003�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район,
просп. Московський, 
20�б

11 19874�07 ПП "Дент Лайф С" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Дарницький район, 
вул. Ревуцького, 42�в

12 09953�05�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Голосіївський район,
просп. Науки, 3/1

1З 24828�09 Публічне акціонерне
товариство Комерційний
банк "ЄВРОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

14 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка,
35

14 26253�10 СПД Ковальов Володимир
Валентинович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,19 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 4, корп. 5

15 20465�08 СПД Нетребський Юрій
Олександрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Оболонський
район,просп. Героїв
Сталінграда, 10�а, корп. 5

16 26952�11 ТДВ "Інститут
радіовимірювальної
апаратури

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Солом’янський район,
вул. Радищева,10/14

17 25240�09 ТОВ "АМЕРИКАНСЬКА
ЛЕГЕНДА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,0612 Святошинський район,
просп. Перемоги, 67

18 04702�04�
ЗМ�1

ТОВ "Луверс" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 64

19 03085�04�
ЗМ�1

ТОВ "ОКТАГОН�АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка
(напроти універмагу
"Дитячий світ")

Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26 грудня 2012 року № 2331 
«Про встановлення ліміту легкових автомобілів»

Розпорядження № 81 від 15 лютого 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто3герой Київ» та рішення Київської міської

ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської місь3
кої ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Абзац	перший	додат�
	1	до	розпорядження

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	26

�р
дня	2012	ро�
	№ 2331	«Про	встановлення

ліміт
	ле��ових	автомобілів»	(
	реда�ції	розпо-

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	від	27	серпня	2015	ро�
	№ 828),	ви�ласти


	та�ій	реда�ції:

Про відрядження до м. Брюссель (Королівство Бельгія)
Розпорядження № 102 від 26 лютого 2016 року

Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за
кордон посадових осіб органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992
року № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», Порядку направлен3
ня делегацій, здійснення службових відряджень за кордон у виконавчому органі Київської міської ради (Ки3
ївській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь3
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року № 407, Міської цільової програ3
ми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015—2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 12 лютого 2015 року № 73/938, для участі у засіданні Мережі лідерів з євроатлантичної безпеки, ор3
ганізованої за підтримки Уряду Німеччини:

1.	Відрядити	до	міста	Брюссель	(Королів-

ство	Бель�ія)	
	період	з	28	люто�о	до	03	бе-

резня	2016	ро�
	Адомайтіс	Марію	Валентинів-

н
 —	начальни�а	відділ
	перспе�тивно�о	роз-

вит�
	та	�оординації	прое�тів	
правління	між-

народних	зв’яз�ів	апарат
	ви�онавчо�о	ор�а-

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

жавної	адміністрації).

2.	Апарат
	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь-

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

трації)	відповідно	до	за�онодавства	забезпечи-

ти	Адомайтіс	М.	В.	�оштами,	а	саме:	добови-

ми	на	весь	час	її	переб
вання	за	�ордоном	(з

розрах
н�
,	що	сторона,	я�а	відряджає,	забез-

печ
є	�оштами	на	триразове	харч
вання)	з�ід-

но	з	�ошторисом,	затвердженим	�ерівни�ом

апарат
	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ра-

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

3.	Адомайтіс	М.	В.	
	термін	до	10	березня

2016	ро�
	подати	Київсь�ом
	місь�ом
	�олові

письмовий	звіт	про	відрядження.

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

дження	по�ласти	на	заст
пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про відпустку Сагайдака І. В.
Розпорядження № 112 від 29 лютого 2016 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки»:

1.	Са�айда�
	Іллі	Вадимович
 —	�олові	Свя-

тошинсь�ої	районної	в	місті	Києві	державної

адміністрації —	по�одити	відп
ст�
	без	збере-

ження	заробітної	плати	тривалістю	03	�ален-

дарних	дні	з	29	люто�о	по	02	березня	2016	ро-

�
	за	сімейними	обставинами.

2.	Ви�онання	обов’яз�ів	�олови	Святошин-

сь�ої	районної	в	місті	Києві	державної	адмініс-

трації	на	період	відп
ст�и	Са�айда�а	І.	В.	з	29

люто�о	по	02	березня	2016	ро�
	по�ласти	на

Пилипч
�а	С.	І.—	першо�о	заст
пни�а	�олови

Святошинсь�ої	районної	в	місті	Києві	держав-

ної	адміністрації.

Голова В. Кличко

Про відпустку Цибульщака О. Л.
Розпорядження № 125 від 4 березня 2016 року

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу»:

1.	Циб
льща�
	Оле�сандр
	Леонідович
 —

�олові	Оболонсь�ої	районної	в	місті	Києві	дер-

жавної	адміністрації —	по�одити	частин
	щоріч-

ної	основної	відп
ст�и	тривалістю	04	�ален-

дарних	дні	з	09	по	12	березня	2016	ро�
.

2.	Ви�онання	обов’яз�ів	�олови	Оболонсь�ої

районної	в	місті	Києві	державної	адміністрації

на	період	відп
ст�и	Циб
льща�а	О.	Л.	з	09	по

12	березня	2016	ро�
	по�ласти	на	Блохова	

С.	В.—	заст
пни�а	�олови	Оболонсь�ої	район-

ної	в	місті	Києві	державної	адміністрації.

Голова В. Кличко

Про встановлення надбавки 
до посадового окладу Сафонову К. А.

Розпорядження № 123 від 4 березня 2016 року
Згідно з вимогами Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення ре3

жиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 та поста3
нови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання ком3
пенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», враховуючи роз3
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02
червня 2014 року № 38р/дск «Про надання доступу до секретної інформації Шайдецькій І. В., Ліпіну М. Ю.,
Носку П. М., Крупко В. В., Кісельчуку П. В., Сафонову К. А.» та розпорядження Київського міського голови від
18.02.2016 № 117 «Про вирішення кадрових питань»:

Встановити	заст
пни�
	начальни�а	
прав-

ління —	начальни�
	відділ
	матеріально�о	за-

безпечення	
правління	матеріально�о	та	�ос-

подарсь�о�о	забезпечення	апарат
	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації)	Сафонов


Костянтин
	Аврамович
	надбав�
	до	посадо-

во�о	о�лад
	я�	та�ом
,	що	відповідно	до	своєї

професійної	діяльності	постійно	працює	з	ві-

домостями,	що	становлять	державн
	таєм-

ницю,	в	
мовах	режимних	обмежень,	
	роз-

мірі	10 %.

Голова В. Кличко

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	 51».

Голова В. Кличко
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Про внесення змін до Положення 
про Департамент комунальної власності 

м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 121 від 4 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра3

їни», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи розпоря3
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 лю3
того 2016 року № 48 «Про організаційно3правові заходи, пов’язані з наданням адміністративних послуг у сфе3
рах державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб3підприємців, реєстра3
ції місця проживання/перебування фізичних осіб у межах міста Києва, а також наданням відомостей з Дер3
жавного земельного кадастру», з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України:

Внести	зміни	до	Положення	про	Департа-

мент	�ом
нальної	власності	м.	Києва	ви�онав-

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

місь�ої	державної	адміністрації),	затверджено-

�о	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)	від	29	�р
дня	2012	ро�
	№ 2383,

ви�лавши	йо�о	в	новій	реда�ції,	що	додаєть-

ся.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

від	29	�р
дня	2012	ро�
	№ 2383

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)	від	04.03.2016	№ 121

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
м. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 19020407)
м. Київ 2016

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	(далі —	Департамент)	є	стр
�т
рним	підрозділом	ви-

�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	підпоряд�о-

в
ється	Київсь�ом
	місь�ом
	�олові,	підзвітний	та	під�онтрольний	Київсь�ій	місь�ій	раді.

2.	Департамент	перейменовано	відповідно	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	15.03.2012

№ 198/7535	«Про	діяльність	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації)»	з	Головно�о	
правління	�ом
нальної	власності	м.	Києва	ви�онавчо�о	ор-

�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	я�е	є	правонаст
пни�ом

Головно�о	
правління	з	питань	майна	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	та,	в	частині	при-

ватизації	об’є�тів	права	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	м.	Києва,	ре�іонально-

�о	відділення	Фонд
	державно�о	майна	У�раїни	по	м.	Києв
.

3.	Департамент	
	своїй	діяльності	�ер
ється	Констит
цією	та	за�онами	У�раїни,	постанова-

ми	Верховної	Ради	У�раїни,	а�тами	Президента	У�раїни	та	Кабінет
	Міністрів	У�раїни,	на�аза-

ми	міністерств,	інших	центральних	ор�анів	ви�онавчої	влади,	рішеннями	Київсь�ої	місь�ої	ради,

розпорядженнями	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	і	розпорядженнями	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	іншими	нормативно-правовими	а�та-

ми,	а	та�ож	цим	Положенням.

4.	Основними	завданнями	Департамент
	є:

1)	забезпечення	реалізації	державної	та	ре�іональної	політи�и	
	сфері	приватизації,	оренди,

ви�ористання,	відч
ження	майна	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	та

а�цій	(часто�,	паїв),	що	належить	територіальній	�ромаді	міста	Києва	в	стат
тних	�апіталах	�ос-

подарсь�их	товариств	(далі —	Майнові	права);

2)	здійснення	в	межах	своїх	повноважень	ф
н�цій	щодо	
правління	майном	�ом
нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	Майновими	правами	та	державним	майном,	а�ціями

(част�ами,	паями),	що	передані	до	сфери	
правління	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ра-

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

3)	ор�анізація	та	проведення	приватизації	майна,	що	належить	територіальній	�ромаді	міста

Києва	та	Майнових	прав	з�ідно	з	про�рамою	приватизації,	затвердженою	Київсь�ою	місь�ою

радою;

4)	здійснення	повноважень	власни�а	щодо	майна,	що	належить	територіальній	�ромаді	міс-

та	Києва	та	Майнових	прав,	я�і	приватиз
ються	та	відч
ж
ються	з�ідно	з	прийнятими	Київсь�ою

місь�ою	радою	рішеннями;

5)	здійснення	повноважень	орендодавця	об’є�тів	�ом
нальної	власності	територіальної	�ро-

мади	міста	Києва	
	поряд�
,	встановленом
	Київсь�ою	місь�ою	радою;

6)	здійснення	захист
	майнових	прав	територіальної	�ромади	міста	Києва	в	межах	своєї	�ом-

петенції;

7)	здійснення	�онтролю	
	сфері	ор�анізації	та	проведення	приватизації,	відч
ження	майна,

що	належить	територіальній	�ромаді	міста	Києва	та	Майнових	прав	
	випад�ах,	встановлених

за�онодавством,	передачі	�ом
нально�о	майна	в	оренд
	та	�орист
вання;	повернення	
	влас-

ність	територіальної	�ромади	міста	Києва	�ом
нально�о	майна,	що	б
ло	приватизоване,	відч
-

жене	або	виб
ло	з	�ом
нальної	власності	з	пор
шенням	за�онодавства;

8)	здійснення	повноважень	щодо	державної	реєстрації	речових	прав	на	нер
хоме	майно	та

їх	обтяжень	(�рім	речових	прав	та	їх	обтяжень	на	земельні	ділян�и).

5.	Департамент	відповідно	до	визначених	�ал
зевих	повноважень	ви�он
є	та�і	завдання:

1)	ор�анізов
є	ви�онання	Констит
ції	і	за�онів	У�раїни,	а�тів	Президента	У�раїни,	Кабінет
	Мі-

ністрів	У�раїни,	на�азів	міністерств,	інших	центральних	ор�анів	ви�онавчої	влади,	рішень	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради,	розпоряджень	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	та	здійснює	�онтроль	за	їх	реалізацією;

2)	забезпеч
є	
	межах	своїх	повноважень	захист	прав	і	за�онних	інтересів	фізичних	та	юри-

дичних	осіб;

3)	здійснює	державний	�онтроль	за	дотриманням	підприємствами,	
становами	та	ор�аніза-

ціями	правил,	норм,	стандартів	
	межах	визначених	повноважень;

4)	здійснює	�оординацію	та	�онтроль	за	діяльністю	�ом
нальних	підприємств,	
станов	та	ор-

�анізацій,	що	підпоряд�овані	Департамент
;

5)	аналіз
є	стан	та	тенденції	соціально-е�ономічно�о	і	�
льт
рно�о	розвит�
	
	відповідній	�а-

л
зі	
	межах	відповідної	адміністративно-територіальної	одиниці	та	вживає	заходів	до	
с
нен-

ня	недолі�ів;

6)	�от
є	пропозиції	до	бюджет
	міста	Києва	та	про�рам	соціально-е�ономічно�о	розвит�
	міс-

та	Києва	і	подає	їх	на	роз�ляд	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	ор�анізов
є	та	забезпеч
є	ви�онання	завдань,	визначених	про�рамою	со-

ціально-е�ономічно�о	розвит�
	міста	Києва;

7)	�от
є	(бере	
часть	
	розробці)	
	межах	своїх	повноважень	прое�ти	рішень	Київсь�ої	місь-

�ої	ради,	розпоряджень	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови,	розпоряджень	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	та	інших	нормативних	до�
ментів

з	питань,	що	відносяться	до	�омпетенції	Департамент
;

8)	роз�лядає	звернення	�ромадян,	підприємств,	
станов	та	ор�анізацій	з	питань,	що	відно-

сяться	до	�омпетенції	Департамент
;

9)	бере	
часть	
	межах	повноважень	
	розробленні	прое�тів	державних,	між�ал
зевих,	�ал
-

зевих,	ре�іональних	і	міжре�іональних	про�рам;

10)	забезпеч
є	здійснення	заходів	щодо	запобі�ання	і	протидії	�ор
пції;

11)	надає	пра�тичн
	та	методичн
	допомо�
	районним	в	місті	Києві	державним	адміністра-

ціям,	підприємствам,	
становам,	ор�анізаціям	�ом
нальної	форми	власності	з	питань,	що	від-

носиться	до	�омпетенції	Департамент
;

12)	опрацьов
є	запити	і	звернення	народних	деп
татів	У�раїни	та	деп
татів	Київсь�ої	місь�ої

ради;

13)	забезпеч
є	дост
п	до	п
блічної	інформації,	розпорядни�ом	я�ої	він	є;

14)	�от
є	(бере	
часть	
	під�отовці)	
	межах	повноважень	прое�ти	
�од,	до�оворів,	меморан-

д
мів,	прото�олів	з	питань,	віднесених	до	�омпетенції	Департамент
;

15)	бере	
часть	
	вирішенні	відповідно	до	за�онодавства	�оле�тивних	тр
дових	спорів	(�он-

флі�тів);

16)	забезпеч
є	захист	персональних	даних	
	Департаменті;

17)	постійно	інформ
є	населення	про	стан	здійснення	визначених	за�оном	повноважень;

18)	роз�лядає	звернення	�ромадян,	підприємств,	
станов	та	ор�анізацій	з	питань,	що	відно-

сяться	до	�омпетенції	Департамент
;

19)	веде	б
х�алтерсь�ий	і	статистичний	облі�,	с�ладає	і	
	визначені	терміни	подає	в	
станов-

леном
	поряд�
	відповідним	ор�анам	звітність	з	
сіх	видів	діяльності	за	затвердженою	фор-

мою,	несе	відповідальність	за	їх	достовірність;

20)	ор�анізов
є	здійснення	заходів	з	мобілізаційної	під�отов�и	та	мобілізації	і	�онтроль	за

здійсненням	цих	заходів	в	частині	питань,	що	відносяться	до	йо�о	�омпетенції;

21)	працює	з	відомостями,	що	становлять	державн
	таємницю,	в	частині	питань,	що	відно-

сяться	до	йо�о	�омпетенції;

22)	
за�альнює	пра�ти�
	застос
вання	за�онодавства	з	питань,	що	належать	до	�омпетенції

Департамент
,	розробляє	і	подає	на	роз�ляд	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	пропозиції	щодо	вдос-

�оналення	за�онодавства	з	питань,	що	відносяться	до	йо�о	�омпетенції;

5.1.	У	сфері	приватизації:

1)	розробляє	про�рами	приватизації	об’є�тів	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади

міста	Києва,	с�ладає	перелі�и	об’є�тів,	розташованих	
	м.	Києві,	що	переб
вають	
	�ом
наль-

ній	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	та	не	підля�ають	приватизації;

2)	на	підставі	відповідних	рішень	Київсь�ої	місь�ої	ради	змінює	в	процесі	приватизації	ор�а-

нізаційно-правов
	форм
	підприємств,	що	переб
вають	
	�ом
нальній	власності	територіаль-

ної	�ромади	міста	Києва;

3)	
творює	�он�
рсні	�омісії	з	продаж
	майна,	що	належить	територіальній	�ромаді	міста	Ки-

єва	та	Майнових	прав;

4)	здійснює	продаж	об’є�тів	приватизації	та	відч
ження	майна,	що	належить	територіальній

�ромаді	міста	Києва	та	Майнових	прав,	з�ідно	з	рішеннями	Київсь�ої	місь�ої	ради;

5)	роз�лядає	заяви	про	приватизацію	майна,	що	переб
ває	
	�ом
нальній	власності	терито-

ріальної	�ромади	міста	Києва,	і	приймає	відповідні	рішення;

6)	
творює	�омісії	з	приватизації	і	�омісії	з	інвентаризації	та	оцін�и	майна,	що	переб
ває	


�ом
нальній	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	затвердж
є	а�ти	інвентаризації	об’-

є�тів	�ом
нальної	власності;

7)	створює	за	по�одженням	з	постійною	�омісією	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	власності	


встановленом
	поряд�
	�он�
рсні	�омісії	відбор
	с
б’є�тів	оціночної	діяльності	для	здійснення

оцін�и	майна	
	випад�ах,	передбачених	за�онодавством	У�раїни;

8)	здійснює	
правління	та	в	межах	наданих	повноважень	розпоряджається	майном	підпри-

ємств,	
станов	і	ор�анізацій,	що	переб
ває	
	�ом
нальній	власності	територіальної	�ромади

міста	Києва,	в	процесі	приватизації;

9)	забезпеч
є	надходження	�оштів	від	приватизації	об’є�тів	права	�ом
нальної	власності	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва	до	бюджет
	міста	Києва	і	веде	облі�	надходження	�оштів	по

об’є�тах,	джерелах;	�онтролює	стан	сплати	вартості	об’є�тів	приватизації;

10)	
�ладає	до�овори	з	посередни�ами	щодо	ви�онання	робіт,	пов’язаних	з	під�отов�ою	об’-

є�тів	права	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	до	приватизації,	а	та-

�ож	щодо	відч
ження	цих	об’є�тів;

11)	забезпеч
є	систематичне	інформ
вання	населення	міста	Києва,	Київсь�ої	місь�ої	ради	та

ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	про	хід

приватизації	об’є�тів	права	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва;

12)	забезпеч
є	єдиний	методоло�ічний	підхід	до	процес
	приватизації	та	здійснює	держав-

н
	та	ре�іональн
	політи�
	
	сфері	приватизації	майна	що	належить	територіальній	�ромаді	міс-

та	Києва	та	Майнових	прав;

13)	здійснює	�онтроль	за	дотриманням	за�онодавства	в	сфері	приватизації	майна	що	нале-

жить	територіальній	�ромаді	міста	Києва	та	Майнових	прав;

14)	здійснює	�онтроль	за	ви�онанням	зобов’язань,	передбачених	
	до�оворах	�
півлі-прода-

ж
	об’є�тів	приватизації.

5.2.	У	сфері	
правління	майном:

1)	створює	та	підтрим
є	в	�онтрольном
	стані,	здійснює	форм
вання	та	ведення	еле�трон-

ної	бази	даних	нер
хомо�о	майна	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва;

підприємств,	
станов,	ор�анізацій	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	та

державних	підприємств,	що	переб
вають	
	сфері	
правління	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь-

�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	опрацьов
є	статистичн
	звітність	щодо	них;

2)	вносить	пропозиції	щодо	передачі	до	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міс-

та	Києва	цілісних	майнових	�омпле�сів	підприємств,	
станов,	ор�анізацій,	їхніх	стр
�т
рних	під-

розділів,	нер
хомо�о	майна	(б
дівель,	спор
д,	приміщень,	
	т.	ч.	об’є�тів	незавершено�о	б
дів-

ництва),	о�ремо�о	індивід
ально	визначено�о	майна,	а�цій	(часто�,	паїв),	житлово�о	фонд
	та

інших	об’є�тів	соціальної	інфрастр
�т
ри;

3)	вносить	пропозиції	щодо	відч
ження	об’є�тів	права	�ом
нальної	власності	територіальної

�ромади	міста	Києва;

4)	вносить	пропозиції	щодо	створення	�омісій	з	питань	прийом
-передачі	об’є�тів,	бере	в

них	
часть,	оформляє	матеріали	прийом
-передачі	об’є�тів;	
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5)	бере	
часть	
	по�одженні	питань	про	створення,	реор�анізацію	та	лі�відацію	підприємств

(об’єднань),	ор�анізацій,	
станов,	заснованих	на	�ом
нальній	власності	територіальної	�рома-

ди	міста	Києва,	по�одж
є	прое�ти	їх	стат
тів	(положень),	призначення	�ерівни�ів	та	
�ладення

з	ними	�онтра�тів;

6)	за�ріплює	майно	за	підприємствами,	
становами	та	ор�анізаціями	�ом
нальної	власності

територіальної	�ромади	міста	Києва	на	праві	�осподарсь�о�о	відання	(оперативно�о	
правлін-

ня),	я�і	безпосередньо	підпоряд�овані	Київсь�ій	місь�ій	раді	та	стр
�т
рним	підрозділам	ви�о-

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

7)	на	підставі	фінансової	звітності	здійснює	
за�альнюючий,	в	�рошовом
	виразі,	облі�	май-

на	підприємств,	
станов,	ор�анізацій	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Ки-

єва	(
	т.	ч.	переданих	в	
правління	іншим	ор�анам),	форм
є	йо�о	відповідно	до	�ал
зевих	озна�,

здійснює	�онтроль	за	ви�ористанням	та	збереженням	об’є�тів	права	�ом
нальної	власності	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва;

8)	�от
є	в	
становленом
	поряд�
	матеріали	на	роз�ляд	місь�ої	�омісії	по	роз�ляд
	питань

щодо	ви�ористання	нер
хомо�о	майна	(б
дівель,	спор
д,	приміщень)	�ом
нальної	власності

територіальної	�ромади	міста	Києва;

9)	�от
є	пропозиції	щодо	розміщення	центральних	ор�анів	ви�онавчої	влади,	я�і	створюють-

ся	Верховною	Радою	У�раїни,	Президентом	У�раїни	та	Кабінетом	Міністрів	У�раїни,	а	та�ож

дипломатичних	представництв,	�онс
льств	іноземних	держав	та	представництв	міжнародних

ор�анізацій	в	У�раїні	в	адміністративних	б
дин�ах	і	нежилих	приміщеннях,	що	переб
вають	


державній	власності;

10)	здійснює	в	межах	своїх	повноважень	ф
н�ції	щодо	�онцесійної	та	лізин�ової	діяльності;

11)	на	ви�онання	відповідних	рішень	Київсь�ої	місь�ої	ради	вист
пає	засновни�ом	�осподар-

сь�их	товариств,	що	створюються	за	
частю	об’є�тів	права	�ом
нальної	власності	територіаль-

ної	�ромади	міста	Києва,	ор�анізов
є	робот
	з	оцін�и	майна	та	а�цій	(часто�,	паїв),	що	передаю-

ться	до	стат
тних	�апіталів	цих	підприємств	та	�осподарсь�их	товариств,	бере	
часть	
	роз-

робці	їх	
становчих	до�
ментів	та	роботі	їх	ор�анів	
правління;

12)	здійснює	�онтроль	за	ви�ористанням	майна	�ом
нальної	власності	територіальної	�ро-

мади	міста	Києва,	право	�орист
вання	я�им	передано	до	стат
тно�о	�апітал
	�осподарсь�их

товариств;

13)	здійснює	
	межах	своїх	повноважень	ф
н�ції	по	
правлінню	�орпоративними	правами	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва	та	державними	�орпоративними	правами,	щодо	підприємств

(па�етів	а�цій),	що	переб
вають	
	сфері	
правління	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	бере	
часть	в	розробці	завдань	
повноваженим	осо-

бам,	отрим
є	та	аналіз
є	звіти	
повноважених	осіб	по	ви�онанню	завдання;

14)	здійснює	
	встановленом
	поряд�
	оформлення	права	власності	на	об’є�ти	нер
хомо�о

майна	(нежилі	б
дин�и,	спор
ди,	приміщення)	з	видачею	свідоцтв	про	право	власності;

15)	по�одж
є,	а	
	випад�ах,	визначених	Київсь�ою	місь�ою	радою,	вносить	пропозиції	щодо

списання	о�ремо�о	індивід
ально	визначено�о	майна,	що	належить	до	�ом
нальної	власності

територіальної	�ромади	міста	Києва;

16)	здійснює	повноваження	власни�а	а�цій	(часто�,	паїв),	я�і	належать	територіальній	�ро-

маді	міста	Києва	
	майні	�осподарсь�их	товариств;

17)	за	рішеннями	Київсь�ої	місь�ої	ради	вист
пає	�онцесієдавцем	стосовно	об’є�тів,	що	на-

лежать	до	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва;

18)	вносить	на	роз�ляд	Київсь�ої	місь�ої	ради	пропозиції	щодо	передачі	об’є�тів,	я�і	відпо-

відно	до	статті	3	За�он
	У�раїни	«Про	�онцесії»	мож
ть	б
ти	передані	в	�онцесію	для	здійснен-

ня	діяльності	
	відповідних	сферах	�осподарсь�ої	діяльності;

19)	вносить	на	роз�ляд	Київсь�ої	місь�ої	ради	пропозиції	щодо	визначення	додат�ово	пере-

лі�
	�осподарсь�ої	діяльності,	для	здійснення	діяльності	
	я�их	об’є�ти	права	�ом
нальної	влас-

ності	мож
ть	надаватися	
	�онцесію;

20)	�от
є	на	роз�ляд	Київсь�ої	місь�ої	ради	пропозиції	щодо	в�лючення	до	об’є�тів	�ом
наль-

ної	власності	майна,	я�е	б
ло	відч
жене	на	підставі	правочинів	(
	том
	числі	
	процесі	прива-

тизації),	
	разі	я�що	та�ий	правочин	(до�овір)	в	
становленом
	поряд�
	розірвано,	визнано	не-

дійсним,	с�асовано	або	визнано	нечинним;

21)	�от
є	на	роз�ляд	Київсь�ої	місь�ої	ради	пропозиції	щодо	вирішення,	в	
становленом
	за-

�онодавством	поряд�
,	питання	передачі	до	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міс-

та	Києва	безхазяйно�о	майна;

22)	надає	Київсь�ій	місь�ій	раді	пропозиції	щодо	вирішення	майнових	питань	при	відведенні

земельних	діляно�	с
б’є�там	підприємниць�ої	діяльності	та	фізичним	особам;

23)	�от
є	пропозиції	для	Фонд
	державно�о	майна	У�раїни	щодо	створення	�осподарсь�их	то-

вариств,	до	стат
тних	�апіталів	я�их	передається	державне	майно,	що	переб
ває	
	сфері	
прав-

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

24)	вносить	пропозиції	щодо	застави	нер
хомо�о	майна,	я�е	належить	до	�ом
нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва;

25)	�онтролює	здійснення	районними	в	місті	Києві	державними	адміністраціями	діяльності	з


поряд�
вання	облі�
	юридичних	осіб,	що	за	даними	ЄДРПОУ	належать	до	сфери	
правління

ор�анів	державної	влади,	я�і	розташовані	
	місті	Києві,	здійснює	ор�анізаційно-інформаційне	за-

безпечення	діяльності	Місь�ої	�омісії	з	питань	
поряд�
вання	облі�
	зазначених	юридичних	осіб;

26)	здійснює	за	дор
ченням	Київсь�ої	місь�ої	ради	та	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	інші	повноваження,	пов’язані	з	
правлінням	май-

ном,	що	належить	до	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	та	держав-

ним	майном,	що	переб
ває	
	сфері	
правління	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації);

5.3.	У	сфері	�онтролю	та	звітності:

1)	отрим
є	фінансов
	звітність	від	підприємств,	
станов	та	ор�анізацій	�ом
нальної	власно-

сті	територіальної	�ромади	міста	Києва,	стр
�т
рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	державних	підприємств,	що	передані

до	сфери	
правління	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації),	здійснює	аналіз	звітності,	р
х
	основних	засобів,	ви�ористання	майна	по	�ожно-

м
	підприємств
,	
станові,	ор�анізації,	форм
є	зведені	по�азни�и	по	міст
	і	рез
льтати	вносить

на	роз�ляд	балансових	�омісій;

2)	отрим
є	зведен
	піврічн
	і	річн
	звітність	від	стр
�т
рних	підрозділів	районних	в	місті	Ки-

єві	державних	адміністрацій,	що	здійснюють	
правління	майном,	форм
є	зведені	по�азни�и	по

міст
	та	аналіз
є	їх,	при	потребі	вносить	пропозиції	щодо	підвищення	ефе�тивності	ви�ористан-

ня	об’є�тів	права	�ом
нальної	власності;

3)	затвердж
є	річні	фінансові	плани	підприємств,	
станов,	ор�анізацій,	що	належать	до	�о-

м
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	державних	підприємств,	що	переда-

ні	до	сфери	
правління	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації),	та	�осподарсь�их	товариств,	державний	па�ет	а�цій	я�их	становить	не	менше

ніж	50	відсот�ів	плюс	одна	а�ція	стат
тно�о	�апітал
	і	повноваження	на	здійснення	ф
н�цій


правління	я�ими	передані	ви�онавчом
	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ій	місь�ій	держав-

ній	адміністрації),	здійснює	�онтроль	за	їх	ви�онанням;

4)	отрим
є	фінансов
	звітність	від	�осподарсь�их	товариств,	а�ції	(част�и,	паї)	я�их	належать

територіальній	�ромаді	міста	Києва,	та	�осподарсь�их	товариств,	державний	па�ет	а�цій	я�их

становить	не	менше	ніж	50	відсот�ів	плюс	одна	а�ція	стат
тно�о	�апітал
	і	повноваження	на

здійснення	ф
н�цій	
правління	я�ими	передані	ви�онавчом
	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ій	місь�ій	державній	адміністрації);

5)	надає	методичн
	допомо�
	підприємствам,	
становам	та	ор�анізаціям	�ом
нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	районним	в	місті	Києві	державним	адміністраціям	з

питань	здійснення	облі�
	і	р
х
	майна;

6)	здійснює	�онтроль	за	фінансово-�осподарсь�ою	діяльністю	підприємств,	
станов	та	ор�а-

нізацій,	що	належать	до	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	за	збере-

женням	�ом
нально�о	майна,	е�ономним	ви�ористанням	фінансових	та	матеріальних	рес
рсів,

ви�онанням	планових	завдань,	достовірністю	ведення	б
х�алтерсь�о�о	облі�
	та	с�ладанням

фінансової	звітності;

7)	проводить	е�ономічний	аналіз	фінансово-�осподарсь�ої	діяльності	на	підприємствах,	в	
с-

тановах	та	ор�анізаціях,	що	належать	до	�ом
нальної	власності	територіальної	�ромади	міста

Києва	з	метою	надання	об’є�тивної,	ма�симально	повної	інформації	про	стан	справ,	виявлен-

ня	існ
ючих	відхилень	від	встановлених	норм,	своєчасно�о	виявлення	основних	чинни�ів,	я�і

спричиняли	пор
шення,	та	оперативно�о	надання	пропозицій	щодо	їх	
с
нення;

8)	здійснює	ор�анізаційно-методоло�ічн
	робот
	на	об’є�тах	�ом
нальної	власності	міста	Ки-

єва,	спрямован
	на	підвищення	�валіфі�аційно�о	рівня	працівни�ів	фінансово-е�ономічних	під-

розділів	та	надання	їм	пра�тичної	допомо�и;

9)	співпрацює	з	відповідними	стр
�т
рними	підрозділами	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь-

�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	з	питань	здійснення	вн
трішньо�о	фінансо-

во�о	�онтролю	на	підприємствах,	ор�анізаціях,	в	
становах,	що	належать	до	�ом
нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва;

10)	здійснює	�онтроль	за	своєчасним	та	повним	надходженням	до	бюджет
	міста	Києва	від

орендної	плати	та	част�и	приб
т�
	підприємств,	
станов	та	ор�анізацій,	що	належать	до	�ом
-

нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва;

11)	затвердж
є	типов
	форм
	розпорядчо�о	до�
мента	(на�аз
,	розпорядження,	положення)

про	облі�ов
	політи�
	підприємств,	
станов	та	ор�анізацій,	що	належать	до	�ом
нальної	влас-

ності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	державних	підприємств,	що	переб
вають	
	сфері


правління	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	та	�оспо-

дарсь�их	товариств,	
	стат
тном
	�апіталі	я�их	част�а	�ом
нально�о	майна	перевищ
є	п’ятде-

сят	відсот�ів	або	забезпеч
є	територіальній	�ромаді	право	вирішально�о	вплив
	на	їх	�оспо-

дарсь�
	діяльність,	визначає	порядо�	по�одження	та	внесення	змін	до	ньо�о;

12)	�онтролює	ефе�тивність	ви�ористання	майна,	передано�о	до	сфери	
правління	районним

в	місті	Києві	державним	адміністраціям,	�от
є	на	роз�ляд	Київсь�ої	місь�ої	ради	пропозиції	що-

до	передачі	майна	до	сфери	
правління	районних	в	місті	Києві	державних	адміністрацій.

5.4.	У	сфері	оренди	майна:

1)	здійснює	повноваження	орендодавця	майна	�ом
нальної	власності	територіальної	�рома-

ди	міста	Києва	
	поряд�
,	встановленом
	Київсь�ою	місь�ою	радою;

2)	�от
є	пропозиції	щодо	передачі	в	оренд
	майна	�ом
нальної	власності	територіальної	�ро-

мади	міста	Києва	
	поряд�
,	встановленом
	Київсь�ою	місь�ою	радою;

3)	ор�анізов
є	та	забезпеч
є	проведення	�он�
рсів	на	право	оренди	нер
хомо�о	майна	(не-

жилих	б
дин�ів,	приміщень,	спор
д);

4)	подає	пропозиції	щодо	передачі	власни�ам	приватизованих	об’є�тів	в	оренд
	б
дівель	і	спо-

р
д,	приватизація	я�их	заборонена	відповідно	до	за�онодавства;

5)	здійснює	�онтроль	за	ви�онанням	зобов’язань,	передбачених	
	до�оворах	оренди;

6)	здійснює	форм
вання	реєстр
	бан�
	даних	«Оренда»	(інформаційно-�омп’ютерна	техно-

ло�ія	оброб�и	інформації	щодо	надання	в	оренд
	нежилих	приміщень	�ом
нальної	власності

територіальної	�ромади	міста	Києва)	щодо	
хвалених	рішень	Київсь�ої	місь�ої	ради	та	прото-

�олів	засідань	постійної	�омісії	Київсь�ої	місь�ої	ради	з	питань	власності	щодо	оренди	майна	те-

риторіальної	�ромади	міста	Києва;

7)	спільно	з	районними	в	місті	Києві	державними	адміністраціями	та	підприємствами,	я�і	є

орендодавцями	майна	територіальної	�ромади	міста	Києва,	здійснює	форм
вання	реєстр
	бан-

�
	стосовно	
�ладених	до�оворів	оренди,	додат�ових	
�од	до	до�оворів	оренди	та	до�оворів

с
боренди	майна	територіальної	�ромади	міста	Києва.

5.5.	У	сфері	оцін�и	майна:

1)	забезпеч
є	реценз
вання	звітів	про	оцін�
	(а�тів	оцін�и)	майна,	я�е	належить	територіаль-

ній	�ромаді	міста	Києва	та	підля�ає	відч
женню,	
	том
	числі	шляхом	приватизації	або	переда-

чі	в	оренд
,	�рім	об’є�тів,	приватизацію	я�их	здійснює	за	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	ре-

�іональне	відділення	Фонд
	державно�о	майна	У�раїни	по	м.	Києв
;

2)	затвердж
є	а�ти	оцін�и	майна	
	випад�ах,	визначених	за�онодавством.

5.6.	У	сфері	державної	реєстрації	речових	прав	на	нер
хоме	майно	та	їх	обтяжень	(�рім	ре-

чових	прав	та	їх	обтяжень	на	земельні	ділян�и):

1)	забезпеч
є	проведення	державної	реєстрації	речових	прав	на	нер
хоме	майно	та	їх	обтя-

жень;

2)	забезпеч
є	ведення	Державно�о	реєстр
	речових	прав	на	нер
хоме	майно;

3)	забезпеч
є	взяття	на	облі�	безхазяйно�о	нер
хомо�о	майна;

4)	забезпеч
є	форм
вання	та	ведення	реєстраційних	справ;

5)	здійснює	інші	повноваження	щодо	державної	реєстрації	речових	прав	на	нер
хоме	майно

та	їх	обтяжень	(�рім	речових	прав	та	їх	обтяжень	на	земельні	ділян�и),	передбачені	За�оном

У�раїни	«Про	державн
	реєстрацію	речових	прав	та	їх	обтяжень»	та	іншими	нормативно-право-

вими	а�тами.

6.	Департамент	для	здійснення	повноважень	та	ви�онання	завдань,	що	визначені,	має	пра-

во:

6.1.	Зал
чати	спеціалістів	інших	стр
�т
рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь-

�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	підприємств,	
станов	та	ор�анізацій,	об’єд-

нань	�ромадян	(за	по�одженням	з	їх	�ерівни�ами)	до	роз�ляд
	питань,	що	належать	до	йо�о

�омпетенції.

6.2.	Одерж
вати	в	
становленом
	поряд�
	від	інших	стр
�т
рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор-

�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	підприємств,	
станов	та

ор�анізацій	інформацію,	до�
менти,	інші	матеріали,	а	від	місцевих	ор�анів	державної	статисти-

�и	безоплатно	статистичні	дані,	необхідні	для	ви�онання	по�ладених	на	ньо�о	завдань.

6.3.	Здійснювати	перевір�и	щодо	ви�ористання	та	збереження	об’є�тів	�ом
нальної	власно-

сті	територіальної	�ромади	міста	Києва.

6.4.	Здійснювати	перевір�и	діяльності	підприємств,	
станов,	ор�анізацій	�ом
нальної	власно-

сті	територіальної	�ромади	міста	Києва	та	державних	підприємств,	що	переб
вають	
	сфері


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

ції),	та	поряд�
	ви�ористання	ними	�оштів.

6.5.	С�ли�ати	і	проводити	наради,	семінари	з	питань,	що	належать	до	йо�о	�омпетенції.

6.6.	Представляти	інтереси	територіальної	�ромади	м.	Києва	в	с
дових	ор�анах.
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6.7.	Корист
ватись	в	
становленом
	поряд�
	інформаційними	базами	ор�анів	ви�онавчої	вла-

ди,	системами	зв’яз�
	і	�ом
ні�ацій,	мережами	спеціально�о	зв’яз�
	та	іншими	технічними	за-

собами.

6.8.	Здійснювати	інш
	діяльність,	що	випливає	з	повноважень	Департамент
.

7.	Департамент	
	процесі	ви�онання	по�ладених	на	ньо�о	завдань	взаємодіє	з	іншими	стр
�-

т
рними	підрозділами	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації),	профільними	�омісіями	Київсь�ої	місь�ої	ради,	ор�анами	місцево�о	самовряд
-

вання,	підприємствами,	
становами,	ор�анізаціями,	об’єднаннями	�ромадян	та	�ромадянами.

8.	Департамент	очолює	дире�тор,	я�ий	призначається	на	посад
	і	звільняється	з	посади	Ки-

ївсь�им	місь�им	�оловою	за	поданням	заст
пни�а	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації	з�ідно	з	розподілом	обов’яз�ів.

Кваліфі�аційні	вимо�и	до	дире�тора	Департамент
:	вища	освіта	відповідно�о	професійно�о	спря-

м
вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра	або	спеціаліста,	стаж	роботи	за	фахом	


державній	сл
жбі	(ор�анах	місцево�о	самовряд
вання)	на	�ерівних	посадах	не	менше	3	ро�ів	або

стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах	в	інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	5	ро�ів.

Дире�тор	Департамент
	має	першо�о	заст
пни�а	та	заст
пни�ів	дире�тора	Департамент
,

я�і	призначаються	на	посад
	і	звільняються	з	посади	Київсь�им	місь�им	�оловою	за	поданням

дире�тора	Департамент
,	по�одженим	з	заст
пни�ом	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адмі-

ністрації	з�ідно	з	розподілом	обов’яз�ів.

Кваліфі�аційні	вимо�и	до	першо�о	заст
пни�а	та	заст
пни�ів	дире�тора	Департамент
:	вища

освіта	відповідно�о	професійно�о	спрям
вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра	або

спеціаліста,	стаж	роботи	за	фахом	
	державній	сл
жбі	(ор�анах	місцево�о	самовряд
вання)	на

�ерівних	посадах	не	менше	3	ро�ів	або	стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах	в	інших	сфе-

рах	е�ономі�и	не	менше	4	ро�ів.

9.	Дире�тор	Департамент
:

9.1.	Здійснює	�ерівництво	діяльністю	Департамент
,	несе	персональн
	відповідальність	пе-

ред	Київсь�им	місь�им	�оловою	за	ви�онання	по�ладених	на	Департамент	завдань.

9.2.	Подає	на	затвердження	в	
становленом
	поряд�
	положення	про	стр
�т
рний	підрозділ.

9.3.	Затвердж
є	положення	про	підрозділи	Департамент
,	посадові	інстр
�ції	працівни�ів,

розподіляє	ф
н�ціональні	обов’яз�и	між	заст
пни�ами	дире�тора	Департамент
,	�ерівни�ами

підрозділів	іншими	працівни�ами	Департамент
	та	визначає	ст
пінь	їх	відповідальності.

9.4.	Подає	на	затвердження	Київсь�ом
	місь�ом
	�олові	штатний	розпис	працівни�ів	Депар-

тамент
	в	межах	�раничної	чисельності	і	фонд
	оплати	праці	йо�о	працівни�ів.

9.5.	План
є	робот
	Департамент
,	вносить	пропозиції	щодо	форм
вання	планів	роботи	ви-

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

9.6.	Розпоряджається	�оштами	в	межах	затверджено�о	в	
становленом
	поряд�
	�ошторис


Департамент
,	несе	персональн
	відповідальність	за	їх	цільове	ви�ористання.

9.7.	Вживає	заходів	до	
дос�оналення	ор�анізації	та	підвищення	ефе�тивності	роботи	Депар-

тамент
.

9.8.	Звіт
є	перед	Київсь�им	місь�им	�оловою	про	ви�онання	по�ладених	на	Департамент	зав-

дань	та	затверджених	планів	роботи.

Видає	
	межах	своєї	�омпетенції	на�ази,	ор�анізов
є	і	�онтролює	їх	ви�онання.	На�ази	дире�-

тора	Департамент
,	я�і	зачіпають	права,	свободи	та	за�онні	інтереси	�ромадян	або	мають	між-

відомчий	хара�тер,	підля�ають	державній	реєстрації	в	
становленом
	поряд�
.	На�ази,	я�і	є	ре-

�
ляторними	а�тами,	розробляються,	роз�лядаються,	приймаються	та	оприлюднюються	
	по-

ряд�
,	встановленом
	за�онодавством	У�раїни.

9.9.	Призначає	на	посади	і	звільняє	з	посад	працівни�ів	Департамент
.

9.10.	Гот
є	пропозиції	щодо	
мов	�онтра�тів	з	�ерівни�ами	�ом
нальних	підприємств,	що	на-

лежать	до	сфери	
правління	Департамент
,	а	та�ож	вносить	пропозиції	щодо	призначення	на

посад
	і	звільнення	з	посади	�ерівни�ів	цих	підприємств.

9.11.	Без	дор
чення	представляє	інтереси	Департамент
	в	
сіх	підприємствах,	
становах,

ор�анізаціях	та	ор�анах	
правління,	
�ладає	від	імені	Департамент
	правочини,	видає	дор
чен-

ня.

9.12.	По�одж
є	питання	призначення	та	звільнення	�ерівни�ів	стр
�т
рних	підрозділів	район-

них	в	місті	Києві	державних	адміністрацій,	що	здійснюють	
правління	майном	та	приватизацію.

9.13.	Застосов
є	до	працівни�ів	Департамент
	
правління	заходи	заохочення	та	на�ладає

дисциплінарні	стя�нення.

9.14.	Здійснює	інші	повноваження,	що	випливають	із	цьо�о	Положення.

10.	В	Департаменті	для	по�оджено�о	вирішення	питань,	що	належать	до	йо�о	�омпетенції,

може	
творюватися	�оле�ія	
	с�ладі	дире�тора	Департамент
	(�олова	�оле�ії),	йо�о	заст
пни-

�ів	(за	посадою),	інших	відповідальних	працівни�ів	Департамент
.

До	с�лад
	�оле�ії	мож
ть	входити	деп
тати	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою),	�ерівни�и	ін-

ших	стр
�т
рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	інших	
станов	та	�ромадсь�их	ор�анізацій.

С�лад	�оле�ії	затвердж
ється	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	за	поданням	дире�тора	Департамент
.

Рішення	�оле�ії	провадяться	в	життя	на�азами	дире�тора	Департамент
.

11.	Для	прийняття	рішень	з	питань,	я�і	віднесені	до	�омпетенції	Департамент
	та	потреб
ють

спеціальних	знань,	Департаментом	мож
ть	зал
чатися	радни�и	або	�онс
льтанти	з	числа	осіб,

я�і	мають	відповідн
	освіт
	та	досвід	роботи	за	фахом.

12.	Для	роз�ляд
	на
�ових	ре�омендацій	і	пропозицій	в	Департаменті	мож
ть	створюватися

на
�ові	ради	і	�омісії.

С�лад	цих	рад	і	�омісій	та	положення	про	них	затвердж
є	дире�тор	Департамент
.

13.	Департамент	
трим
ється	за	рах
но�	�оштів	бюджет
	м.	Києва.

Гранична	чисельність	працівни�ів	Департамент
	затвердж
ється	розпорядженням	Київсь�о-

�о	місь�о�о	�олови.

Штатний	розпис	Департамент
	затвердж
ється	Київсь�им	місь�им	�оловою	після	поперед-

ньої	йо�о	е�спертизи	
	Департаменті	фінансів	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

Стр
�т
ра	Департамент
	затвердж
ється	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан
	Київсь�ої	місь-

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

14.	Майно	Департамент
	є	�ом
нальною	власністю	територіальної	�ромади	міста	і	за�ріпле-

не	за	ним	на	праві	оперативно�о	
правління.

15.	Департамент	є	юридичною	особою	п
блічно�о	права,	має	самостійний	баланс,	рах
н�и

в	ор�анах	Державної	�азначейсь�ої	сл
жби,	печат�
	із	зображенням	Державно�о	Герба	У�ра-

їни	та	своїм	наймен
ванням.

Місцезнаходження	Департамент
:	м.	Київ,	в
л.	Хрещати�,	10.

16.	Припинення	Департамент
	здійснюється	за	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	в	поряд�
,	ви-

значеном
	за�онодавством	У�раїни.

Керівник апарату
В. Бондаренко

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

від 21 жовтня 2015 року № 1048 
«Про проведення заходів на Поштовій площі»

Розпорядження № 120 від 4 березня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь3

кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не3
державних масових громадських заходів політичного, культурно3просвітницького, спортивного, видовищ3
ного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Пра3
вила благоустрою міста Києва», враховуючи звернення Благодійної організації «Місцевий благодійний
фонд «РОДИМИЙ КРАЙ» від 18 лютого 2016 року № 1, з метою організації змістовного дозвілля киян і гос3
тей міста:

В	абзаці	третьом
	п
н�т
	1	розпорядження

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	21

жовтня	2015	ро�
	№ 1048	«Про	проведення	за-

ходів	на	Поштовій	площі»	цифри	та	слова	«з

11	до	13	березня»	замінити	цифрами	та	сло-

вами	«з	06	до	13	березня».

Голова В. Кличко

Про зміни до додатку 1 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03 вересня 2014 року № 979 
«Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським міським 

головою, першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, заступниками голови 

Київської міської державної адміністрації 
та керівником апарату виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 127 від 9 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто3ге3

рой Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра3
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав3
ної адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

Унести	зміни	до	додат�
	1	до	розпоряджен-

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	03

вересня	2014	ро�
	№ 979	«Про	Тимчасовий

розподіл	обов’яз�ів	між	Київсь�им	місь�им	�о-

ловою,	першим	заст
пни�ом	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації,	заст
пни�ами

�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції	та	�ерівни�ом	апарат
	ви�онавчо�о	ор�ан


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

жавної	адміністрації)»	(в	реда�ції	розпоряджен-

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	28

січня	2016	ро�
	№ 39),	ви�лавши	йо�о	в	новій

реда�ції,	що	додається.

Голова В. Кличко

Додато�	1

до	розпорядження	ви�онавчо�о

ор�ан
	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

03.09.2014	№ 979

(в	реда�ції	розпорядження

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

09.03.2016	№	127	)

ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
першого заступника голови Київської міської державної адміністрації,

заступників голови Київської міської державної адміністрації
Пліс	Г.	В. заст
пни�	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації

за	о�ремим	розпорядженням	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови

Пантелеєв	П.	О.	 Спасиб�о	О.	В.

Спасиб�о	О.	В.	 Пантелеєв	П.	О.

Старостен�о	Г.	В.	 Поворозни�	М.	Ю.

Поворозни�	М.	Ю. Старостен�о	Г.	В.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про реєстрацію органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54»

Розпорядження № 131 від 11 березня 2016 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б»

частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від
23 липня 2015 року № 783/1647 «Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будин3
ковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» в Оболонському районі м. Києва», враховуючи заяву уповноваже3
них представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Зареєстр
вати	ор�ан	самоор�анізації	на-

селення	«Б
дин�овий	�омітет	«В
лиця	Виш�о-

родсь�а,	54».

2.	Департамент
	с
спільних	�ом
ні�ацій	ви-

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	внести

ор�ан	самоор�анізації	населення	«Б
дин�овий

�омітет	«В
лиця	Виш�ородсь�а,	54»	до	Єдино-

�о	реєстр
	ор�анів	самоор�анізації	населення


	місті	Києві.

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

дження	по�ласти	на	заст
пни�ів	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Про зміни у складі комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації
енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, 

в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, 
а також у кооперативних будинках

Розпорядження № 129 від 11 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного бу"

динку», «Про енергозбереження», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», рішення Київської
міської ради від 26 грудня 2014 року № 865/865 «Про затвердження Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефектив"
них заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у ко"
оперативних будинках», враховуючи протокол № 1 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань житлово"комуналь"
ного господарства та паливно"енергетичного комплексу від 14 грудня 2015 року:

Унести�зміни�до�слад��омісії�для�проведення�он-

�рс��проетів�з�реалізації�енер�оефетивних�заходів��

житлових�б�динах�міста�Києва,�в�яих�створені�об’єд-

нання�співвласниів�ба�атовартирних�б�динів,�а�таож

��ооперативних�б�динах,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�від�02�вітня�2015�ро�

№ 307,�вилавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�

02�вітня�2015�ро��№ 307�

(в�редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�

11.03.2016�№ 129)

Склад
комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках

Пантелеєв�Петро�Олесандрович заст�пни��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,��олова�омісії

Новицьий�Дмитро�Юрійович диретор�Департамент��житлово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�за-

ст�пни��олови�омісії

Бо�дан�Валентина�Іванівна� заст�пни�начальниа��правління —�начальни�відділ��реалізації�та�моніто-

рин���про�рам�реформ�вання��правління�розвит��та�реформ�вання�жит-

лово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�Департамент��житлово-ом�нальної�ін-

фрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації),�серетар�омісії

Березовч��Михайло�Олесандрович заст�пни��олови�ГО�«Спіла�власниів�житла�м.�Києва»�(за�з�одою)

Гр�шо�Вітор�Валентинович деп�тат�Київсьої�місьої�ради�(за�з�одою)

Де�тярьова�Лариса�Віторівна деп�тат�Київсьої�місьої�ради�(за�з�одою)

Дєдов�Сер�ій�Маарович �олова�правління�ГО�«Асоціація�Територіальна��ромада»�(за�з�одою)
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Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ³ñíóâàííÿ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â Òîâàðèñòâà ó áåçäîêóìåíòàðí³é ôîðì³

1. Ðåêâ³çèòè åì³òåíòà ùîäî àêö³é ÿêîãî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî äåìàòåð³àë³çàö³þ âèïóñêó àêö³é:
Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: Â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Êàñêàä". Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÂÀÒ "Êàñêàä".

Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 24583118. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 9, àäðåñà äëÿ ïîøòîâèõ ïî-
â³äîìëåíü: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 9, Òåëåôîí, ôàêñ: (044) 369-50-07.

2. Ðåêâ³çèòè âèïóñêó ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â äîêóìåíòàðíî¿ ôîðìè ³ñíóâàííÿ, ùîäî ÿêîãî ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ ïðî äåìàòåð³àë³çàö³þ:

Âèä ö³ííèõ ïàïåð³â (³ç çàçíà÷åííÿì òèïó): àêö³¿ ïðîñò³ ³ìåíí³. Äàí³ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ âèïóñêó:
¹ 96/10/1/99, äàòà ðåºñòðàö³¿: 02.02.1999 p., îðãàí, ùî âèäàâ: Óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ö³ííèõ ïàïåð³â
òà ôîíäîâîãî ðèíêó ïî ì. Êèºâó. Ì³æíàðîäíèé ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ö³ííèõ ïàïåð³â: íå ïðèñâîþâàâñÿ.

3. Ðåêâ³çèòè Öåíòðàëüíîãî äåïîçèòàð³þ, ÿêèé áóäå îáñëóãîâóâàòè âèïóñê àêö³é, ùîäî ÿêîãî ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ïðî äåìàòåð³àë³çàö³þ: 

Íàéìåíóâàííÿ: Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Íàö³îíàëüíèé äåïîçèòàð³é Óêðà¿íè". Êîä çà ªÄÐÏÎÓ:
30370711. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 17/8.

4.Ðåêâ³çèòè äåïîçèòàðíî¿ óñòàíîâè, ó ÿêî¿ åì³òåíò áóäå â³äêðèâàòè ðàõóíêè â ö³ííèõ ïàïåðàõ âëàñíèêàì ö³í-
íèõ ïàïåð³â:

Íàéìåíóâàííÿ: ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ "ÁÞÐÎ ²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É".
Êîä çà ªÄÐÏÎÓ: 33056212. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà, 18/7. Òåëåôîíè êîíòàêòíî¿ îñîáè:
òåë. (044) 369-50-91, ôàêñ: (044) 286-39-72.Äàí³ ë³öåíç³¿ íà ïðîâàäæåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ôîíäîâî-
ìó ðèíêó—äåïîçèòàðíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå äåïîçèòàðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåïîçèòàðíî¿ óñòàíîâè: Ñåð³ÿ ÀÅ ¹ 286543,
âèäàíà Íàö³îíàëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç ö³ííèõ ïàïåð³â òà ôîíäîâîãî ðèíêó 08.10.2013 ð.

5. Ï³äòâåðäæåííÿì ïðàâ íà ö³íí³ ïàïåðè òà ïðàâ çà ö³ííèìè ïàïåðàìè â áåçäîêóìåíòàðí³é ôîðì³ º îá-
ë³êîâèé çàïèñ íà ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ âëàñíèêà â äåïîçèòàðí³é óñòàíîâ³, à äîêóìåíòàëüíèì ï³äòâåð-
äæåííÿì ¿õ íàÿâíîñò³ íà ïåâíèé ìîìåíò ÷àñó º âèïèñêà ç öüîãî ðàõóíêó â ö³ííèõ ïàïåðàõ.

6. Ï³ñëÿ äåïîíóâàííÿ ãëîáàëüíîãî ñåðòèô³êàòó Öåíòðàëüíèì äåïîçèòàð³ºì, Òîâàðèñòâî â³äêðèâàº ðàõóí-
êè ó ö³ííèõ ïàïåðàõ â îáðàí³é íèì äåïîçèòàðí³é óñòàíîâ³ òà ïîäàº ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàðàõóâàííÿ íà íèõ
àêö³é. Äëÿ ïîäàëüøîãî îáñëóãîâóâàííÿ ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ òà îäåðæàííÿ äåïîçèòàðíèõ ïîñëóã âëàñ-
íèêàì àêö³é íåîáõ³äíî çâåðíóòèñü äî äåïîçèòàðíî¿ óñòàíîâè òà îñîáèñòî óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî îáñëóãîâóâàí-
íÿ ðàõóíêó ó ö³ííèõ ïàïåðàõ ç îáðàíîþ Òîâàðèñòâîì äåïîçèòàðíîþ óñòàíîâîþ àáî ç îáðàíîþ íèì äåïîçè-
òàðíîþ óñòàíîâîþ (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ òàêîãî äîãîâîðó).

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 291,54 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 3,4 ïîâåðõàõ
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 30-À, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿêå óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, òåðì³íîì íà 2 ðîêè
364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —
168 880,31 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1 Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 30-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â
îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ
çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè
çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ
120,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë. Ê³êâ³äçå, 3.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2015 — 1762700,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"
(ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-02-20).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó; 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 7%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 10282,42 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÒÎÂ "Ãåîìåò³êñ-ïëþñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî 31.03.2015 ç 9.00 äî 11.00 çà àäðåñîþ:
ïðîâ. Òàðàùàíñüêèé, 1-à ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà áóäóòü ïðîâîäèòèñü ðîáîòè
ïî âñòàíîâëåííþ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ãðîìàäÿíèíà Ìèòíèêà Â³êòîðà Ìèêîëàéîâè÷à,
â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) òà çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ïîâîðîòíèõ òî÷îê.

Ïðîñèìî Áèë³íêèíà Îëåêñàíäðà Âîëîäèìèðîâè÷à, Áèë³íêèíà Ñåìåíà Îëåêñàíäðîâè÷à
òà Áèë³íêèíà Êîñòÿíòèíà Îëåêñàíäðîâè÷à, ÿê âëàñíèê³â ñóì³æíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:75:017:0003), ó ïðîâ. Òàðàùàíñüêîìó, 3-à áóòè
ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³ äàíèõ ðîá³ò.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. 10) âèêëèêàº íà 14.00
06.04.2016 ðîêó Ïåí÷àê Âîëîäèìèðà Àíàòîë³éîâè÷à, 03.07.1985 ð. í., ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ôàºðà Î. ². äî Ïå÷àêà Â. À. ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó.

Ïðè öüîìó ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â ðàç³ Âàøî¿ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî
íå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè ñâîº¿ íåÿâêè, ñóä âèð³øóº ñïðàâó íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ ó í³é äîêàç³â.

Ñóääÿ Â.Â. Ëàçàðåíêî

04.04.2016 î 09.15 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáà÷àíà, 8, êîðïóñ 1) ñóääÿ Äàíèëèøèí Â. Ì. â³äáóäåòüñÿ
ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/21811/15 çà ïîçîâîì
ÒÎÂ "Ñâ³ò Ïîáóòó" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
â³ä 02.07.2015 ¹ 667/1531 â ÷àñòèí³.

10.05.2016 îá 11.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81-à) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ
â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/26533/15 çà ïîçîâîì Ìîðì³ëÿ Ì.Ï. äî
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 28.05.2015
¹ 567/1431 â ÷àñòèí³.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ñåð³ÿ ÓÁÄ ¹ 039293,
âèäàíèé â³ä 19 ñåðïíÿ 2015 ð. íà ³ì'ÿ Ìàòêîâñüêîãî Îëåêñ³ÿ Àëüáåðòîâè÷à,
ââàæàòè íåä³écíèì.

ÓÄÊÑÓ ó Ãîëîñ-ìó ð-í³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ãîë.

êàçíà÷å¿â, ãîë. áóõãàëòåðà ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 69-Á (òåë. 289-42-06).

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 376200 íà ³ì’ÿ Êåðíèöü-

êîãî Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ Äàâèäîâà
áóëüâ., 5 80,32 ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÍÀÂ-

×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.10.2015

1% 12,25 984,17

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ Äàâèäîâà
áóëüâ., 5 68,92

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÍÀÂ-
×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.10.2015

1% 12,25 844,17
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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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 46472

18 áåðåçíÿ 2016 ð.
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Äðóãå æèòòÿ ñïåöòåõí³êè
Ôàõ³âö³ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»

óïðîäîâæ ðîêó â³äíîâèëè 46

ìàøèí ³ àãðåãàò³â. Ñåðåä íèõ

ðîçì³òî÷í³, ñí³ãîî÷èñí³, äî-

ðîæíüî-áóä³âåëüí³, àñôàëüòî-

óêëàäàëüí³ ìàøèíè, äîðîæí³

ôðåçè,ïðè÷åïè áåçïåêè òà áà-

ãàòî ³íøèõ àãðåãàò³â.

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»

ßÊ ÐÎÇÏÎÂ²Â ãåíäèðåêòîð ÊÊ
«Êè¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòº-
ëºâ, íèí³ êîðïîðàö³ÿ ðîáèòü âñå
ìîæëèâå äëÿ óñóíåííÿ äîðîæí³õ
ïîøêîäæåíü, õî÷à öüîãîð³÷íà çè-
ìà ëèøå äîäàëà êëîïîò³â.

«90 % ñòîëè÷íèõ äîð³ã ïîòðå-
áóþòü êàïðåìîíòó. Àñôàëüòîáå-
òîííå ïîêðèòòÿ âòðà÷àº ñâî¿ ô³-
çè÷í³ âëàñòèâîñò³ ³ ðóéíóºòüñÿ ÷å-
ðåç øàëåíó ³íòåíñèâí³ñòü ðóõó àâ-
òîìîá³ë³â ïî Êèºâó òà â³ä âåëè-
êîãàáàðèòíèõ òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â. Òàêîæ ïðèçâåëà äî ðóéíó-
âàíü àíîìàëüíà çèìà ç ïîñò³é-
íîþ çì³íîþ ïîãîäè»,— çàóâàæèâ
ïàí Ãóñòºëºâ.

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî ÊÏ ØÅÓ Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó ïðåäñòàâíèêàì
ì³ñüêî¿ âëàäè ïðîäåìîíñòðóâàëè
â³äðåìîíòîâàíèé çà øâåéöàðñüêèì
çðàçêîì ïðè÷³ï áåçïåêè, ÿêèé ðà-
í³øå áóâ íåïðèäàòíèé äëÿ âèêî-
ðèñòàííÿ. Ïðè éîãî â³äíîâëåíí³
áóëà âèêîðèñòàíà íåðæàâ³þ÷à ñòàëü.
Îêð³ì öüîãî, íà íüîìó ç’ÿâèëèñÿ

ñâ³òëîïîâåðòàëüí³ åëåìåíòè, ÿê³
óáåçïå÷àòü äîðîæíèê³â. Íàñòóïí³
ïðè÷åïè ìàòèìóòü çá³ëüøåí³ ôà-
ðè — ñïåö³àëüíî äëÿ ìàã³ñòðàëåé.

Êîìóíàëüíèêè òàêîæ îíîâèëè
òåõí³êó, ïðèçíà÷åíó äëÿ íàíåñåí-
íÿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè.

«Öÿ ìàøèíà âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ äëÿ ïîïåðå÷íî¿ ðîçì³òêè, íà-
ïðèêëàä, ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â,—
ïîÿñíþº ïðàö³âíèê Îëåêñàíäð.—
Øâèäê³ñòü ðîáîòè òàêèõ àãðåãà-
ò³â — 4-6 êì/ãîä».

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ÊÏ ØÅÓ
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ïåðåâ³-
ðÿëüíèêè ïîáà÷èëè â ä³¿, ÿê ïðà-
öþº òåõí³êà, ÿê³é âæå ïîíàä òðè-
äöÿòü ðîê³â.

«Íàéñòàð³ø³ ìàøèíè, ÿê³ â³ä-
íîâèëè íàø³ ôàõ³âö³, 1985-1986

ðð. âèðîáíèöòâà. Ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ ðîê³â ìè ïðîâîäèëè êàïðå-
ìîíò, òîæ çàðàç âñÿ ñïåöòåõí³êà â
ðîáî÷îìó ñòàí³»,— çàçíà÷èâ íà-
÷àëüíèê ÊÏ ØÅÓ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîíó Îëåêñàíäð Äðèæêî.

Â ñâîþ ÷åðãó, ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ
ðîçïîâ³â, ùî îñòàíí³ìè ðîêàìè
ô³íàíñóâàííÿ ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð»
çíà÷íî çá³ëüøèëîñÿ, ³ öå ïîçè-
òèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà òåìïàõ òà
ÿêîñò³ ðîá³ò.

«Íà öåé ð³ê çàòâåðäæåíèì áþ-
äæåòîì ïåðåäáà÷åíî ïîíàä 800
ìëí ãðí, àëå ïëàíóºòüñÿ ïåðåãëÿ-
íóòè ô³íàíñóâàííÿ,» — ïîÿñíèâ
ïàí Ïë³ñ ³ äîäàâ, ùî «Êè¿âàâòî-
äîð» äî ðîáîòè ó âåñíÿíèé ïåð³-
îä ãîòîâèé �

Ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ
çàçíà÷èâ, ùî «Êè¿âàâòîäîð» äî ðîáîòè ó âåñíÿíèé ïåð³îä ãîòîâèé

Ð²ÂÍÎ 55 ðîê³â òîìó, â ïîíåä³ëîê
13 áåðåçíÿ 1961 ðîêó, î 8.30 ðàí-
êó âîäà ç Áàáèíîãî ßðó çàòîïèëà
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, ïåðåêðèâøè
ðóõ. Óòâîðèâñÿ çàòîð, ÿêèé ñòà-
âàâ óñå á³ëüøèì. Î 9.20 ïðîðâà-

ëî äàìáó, ³ 14-ìåòðîâà ñò³íà ð³ä-
êî¿ ïóëüïè, çì³òàþ÷è âñå íà ñâî-
ºìó øëÿõó, ðèíóëàñÿ ïî ñõèëó äî
Êóðåí³âêè. Çà ìèòü óñ³ ìàøèíè,
çàáëîêîâàí³ âíèçó Ïîä³ëüñüêîãî
ñïóñêó, îïèíèëèñÿ ï³ä òðèìåòðî-
âèì øàðîì áðóäó. Õâèëÿ íàêðèëà
³ òðàìâàéíå äåïî, äèâîì óö³ë³â
ãóðòîæèòîê, îäíàê 52 ñï³âðîá³òíè-
êè íàâ³êè ëèøèëèñÿ íà ñâîºìó
ðîáî÷îìó ì³ñö³.

Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, êàòàñ-
òðîôà çíèùèëà 68 æèòëîâèõ áó-
äèíê³â, äâà ãóðòîæèòêè, äèòñàäîê
³ òðàìâàéíå äåïî ³ìåí³ Êðàñ³íà.
Áóëî ìàéæå çíèùåíî ñòàä³îí
«Ñïàðòàê», äâà çàâîäè. Ãëèíÿíè-
ìè ìàñàìè çàëèòî ïåðø³ ïîâåðõè
ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïàâëîâà, ïîëîãîâèé
áóäèíîê...

Îô³ö³éíî çàãèáëèìè âíàñë³äîê
òðàãåä³¿ âèçíàíî 150 îñ³á, õî÷à, çà
ñëîâàìè îäíîãî ç ïðåäñòàâíèê³â
ÊÄÁ, â³äïîâ³äàëüíîãî çà îáë³ê òðó-

ï³â, ëèøå íà ê³íåöü áåðåçíÿ ¿õ áó-
ëî â³äêîïàíî 2 800. Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ ÑÅÑ, ÿêà íàìàãàëàñÿ çàïîá³ã-
òè âèíèêíåííþ åï³äåì³¿, ïîñòðàæ-
äàëèõ â³ä êàòàñòðîôè ìîãëî áóòè
3 090 îñ³á.

Âåðñ³é òîãî, ùî ñòàëîñÿ, º ê³ëü-
êà. Àëå íàéãîëîâí³øà — áåçâ³äïî-
â³äàëüí³ñòü.

Äîâãèé ÷àñ óñå, ùî ñòîñóâàëî-
ñÿ íàéá³ëüøî¿ â Êèºâ³ òåõíîãåí-
íî¿ êàòàñòðîôè ñåðåäèíè ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ, áóëî òàºìíèöåþ çà
ñ³ìîìà ïå÷àòêàìè. Ùîá ïðèõîâà-
òè ìàñøòàáè êàòàñòðîôè, çà âêà-
ç³âêîþ ÖÊ ÊÏÓ, êèÿí, ÿê³ çàãèíó-
ëè íà Êóðåí³âö³, õîâàëè ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ íà ð³çíèõ öâèíòàðÿõ ³ âêà-
çóâàëè ó äîêóìåíòàõ ð³çí³ äàòè òà
ïðè÷èíè ñìåðò³.

Âëàäà æ âîë³ëà íå çãàäóâàòè
ïðî òèñÿ÷³ æåðòâ ñâîº¿ çëî÷èííî¿
áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³. Ò³ëüêè ç 1991
ðîêó ïî÷àëè ïðîâîäèòèñÿ öèâ³ëü-
í³ ïàíàõèäè çà çàãèáëèìè.

Ñüîãîäí³ ïðî òðàãåä³þ íàãàäó-
þòü ÷îòèðè ìåìîð³àëüíèõ çíàêè:
ïîáëèçó ïðîõ³äíî¿ òðàìâàéíîãî
äåïî, á³ëÿ ñàìîãî ÿðó, íà âóë. Îëå-
íè Òåë³ãè, íà Ëóê’ÿí³âñüêîìó öâèí-
òàð³ ³ á³ëÿ ï³äí³ææÿ Êèðèë³âñüêî¿
öåðêâè �

Ó Êèºâ³ âøàíóâàëè ïàì’ÿòü

æåðòâ êóðåí³âñüêî¿ òåõíîãåí-

íî¿ êàòàñòðîôè. Ó íåä³ëþ äî

ìåìîð³àëüíîãî çíàêó á³ëÿ òðàì-

âàéíîãî äåïî ç³áðàëèñÿ

áëèçüêî 100 ëþäåé: âåòåðàíè-

òðàíñïîðòíèêè, îöåâèäö³

«êóðåí³âñüêîãî ïîòîïó»,ðîäè÷³

çàãèáëèõ, ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Êóðåí³âñüêà òðàãåä³ÿ —
çëî÷èí áåç êàðè
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