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ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ëëÿ
Ñàãàéäàê çàçíà÷èâ, ùî â³äòåïåð
«ï³ä ïðèêðèòòÿì» ïðàöþâàòèìóòü
ëþäè, ÿê³ áóäóòü ïåðåâ³ðÿòè âèäà-
÷ó ïàðêóâàëüíîãî ÷åêó. «Ç öüîãî
äíÿ ïðàöþâàòèìóòü ãðóïè,òàê çâà-
í³ êîíòðîëåðè, ÿê³ áóäóòü íåî÷³-
êóâàíî ïðè¿æäæàòè ³ ïàðêóâàòè
ñâî¿ àâòîìîá³ë³. Â ðàç³, ÿêùî ïðà-
ö³âíèê íå íàäàñòü ÷åê, öå çàô³ê-
ñóþòü, ³ éîãî áóäå çâ³ëüíåíî â òîé
æå äåíü»,— çàñòåð³ã êîìóíàëüíè-
ê³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Âîä³¿â, ó ñâîþ ÷åðãó, çàêëèêà-
þòü ïðîâîäèòè ôîòîô³êñàö³þ ôàê-
òó íåâèäà÷³ ÷åêó ³ ïîâ³äîìëÿòè
ïðî ïîðóøåííÿ ì³ñüêó âëàäó, àáî
íàäñèëàòè ôîòîçí³ìîê îñîáèñòî
íà ñòîð³íêó ²ëë³ Ñàãàéäàêà ó ìå-
ðåæ³ Facebook. Òàêîæ êèÿí çàêëè-
êàëè îñòåð³ãàòèñÿ «ïðàö³âíèê³â»,
ÿê³ íå ìàþòü ïðè ñîá³ ñïåö³àëüíèõ
áåéäæ³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà,— âîíè º øàõðàÿìè.

Äèðåêòîð ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ» Àðòåì Øàìðàé íàãàäàâ

ïðî ñïîñîáè îïëàòè, ÿê³ ä³þòü íà
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ Êè-
ºâà. Ïåðøèé — çà äîïîìîãîþ ïàð-
êîìàò³â, ÿêèõ çàðàç ó ñòîëèö³ íà-
ë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 87-ìè. Îïëàòó
ìîæíà òàêîæ çä³éñíþâàòè ÷åðåç
êàñîâ³ àïàðàòè, ÿê³, ÿê ïðàâèëî,
îáëàäíàí³ òåðì³íàëàìè äëÿ ïëà-
ò³æíèõ êàðòîê. Ùå îäèí ñïîñ³á —
öå àáîíåìåíòíèé òàëîí íà ãîäè-
íó, ì³ñÿöü àáî êâàðòàë, ÿêèé äî-
ñòàòíüî ïîâ³ñèòè íà ëîáîâå ñêëî àâ-
ò³âêè ³ ïàðêóâàòèñÿ áåç ïðîáëåì.

«Ñòîëè÷íà àäì³í³ñòðàö³ÿ âèñòó-
ïàº çà óñóíåííÿ ìîíåòèçàö³¿ íà
ïàðêîâêàõ,— ñòâåðäæóº ïàí Øàì-
ðàé.—Çàðàç ìè øóêàºìî ³íâåñòîð³â,
ÿê³ ó ïîâíîìó îáñÿç³ çàáåçïå÷àòü
Êè¿â ïëàò³æíèìè òåðì³íàëàìè íà
ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ».

Êð³ì öüîãî, ì³ñüêà âëàäà àê-
òèâíî âïðîâàäæóº ïîñëóãó ìîá³ëü-
íî¿ ïàðêîâêè, ÿêà íàðàç³ ïåðåáó-
âàº íà ñòàä³¿ äîîïðàöþâàííÿ. Òàê,
ùîá âîä³é çà äîïîìîãîþ ñâîãî ãà-
äæåòó çì³ã îïëàòèòè ïàðêóâàííÿ,
éîìó íåîáõ³äíî ìàòè îáë³êîâèé
çàïèñ íà ñàéò³ «Ìîá³ëüíå ïàðêóâàí-
íÿ» (www.516.com.ua), à òàêîæ ïðè-
äáàòè â³äïîâ³äíó ñêðåò÷-êàðòó.

«Íàø³ êë³ºíòè-àâòîâîä³¿ îáî-
â’ÿçêîâî çâèêíóòü êîðèñòóâàòèñÿ
îêð³ì ïàðêîìàò³â ùå é ñåðâ³ñîì
ìîá³ëüíîãî ïàðêóâàííÿ, ÿêèé ìè
äîîïðàöþºìî òà ïðåçåíòóºìî ðà-
çîì ç Äåïàðòàìåíòîì òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íàéáëèæ÷èì
÷àñîì»,— çàçíà÷èâ Àðòåì Øàì-
ðàé.

Â³í ïîîá³öÿâ, ùî ïîñëóãà íå ëè-
øå ïîëåãøèòü ðîáîòó êîìó-
íàëüíèêàì, àëå é íàâåäå ëàä ó ïàð-
êóâàëüíîìó ïðîñòîð³ ì³ñòà.

Äî ñëîâà, íåùîäàâíî ô³ñêàëü-
íà ñëóæáà ó Êèºâ³ âèÿâèëà íåçà-
êîíí³ ä³¿ â «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³-
ñ³», à ñàìå: êîëèøíº êåð³âíèöòâî
ðàçîì ³ç ðÿäîâèìè ïàðêóâàëüíè-
êàìè ïðèñâîþâàëè ñîá³ ïðèáëèç-
íî 1,5 ìëí ãðí ùîì³ñÿöÿ. Çã³äíî ç
³íôîðìàö³ºþ, íàäàíîþ êîìóíàëü-
íèì ï³äïðèºìñòâîì, çà ïåð³îä òðà-
âåíü-áåðåçåíü áóëî çâ³ëüíåíî 19
ïàðêóâàëüíèê³â, òðüîì îãîëîøå-
íî äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ ó âè-
ãëÿä³ äîãàíè, çà 4-ìà ïðîâîäèòü-
ñÿ ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Òàêîæ
òðèâàº âíóòð³øí³é ìîí³òîðèíã ç
âèÿâëåííÿ ïîðóøåííÿ òðóäîâî¿ òà
ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³í �

Êë³ºíòè ïàðêîâîê 
«ï³ä ïðèêðèòòÿì»
�Êîìóíàëüíèê³â çâ³ëüíÿòèìóòü çà íåâèäà÷ó ÷åê³â âîä³ÿì, à ñë³äêóâàòèìóòü

çà öèì óñ³ — â³ä ñïåöêîíòðîëåð³â äî ïåðåñ³÷íèõ êèÿí
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Â³òàë³é Êëè÷êî: «Ìè
ïîâèíí³ îñòàòî÷íî
çàòâåðäèòè 
àíòèêîðóïö³éíó 
ïðîãðàìó äëÿ Êèºâà»
Ñòîëè÷íà âëàäà ïðîäîâæóº áî-
ðîòüáó ç êîðóïö³ºþ, çàÿâèâ ó÷îðà
ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ó íàñ ñüîãîäí³ âàæëèâå çàâ-
äàííÿ—îñòàòî÷íî çàòâåðäèòè ðà-
ìî÷íó àíòèêîðóïö³éíó ïðîãðàìó
äëÿ Êèºâà. ß ïðîøó Âîëîäèìèðà
Ïðîêîï³âà çàáåçïå÷èòè ìàêñè-
ìàëüíî øâèäêå ïðîõîäæåííÿ ¿¿ â
Êè¿âðàä³, ùîá íå ïîâòîðþâàëàñü
ñèòóàö³ÿ, ÿê áóëî íàâêîëî ïîëî-
æåííÿ ïðî ïðîöåäóðó êîíêóðñíî-
ãî â³äáîðó äèðåêòîð³â êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ. Ï³âðîêó íà ðîç-
ãëÿä³ â êîì³ñ³ÿõ— öå íåïðèïóñòè-
ìî!»—ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í â³äçíà÷èâ, ùî Êè¿â ÿê ñòî-
ëèöÿ ìàº ïîäàâàòè ïðèêëàä, çîê-
ðåìà ³ â áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ.«Ìè
ïåðøèìè ñòâîðèëè Àíòèêîðóïö³é-
íó ðàäó, ïåðøèìè ââåëè ñèñòåìó
åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü, ïåðøè-
ìè çðîáèëè â³äêðèòèé áþäæåò.Ìè
ïîâèíí³ áóòè ïåðøèìè ó âïðîâà-
äæåíí³ ðàìî÷íî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿
ïðîãðàìè»,—çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó ïîðÿäêó
äåííîìó çàñ³äàííÿ Àíòèêîðóïö³é-
íî¿ ðàäè áàãàòî âàæëèâèõ ñòðà-
òåã³÷íèõ ïèòàíü, âèð³øåííÿ ÿêèõ
äîäàñòü ùå á³ëüøî¿ â³äêðèòîñò³ òà
ïðîçîðîñò³ â óïðàâë³íí³ ì³ñòîì.
«À öå, ÿ âïåâíåíèé, º çàïîðóêîþ
çíèùåííÿ êîðóïö³¿»,— íàãîëîñèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ó÷àñíèêè Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðà-
äè çàñëóõàëè çâ³ò ïðî ñòàí âèêî-
íàííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ
òà çìåíøåííÿ ðèçèê³â êîðóïö³¿ â
÷àñòèí³ ñòâîðåííÿ ðåºñòð³â òà ïå-
ðåë³ê³â â³äêðèòèõ äàíèõ, çàáåçïå-
÷åííÿ â³ëüíîãî òà áåçïåðåøêîä-
íîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ íà
ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè Êèºâà òà ³íøå.

Êèÿíàì ïîâåðíóòî
çåìë³ âàðò³ñòþ 
1 ìëí ãðèâåíü
Çàâäÿêè îá´ðóíòîâàí³é òà ïðèí-
öèïîâ³é ïîçèö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñöåâî¿
ïðîêóðàòóðè ¹ 8 â ñóä³ ç íåçà-
êîííîãî êîðèñòóâàííÿ ïîâåðíóòî
ä³ëÿíêó çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 1 ìëí
ãðèâåíü, ùî ðîçòàøîâàíà íà ïå-
ðåòèí³ ïðîñïåêòó Àêàäåì³êà Ïàë-
ëàä³íà òà áóëüâàðóÀêàäåì³êà Âåð-
íàäñüêîãî ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-
í³.Ó 2003 ðîö³ âêàçàíó òåðèòîð³þ
áóëî ïåðåäàíî â îðåíäó íà 2 ðî-
êè ÒÎÂ.Ïðîòå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ä³¿
äîãîâîðó çåìëÿ òàê ³ íå áóëà ïîâåð-
íóòà êèÿíàì. Çâàæàþ÷è íà ïîðó-
øåííÿ òà ç ìåòîþ çàõèñòó ³íòåðå-
ñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ì³ñ-
öåâîþ ïðîêóðàòóðîþ ïðåä’ÿâëå-
íî ïîçîâ ïðî ïîâåðíåííÿ çàçíà÷å-
íî¿ ä³ëÿíêè. Ñóä çàäîâîëüíèâ ïî-
çîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³.

íîâèíè

Ì³ñüêà âëàäà ïðîäîâæóº áîðîòüáó ç íåçàêîííèìè
ïàðêóâàííÿìè ó ñòîëèö³ òà ç êîðóïö³ºþ ó ö³é ñôå-
ð³. Â³äòåïåð êîìóíàëüíèêè çîáîâ’ÿçàí³ íàäàâàòè
êîæíîìó âîä³þ ÷åê ÿê ï³äòâåðäæåííÿ îïëàòè ïàð-
êóâàííÿ. Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç öèìè çì³íàìè ïðà-
ö³âíèê³â «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó» ç³áðàëè ó Êîëîí-
í³é çàë³ ÊÌÄÀ. ¯ì ïðîäåìîíñòðóâàëè íîâèé ÷åê òà
ïîïåðåäèëè ïðî ñóâîðå ïîêàðàííÿ, ÿêùî âîíè íå
áóäóòü âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè.

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëè÷í³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïàðêóâàëüíîãî ÷åêó çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà ì³ñòà òà ïðàö³âíèê³â ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»
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Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.03.2016�№ 118/118

Порядок 
надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян,

які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі

у Революції Гідності, та щомісячної адресної матеріальної допомоги 
неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули 

або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності

1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�надання�членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли

внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті

��масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест��в�У�раїні�з�21�листопада�2013�ро���по�21�люто�о�2014

ро���за�євроінте�рацію�та�проти�режим��Ян��овича�(далі —�Революція�Гідності),�а�та�ож�чле-

нам�сімей��иян,�я�им�посмертно�присвоєно�звання�Герой�У�раїни�за��ромадянсь���м�жність,�пат-

ріотизм,��ероїчне�відстоювання��онстит�ційних�засад�демо�ратії,�прав�і�свобод�людини,�само-

віддане�сл�жіння���раїнсь�ом��народові,�виявлені�під�час�Революції�Гідності,�за�рах�но���оштів,

передбачених���бюджеті�міста�Києва�в�межах�видат�ів�на�відповідний�рі�:

щорічної�матеріальної�допомо�и�членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��по-

ранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції

Гідності�(далі —�щорічна�матеріальна�допомо�а);

щомісячної�адресної�матеріальної�допомо�и�неповнолітнім�дітям,�пасин�ам,�падчер�ам��и-

ян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здо-

ров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності�(далі —�щомісячна�матеріальна�допомо�а).

2.�До�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи

інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�належать:

— др�жина�(чолові�);

— неповнолітні�діти;

— бать�и;

— особи,�я�і�на�час�за�ибелі�(смерті)�зазначених�осіб�переб�вали�на�їх��триманні.

До�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�ін-

ших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�на�я�их�поширюється

чинність�цьо�о�Поряд��,�та�ож�належать:

— неодр�жені�повнолітні�діти,�визнані�інвалідами�з�дитинства�І�та�II��р�пи�або�інвалідами�

І��р�пи;

— рідні�малолітні,�неповнолітні�брати�та�сестри;

— особи,�я�і�знаходились�під�їх�опі�ою�або�пі�л�ванням.

3.�Щорічна�матеріальна�допомо�а�надається�членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли

внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті

��Революції�Гідності,�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються:

— �опія�паспорта��ромадянина�У�раїни;

— �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�реєстрацію���Державном��реєстрі�фізичних�осіб —�плат-

ни�ів�подат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні�пере�онання�відмовилися�від�прий-

няття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�повідомили�про

це�відповідний��онтролюючий�ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті);

— �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�родинні�стос�н�и�(свідоцтво�про�шлюб,�свідоцтво�про�на-

родження�тощо).

4.�Щомісячна�адресна�матеріальна�допомо�а�неповнолітнім�дітям�(пасин�ам,�падчер�ам)��и-

ян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,

одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�надається�на�підставі�заяви�одно�о�з�бать�ів�або

особи,�що�їх�замінює,�до�я�ої�додаються:

— �опія�паспорта��ромадянина�У�раїни;

— �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�реєстрацію���Державном��реєстрі�фізичних�осіб —�плат-

ни�ів�подат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні�пере�онання�відмовилися�від�прий-

няття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�повідомили�про

це�відповідний��онтролюючий�ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті);

— �опія�свідоцтва�про�народження�дитини,�пасин�а,�падчер�и;

— �опія�до��мента,�що�посвідч�є��синовлення.

5.�Щорічна�та�щомісячна�матеріальна�допомо�а�надається�на�підставі�наданих�до��ментів,

передбачених�цим�Поряд�ом,�відповідно�до�на�аз��дире�тора�Департамент��соціальної�політи-

�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�не�піз-

ніше�10�днів�з�момент��реєстрації�відповідної�заяви.

До��менти,�зазначені���п�н�тах�3�та�4�цьо�о�Поряд��,�подаються�в�ори�іналах�для�звір�и�з��о-

піями.

Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�додає�до�зазначених���п�н�тах�3�та�4�цьо�о�Поряд���до��ментів�ін-

формацію�про�наявність���Спис���осіб,�смерть�я�их�пов’язана�з��частю�в�масових�а�ціях��ромад-

сь�о�о�протест�,�що�відб�лися���період�з�21�листопада�2013�ро���по�21�люто�о�2014�ро��,�чле-

ни�сімей�я�их�мають�право�на�одержання�одноразової��рошової�допомо�и�та�доплати�до�пенсії

��зв’яз���з�втратою��од�вальни�а,�затвердженом��на�азом�Міністерства�соціальної�політи�и

У�раїни�від�08�травня�2014�ро���№ 278.

6.�Виплата�щомісячної�адресної�матеріальної�допомо�и�припиняється�з�момент��дося�нення

дітьми�18-річно�о�ві��.

У�разі�їх�навчання�за�денною�формою�навчання���вищих�навчальних�за�ладах�І —�IV�рівнів�а�-

редитації�та�професійно-технічних�навчальних�за�ладах�виплата�щомісячної�адресної�матері-

альної�допомо�и�продовж�ється�до�за�інчення�цих�навчальних�за�ладів,�але�не�довше�ніж�до

дося�нення�ними�23�ро�ів.

7.�Матеріальна�допомо�а����рошовом��ви�ляді�виплач�ється�шляхом�її�перерах�вання�на�ра-

х�но��бан��,�що�зазначений�одерж�вачем�виплати,�або�поштовим�пере�азом�через�відділення

зв’яз���за�місцем�проживання�одерж�вача.

8.�Облі���ромадян,�я�і�звертаються�за�отриманням�допомо�и,�здійснює�Департамент�соці-

альної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.03.2016�№ 118/118

Порядок 
надання щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян,

які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі 

у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату 
ними житлово9комунальних послуг

1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�по�риття�витрат�на�оплат��житлово-��ом�нальних�посл��

членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших

�ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�шляхом�надання�їм�щомі-

сячної�адресної�матеріальної�допомо�и�(далі —�матеріальна�допомо�а)�за�рах�но���оштів,�пе-

редбачених���бюджеті�міста�Києва���межах�видат�ів�на�відповідний�рі�.

2.�Матеріальна�допомо�а�надається�на�оплат��житлово-�ом�нальних�посл���(�тримання�б�дин-

�ів�і�спор�д�та�приб�дин�ових�територій,�централізоване�постачання�холодної�води,�централі-

зоване�постачання��арячої�води,�водовідведення,��азо-�та�еле�тропостачання,�централізоване

опалення�та�вивезення�поб�тових�відходів�та�рід�их�нечистот)���межах�норм�споживання�жит-

лово-�ом�нальних�посл���(соціальна�норма�житла,�соціальні�нормативи��орист�вання�житлово-

�ом�нальними�посл��ами),�встановлених�для��ромадян,�я�і�мають�піль�и�на�оплат��житлово-�о-

м�нальних�посл��,�визначених�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�06�серпня�2014�ро��

№ 409�«Про�встановлення�державних�соціальних�стандартів���сфері�житлово-�ом�нально�о�об-

сл��ов�вання».

4.�До�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи

інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�належать:

— др�жина�(чолові�);

— неповнолітні�діти;

— бать�и;

— особи,�я�і�на�час�за�ибелі�(смерті)�зазначених�осіб�переб�вали�на�їх��триманні.

До�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�ін-

ших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�на�я�их�поширюється

чинність�цьо�о�Поряд��,�та�ож�належать:
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— неодр�жені�повнолітні�діти,�визнані�інвалідами�з�дитинства�І�та�II��р�пи�або�інвалідами�

І��р�пи;

— рідні�малолітні,�неповнолітні�брати�та�сестри;

— особи,�я�і�знаходились�під�їх�опі�ою�або�пі�л�ванням.

5.�Для�призначення�матеріальної�допомо�и�члени�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�вна-

слідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Ре-

волюції�Гідності,�звертаються�до��правління�праці�та�соціально�о�захист��населення�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації�за�місцем�реєстрації.

У�разі�зміни�місця�проживання�отрим�вач�допомо�и�зобов’язаний�про�це�повідомити��прав-

лінню�праці�та�соціально�о�захист��населення�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�за

місцем�отримання�допомо�и.

6.�Матеріальна�допомо�а�призначається�на�підставі�заяви,�до�я�ої�додаються�та�і�до��мен-

ти:

— �опія�паспорта��ромадянина�У�раїни;

— �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�реєстрацію���Державном��реєстрі�фізичних�осіб —�плат-

ни�ів�подат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні�пере�онання�відмовилися�від�прий-

няття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�повідомили�про�це

відповідний��онтролюючий�ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті);

— довід�а�про�с�лад�сім’ї�(форма�№ 3);

— �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�родинні�стос�н�и�(свідоцтво�про�шлюб,�свідоцтво�про�на-

родження�тощо);

— �опія�свідоцтва�про�смерть�(для�членів�сім’ї�за�иблих);

— ори�інали�до��ментів,�я�і�підтвердж�ють�сплат��житлово-�ом�нальних�посл���(за�необхід-

ності).

До��менти,�зазначені���цьом��п�н�ті,�подаються�та�ож�в�ори�іналах�для�звір�и�з��опіями.

Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�додає�до�в�азаних�до��ментів�інформацію�про�наявність�особи,

члени�сім’ї�я�ої�зверн�лися�за�матеріальною�допомо�ою,���Спис���осіб,�смерть�я�их�пов’язана

з��частю�в�масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�лися���період�з�21�листопада�2013

ро���по�21�люто�о�2014�ро��,�члени�сімей�я�их�мають�право�на�одержання�одноразової��рошо-

вої�допомо�и�та�доплати�до�пенсії���зв’яз���з�втратою��од�вальни�а,�затверджено�о�на�азом�Мі-

ністерства�соціальної�політи�и�У�раїни�від�08�травня�2014�ро���№ 278.

7.�У�разі�зміни�обставин,�я�і�впливають�на�розмір�матеріальної�допомо�и�(зміна�с�лад��сім’ї,

смерть�тощо),��правліннями�праці�та�соціально�о�захист��населення�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій�здійснюється�перерах�но��розмір��матеріальної�допомо�и�з�місяця,�що�на-

стає�за�місяцем,�в�я�ом��вини�ли�відповідні�обставини.

9.�Матеріальна�допомо�а����рошовом��ви�ляді�виплач�ється�шляхом�її�перерах�вання�на�ра-

х�но��бан��,�що�зазначений�одерж�вачем�виплати.

10.�Облі���ромадян,�я�і�звертаються�за�матеріальною�допомо�ою,�здійснюють��правління

праці�та�соціально�о�захист��населення�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за�міс-

цем�реєстрації�заявни�ів.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��3

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.03.2016�№ 118/118

Порядок
Компенсації витрат на стаціонарне лікування членам сімей киян, 

які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності

1.�Порядо��визначає�механізм�надання�за�рах�но���оштів,�передбачених���бюджеті�міста�Ки-

єва�в�межах�видат�ів�на�відповідний�рі�,��омпенсації�витрат�на�придбання�лі�арсь�их�засобів�та

медичних�виробів�при�лі��ванні�в�стаціонарних��мовах,�ендопротез�ванні,�сл�хопротез�ванні,

протез�ванні�о�а�(далі —��омпенсація�витрат�на�стаціонарне�лі��вання)�членам�сімей��иян,�я�і

за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,

одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності.

2.�До�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи

інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�належать:

— др�жина�(чолові�);

— неповнолітні�діти;

— бать�и;

— особи,�я�і�на�час�за�ибелі�(смерті)�зазначених�осіб�переб�вали�на�їх��триманні.

До�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�ін-

ших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�на�я�их�поширюється

чинність�цьо�о�Поряд��,�та�ож�належать:

— неодр�жені�повнолітні�діти,�визнані�інвалідами�з�дитинства�І�та�II��р�пи�або�інвалідами�

І��р�пи;

— рідні�малолітні,�неповнолітні�брати�та�сестри;

— особи,�я�і�знаходились�під�їх�опі�ою�або�пі�л�ванням.

3.�Для��омпенсації�витрат�на�стаціонарне�лі��вання�подається�заява,�до�я�ої�додаються:

— �опія�паспорта��ромадянина�У�раїни;

— �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�реєстрацію���Державном��реєстрі�фізичних�осіб —�плат-

ни�ів�подат�ів�(�рім�фізичних�осіб,�я�і�через�свої�релі�ійні�пере�онання�відмовилися�від�прий-

няття�реєстраційно�о�номера�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�ів�та�офіційно�повідомили�про�це

відповідний��онтролюючий�ор�ан�і�мають�відміт�����паспорті);

— �опія�до��мента,�що�підтвердж�є�родинні�стос�н�и�(свідоцтво�про�шлюб,�свідоцтво�про

народження�тощо);

— довід�и�медично�о�за�лад�,�що�підтвердж�ють�проведене�стаціонарне�лі��вання;

— фінансовий�до��мент�про�оплат��стаціонарно�о�лі��вання�членом�сім’ї��иянина,�я�ий�за-

�ин�в�або�помер�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержа-

них�під�час��часті���Революції�Гідності.

Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�додає�до�в�азаних�до��ментів�інформацію�про�наявність�особи,

члени�сім’ї�я�ої�зверн�лися�за�матеріальною�допомо�ою,���спис���осіб,�смерть�я�их�пов’язана

з��частю�в�масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�лися���період�з�21�листопада�2013

ро���по�21�люто�о�2014�ро��,�члени�сімей�я�их�мають�право�на�одержання�одноразової��рошо-

вої�допомо�и�та�доплати�до�пенсії���зв’яз���з�втратою��од�вальни�а,�затверджено�о�на�азом�Мі-

ністерства�соціальної�політи�и�У�раїни�від�08�травня�2014�ро���№ 278.

4.�Попереднє�опрацювання�поданих�заявни�ом�до��ментів�здійснюється�Департаментом�со-

ціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�я�ий�перевіряє�подані�до��менти�на�відповідність�перелі���до��ментів,�передбаче-

ном��цим�Поряд�ом.

У�разі,��оли�до�заяви�додаються�не�всі�необхідні�до��менти,�Департамент�соціальної�політи-

�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�повідом-

ляє�заявни���в�той�же�день�про�до��менти,�я�і�необхідно�подати.

5.�Для�роз�ляд��питань�щодо��омпенсації�витрат�на�стаціонарне�лі��вання,�в�том��числі�ен-

допротез�вання,�сл�хопротез�вання�та�протез�вання�о�а,�членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або

померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під

час��часті���Революції�Гідності,�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією)��творюється��омісія.

Положення�про��омісію�та�її�персональний�с�лад�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онав-

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

До�персонально�о�с�лад���омісії�мають�б�ти�в�лючені�фахівці�з�відповідних�питань.

6.�Розмір��омпенсації�витрат�на�стаціонарне�лі��вання�визначається��омісією�в��ожном���он-

�ретном��випад���та�не�може�перевищ�вати�900�розмірів�прожит�ово�о�мінім�м��для�праце-

здатних�осіб,��становлено�о�на�1�січня�ро��,�в�я�ом���омісією�прийнято�рішення�про��омпен-

сацію�в�азаних�витрат.

До��омпенсації�витрат�не�в�лючаються�витрати�на�оплат��бан�івсь�их�посл��.

7.�При�роз�ляді�питань��омісією�та�ож�врахов�ється�обся��бюджетних�призначень�на�ці�цілі,�а

та�ож�висново��профільно�о�позаштатно�о�спеціаліста�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�привод��захворю-

вання�та�із�зазначенням�за�ладів�охорони�здоров’я,�я�і�здійснюють�лі��вання,�та�йо�о�вартості.

8.�На�підставі�поданих�заявни�ом�до��ментів�та�рішення��омісії�Департаментом�соціальної

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

�от�ється�та�подається�прое�т�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо��омпенсації�витрат�на�стаціонарне�лі��вання.

Рішення�про�відмов�����омпенсації�витрат�на�стаціонарне�лі��вання�має�б�ти�обґр�нтованим.

9.�Компенсація�витрат�на�стаціонарне�лі��вання�надається�не�пізніше�14��алендарних�днів�з

момент��реєстрації�заяви,�до��ментів�за�наявності��оштів�на�зазначені�цілі�та�виплач�ється�по-

штовим�пере�азом�через�відділення�зв’яз���за�місцем�проживання�заявни�а�або�шляхом�пере-

рах�вання��оштів�на�бан�івсь�ий�рах�но�,�від�ритий�на�ім’я�заявни�а.

10.�У�разі�смерті�одерж�вача�в�проміжо��час��від�подачі�до��ментів�до�момент��її�одержан-

ня,�виплата�допомо�и�членам�сім’ї�одерж�вача�не�проводиться,�а�призначена�до�виплати�с�ма

до�с�лад��спадщини�не�в�лючається.

11.�Облі���ромадян,�я�і�звертаються�за�допомо�ою,�здійснює�Департамент�соціальної�полі-

ти�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��4

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.03.2016�№ 118/118

Порядок 
реалізації додаткових гарантій та пільг 

у сфері освіти членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок 
поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності
1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�реалізації�додат�ових��арантій���сфері�освіти�членам�сі-

мей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень

здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�за�рах�но���оштів,�передбачених���бю-

джеті�міста�Києва�в�межах�видат�ів�на�відповідний�рі�.

2.�До�додат�ових��арантій�та�піль����сфері�освіти�членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�помер-

ли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��час-

ті���Революції�Гідності,�належать:

2.1.�Першочер�ове�влашт�вання�дітей�до�дош�ільних�навчальних�за�ладів,�заснованих�на��о-

м�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

2.2.�Додат�ова�піль�а�щодо�плати�за�харч�вання�дітей���дош�ільних�навчальних�за�ладах,�за-

снованих�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

2.3.�Додат�ова�піль�а�щодо�плати�за�харч�вання��чнів�5—11��ласів�за�альноосвітніх�навчаль-

них�за�ладів,�заснованих�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Члени�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�ін-

ших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�мають�право�на�пер-

шочер�ове�влашт�вання�дітей�до�дош�ільних�навчальних�за�ладів,�заснованих�на��ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�на�підставі�до��ментів,�я�і�підтвердж�ють�наяв-

ність�піль�и.

Першочер�овий�прийом�дітей�до�дош�ільних�навчальних�за�ладів�здійснюється���передба-

ченом��за�онодавством�У�раїни�поряд��.

Першочер�ове�влашт�вання�дітей�до�дош�ільних�навчальних�за�ладів�здійснюється�із�дотри-

манням�Поряд���еле�тронно�о�запис��дітей�до�дош�ільних�навчальних�за�ладів��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�затверджено�о�на�азом�Департамент��освіти�і

на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�27�березня�2014�ро���№ 184,�зареєстровано�о�в�Головном���правлінні�юсти-

ції���місті�Києві�09��вітня�2014�ро���за�№ 6/1059.

4.�Додат�ова�піль�а�щодо�плати�за�харч�вання�дітей���дош�ільних�навчальних�за�ладах,�за-

снованих�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�із�сімей��иян,�я�і�за�и-

н�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одер-

жаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�щоро���передбачається�районними�в�місті�Києві�дер-

жавними�адміністраціями�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва.

5.�Харч�вання��чнів�5–11��ласів�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів,�заснованих�на��ом�наль-

ній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�із�числа�дітей�із�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або

померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під

час��часті���Революції�Гідності,�здійснюється�без�оштовно.

6.�Підставою�для�надання�додат�ової�піль�и�щодо�плати�за�харч�вання�дітей���дош�ільних�на-

вчальних�за�ладах,�заснованих�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

та�додат�ової�піль�и�щодо�плати�за�харч�вання��чнів�5–11��ласів�за�альноосвітніх�навчальних

за�ладів,�заснованих�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�із�числа�ді-

тей�із�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш-

�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності,�є�до��менти,�я�і�підтвердж�-

ють�наявність�піль�и.

Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-
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�ої�державної�адміністрації)�доводить�до�відома�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

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

освіти�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�Списо��осіб,�смерть�я�их�пов’язана�з

�частю�в�масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�лися���період�з�21�листопада�2013

ро���по�21�люто�о�2014�ро��,�члени�сімей�я�их�мають�право�на�одержання�одноразової��рошо-

вої�допомо�и�та�доплати�до�пенсії���зв’яз���з�втратою��од�вальни�а,�затверджено�о�на�азом�Мі-

ністерства�соціальної�політи�и�У�раїни�від�08�травня�2014�ро���№ 278.

7.Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��правління�освіти�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�здійснюють�ор�анізаційне�та�методичне�забезпечення�реалізації�додат�ових��а-

рантій�та�піль����сфері�освіти�членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранень,

�аліцтва,��онт�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час��часті���Революції�Гідності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення Реєстру територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 123/123 від 3 березня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких за9
конодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптиміза9
ції надання адміністративних послуг», з метою реалізації повноважень у сфері реєстрації місця проживан9
ня фізичних осіб Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�Реєстр�територіальної��ромади

міста�Києва.

2.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації):

2.1.�Забезпечити�створення�та�адміністр�-

вання�Реєстр��територіальної��ромади�міста

Києва.

2.2.�Здійснювати�ор�анізаційне�та�методо-

ло�ічне�забезпечення�ведення�Реєстр��тери-

торіальної��ромади�міста�Києва.

2.3.�Забезпечити�інте�рацію�Реєстр��тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�з�Єдиним�дер-

жавним�демо�рафічним�реєстром�та�інформа-

ційною�системою�«Місь�ий�WEB-портал�адмі-

ністративних�посл���міста�Києва».

3.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям,�я��ор�анам�реєстрації,�забезпечи-

ти�ведення�Реєстр��територіальної��ромади

міста�Києва�в�поряд��,�встановленом��за�оно-

давством�У�раїни.

4.�Це�рішення�набирає�чинності�з�04��вітня

2016�ро��.

5.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Київської міської ради від 17.12.2015 №25/25 

"Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік" 

Рішення Київської міської ради № 127/127 від 3 березня 2016 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

статей 7 та 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності",
статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 №351/351,
з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний
календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

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

від�17.12.2015�№25/25�"Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

під�отов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�на�2016

рі�"�та�і�зміни:�

-�доповнити�додато��до�рішення�позиціями

52,�53,�54,�55,�56,�57,�58,59,�60,�61,�62,�63�з�ідно

з�додат�ом;�

-���позиції�34�додат�а�слова�"II��вартал�2016

ро��"�замінити�на�слова�"протя�ом�2016�ро��".�

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шляхом

оп�блі��вання����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�тор�івлі�підприємництва�та

ре��ляторної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

52. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Концепції
надання публічних послуг в
електронному вигляді на 2016�
2018 роки"

Розробка та формування
єдиної скоординованої
політики та ефективної
системи надання публічних
електронних послуг у місті
Києві

Протягом
2016 року

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

53. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення про
інформаційно�
телекомунікацшну систему
"Система надання
електронних послуг
територіальної громади міста
Києва"

Визначення структури,
складових та призначення
інформаційно�телекому�
нікаційної системи "Е �
послуги територіальної
громади міста Києва"

Протягом
2016 року

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

54. Проект рішення Київської
міської ради "Про
впровадження та
експлуатацію у місті Києві
пілотного проекту "Система
надання електронних послуг
територіальної громади міста
Києва"

Встановлення загального
порядку організації елек�
тронних послуг структурними
підрозділами виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районними в
місті Києві державними
адміністраціями,
комунальними
підприємствами, установами,
організаціями територіальної
громади міста Києва та
іншими суб'єктами надання
послуг у місті Києві

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

55. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення про
інформаційну систему "Реєстр
територіальної громади міста
Києва"

Визначення структури,
складових та призначення
інформаційної системи
"Реєстр територіальної
громади міста Києва"

Протягом
2016 року

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

56. Проект рішення Київської
міської ради "Про обмеження
роздрібної торгівлі,
алкогольними,
слабоалкогольними напоями
та пивом (окрім
безалкогольного) у нічний час
у м.Києві"

Зменшення фактичної
кількості правопорушень у
місті в нічний час; зменшення
фактичної кількості злочинів,
скоєних у стані алкогольного
сп'яніння, у нічний час; захист
мешканців міста від
негативного впливу шуму на
стан здоров'я та відпочинок у
нічний стан; запобігання
шкідливому впливу алкоголю
на стан здоров'я громади
міста Києва

Протягом
2016 року

Депутат Київської міської
ради Бохняк В.Я., фракція
"Всеукраїнське об'єднання
"Свобода" у Київській міській
раді

57. Проект рішення Київської
міської ради "Про подолання
наслідків совєцької окупації в
мовній царині"

Встановлення механізму
захисту прав споживачів
(мешканців та гостей столиці)
� носіїв української мови

Протягом
2016 року

Депутат Київської міської
ради Сиротюк Ю.М., фракція
"Всеукраїнське об'єднання
"Свобода" у Київській міській
раді

58. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 23 грудня
2010 року № 413/5225 "Про
деякі питання з упорядкування
в м. Києві роздрібної торгівлі
алкогольними,
слабоалкогольними напоями,
вином столовим, пивом (крім
безалкогольного) та
тютюновими виробами"

Уникнення випадків
несанкціонованої торгівлі
алкогольними напоями під
час проведення масових
заходів, зокрема, глінтвейном
у зимовий період 

II квартал
2016 року

Департамент промисловості
та розвитку підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

59. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Порядку визначення
обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально�культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі,
власників (користувачів)
майданчиків для харчування
біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в
утриманні об'єктів
благоустрою міста Києва,
затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24
лютого 2011 року №56/5443"

Спрощення процедури
адміністрування сплати
пайової участі в утриманні
об'єктів благоустрою міста
Києва власниками засобів
пересувної та об'єктів
сезонної дрібнороздрібної
торговельної мережі

II квартал
2016 року

Департамент промисловості
та розвитку підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації) 

60. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Порядку
надання фінансово�кредитної
підтримки суб'єктам
господарювання в м. Києві"

Сприяння розвитку під�
приємницької діяльності та
прискорення економічних
перетворень у місті Києві,
забезпечення доступу
суб'єктів господарювання 
м. Києва до дешевих
кредитних ресурсів з
урахуванням міжнародного
досвіду

Протягом
2016 року

Департамент промисловості
та розвитку підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

61. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 25 грудня
2008 року № 1051/1051 "Про
Правила благоустрою міста
Києва"

Приведення до норм чинного
законодавства

III квартал
2016 року

Депутат Київської міської
ради Бродський О.Я.

62. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 21 квітня 2015
року №415/1280 "Про
затвердження Положення про
оренду майна територіальної
громади міста Києва"

3 метою підвищення
ефективності використання
об'єктів комунальної
власності територіальної
громади міста Києва

Протягом
2016 року

Депутат Київської міської
ради Антонєнко Л.А

63. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Тимчасового
порядку розроблення,
підготовки до розгляду та
затвердження містобудівної
документації в м.Києві" 

Необхідність врегулювання
питання підготовки суб'єктом
подання містобудівної
документації до розгляду та
затвердження Київською
міською радою містобудівної
документації, а саме:
детальних планів територій,
планів зонування територій
(зонінгів) 

Протягом
2016 року 

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури
та землекористування,
Департамент містобудування
та архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації) 

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.03.2016�№ 127/127

Київський міський голова В.Кличко 

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 531/531 

«Про затвердження списку присяжних 
Дніпровського районного суду м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 231/231 від 17 березня 2016 року
Відповідно до статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок формуван9

ня та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи лист Територіального управління Дер9
жавної судової адміністрації України в місті Києві від 11.02.2016 № 69439/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�да�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09��р�дня�2014�ро���№ 531/531

«Про�затвердження�спис���присяжних�Дніп-

ровсь�о�о�районно�о�с�д��м.�Києва»:

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«5.�Г���Світлана�Володимирівна»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«15.�Редь�о�Ірина�Юріївна»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�

«19.�Сластні�ова�Лариса�Віталіївна»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�

«20.�Стовб�н�Катерина�Оле�сандрівна».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�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�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 грудня 2015 року № 17/17 

«Про затвердження списку присяжних 
Печерського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 234/234 від 17 березня 2016 року
Відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок фор9

мування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердже9
ного рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управ9
ління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 691559/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17��р�дня�2015�ро���№ 17/17

«Про�затвердження�спис���присяжних�Печер-

сь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«8.�Вей�о�О�сана�Володимирівна»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«9.�К�прій�Оле��Ми�олайович»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«10.�Хім’я��Петро�Петрович».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�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�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 532/532 

«Про затвердження списку народних засідателів 
Дніпровського районного суду м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 235/235 від 17 березня 2016 року
Відповідно до статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок формуван9

ня та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи лист Дніпровського районного суду
міста Києва від 23.12.2015 № 2304, наказ голови Дніпровського районного суду міста Києва від 21.12.2015 № 110/а,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09��р�дня�2014�ро���№ 532/532

«Про�затвердження�спис���народних�засідате-

лів�Дніпровсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Ки-

єва»:

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�«7.

Мор��н�Людмила�Оле�сандрівна».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�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�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 09.12.2014 № 538/538 
«Про затвердження списку народних засідателів 

Святошинського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 236/236 від 17 березня 2016 року

Відповідно до частин першої, другої статті 59, статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», По9
ложення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних су9
дів міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи лист
голови Святошинського районного суду м. Києва від 04.06.2015 № 32945/159вих, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 538/538�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�Свя-

тошинсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«9.�Герасимю��Костянтин�Анатолійович»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«10.�Давидова�Тетяна�Сер�іївна»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«11.�Шрам�о�О�сана�Василівна»; —�доповни-

ти�додато��до�рішення�позицією�«12.�Щел��но-

ва�Алла�Оле�сандрівна».

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�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�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 травня 2015 року № 578/1442 «Про припинення 

комунального підприємства виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Київський водний стадіон»
Рішення Київської міської ради № 133/133 від 10 березня 2016 року

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�28�травня�2015�ро���№ 578/1442�«Про�при-

пинення��ом�нально�о�підприємства�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�вод-

ний�стадіон»�та�і�зміни:

��за�олов���та�те�сті�слова�«�ом�нальне�під-

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

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

трації)�«Київсь�ий�водний�стадіон»���всіх�від-

мін�ах�замінити�словами�«�ом�нальне�підпри-

ємство�«Київсь�ий�водний�стадіон»���відповід-

них�відмін�ах;

п�н�т�6�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та�спор-

т��та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�власності».

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

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

ради�з�питать�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та

спорт��та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження договору про погашення 
заборгованості Київської міської ради перед державою

Рішення Київської міської ради № 134/134 від 10 березня 2016 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, пунктів 26 та 43 частини першої статті 26, пункту 16 частини чет9

вертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу третього пункту 14 розділу
«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», постанови Кабінету
Міністрів від 18 грудня 2015 року № 1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення
місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненними у 2005 році
та 2011 роках, до державного боргу», рішень Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бю9
джет міста Києва на 2015 рік» та від 17 грудня 2015 року № 26/26 «Про місцеві зовнішні запозичення», у зв’яз9
ку із здійсненням Київською міською радою правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської
міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 році, та переведення місцевого
боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2011 році, до держав9
ного боргу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�до�овір�про�по�ашення�за-

бор�ованості�Київсь�ої�місь�ої�ради�перед�дер-

жавою,���ладений�11�люто�о�2016�ро���між

Міністерством�фінансів�У�раїни�в�особі�заст�п-

ни�а�Міністра�фінансів�У�раїни�з�питань�євро-

пейсь�ої�інте�рації�Шевальова�Артема�Вален-

тиновича�з�однієї�сторони�та�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�в�особі�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви�Клич�а�Віталія�Володимировича�з�іншої�сто-

рони.

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

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

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

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 131/131 від 10 березня 2016 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Київської міської ра9
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о�олоше-

ні�на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь�ої

ради�10.03.2016,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им�на-

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіцій-

н��письмов��відповідь�на�ньо�о�Київсь�ій�місь-

�ій�раді�і�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої�ради�про-

тя�ом�десяти�днів�з�момент��отримання�запи-

т�.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�10.03.2016�№ 131/131

Депутатські запити органам та посадовим особам, 
внесені депутатами Київської міської ради та підтримані на пленарному

засіданні Київської міської ради 10.03.2016
№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо введення в експлуатацію
встановлених теплових лічильників у житлових будинках м. Києва

2. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо розміщення об'єктів
роздрібної торгівлі хлібом та  хлібобулочними  виробами  "Київхліб"  у
Солом'янському районі

3. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо незадовільного стану
асфальтного покриття по вул. Солом'янській, просп. В. Лобановського та
бульв. Чоколівському у Солом'янському районі

4. АНТОНЕНКО Прохор
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо проїзду будівельної техніки через територію
КП "Святошинське лісопаркове господарство"

5. АНТОНЕНКО Прохор
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо збільшення вартості проїзду в міському
транспорті

6. АНТОНЕНКО Прохор
Дмитрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Генеральному
директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О.В.
Щодо встановлення лічильника теплової енергії в буд. № 65 на вул.
Ірпінській у Святошинському районі

7. АНТОНОВА Олена Юріївна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
Гарязі О.О. Щодо руйнування буд. № 53 на вул. Златоустівській

8. АНТОНОВА Олена Юріївна Начальнику Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об'єкти нерухомого майна Сенчуку В.В. 
Щодо вирішення питання мешканців буд. № 53 на вул. Златоустівській

9. АНТОНОВА Олена Юріївна Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г.
Щодо звернення гр. Канади Вітер Віри стосовно рішення Київської міської
ради від 10.12.2014 № 566/566

10. АРТЕМЕНКО Сергій
Вікторович

Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо
встановлення приладів теплової енергії та взяття їх на облік за адресами:
вул. Райдужна, 2, 2�а, 2�б, 4, 4�а та 10

11. АРТЕМЕНКО Сергій
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо створення денного стаціонару
на базі амбулаторії на вул. Райдужній, 14

12. АРТЕМЕНКО Сергій
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо виділення коштів на ремонт
вхідної групи та фасаду Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем
проживання Дніпровського району м. Києва, який знаходиться в аварійному
стані, за адресою: м. Київ, бульв. Перова, 56

13. АРТЕМЕНКО Сергій
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо відновлення роботи
амбулаторії за адресою: вул. Кибальчича, 13�а в Дніпровському районі 

14. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо порушення прав
територіальної громади міста Києва на володіння, користування та
розпорядження санаторієм "Салют"

15. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д.О. Директору  КП  "Спеціальне
управління протизсувних підземних робіт" Бойко А.Г. Голові Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації Гарязі О.О. Щодо організації
робіт по ремонту підпірної стіни за буд. №63 на вул. Лук'янівській у
Шевченківському районі
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16. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д.О. Голові Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації Гарязі О.О. Щодо масового
вжиття алкогольних напоїв у забороненому  місці  та  засмічення  території
Шевченківського району

17. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо намірів забудови прибудинкової території буд. №15�б
на вул. Липській у Печерському районі

18. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Щодо намірів забудови прибудинкової території буд. №15�б
на вул. Липській у Печерському районі

19. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної інспекції в
місті Києві Горобченко Л.А. Щодо дотримання вимог законодавства у
сфері містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт на вул.
Липській, 15�б у Печерському районі

20. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Голові Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації Гарязі О.О. Щодо законності встановлення МАФу біля буд.
№№38, 40 на вул. Тургенєвській у Шевченківському районі

21. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо реалізації положень Закону України "Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку"

22. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо будівництва на вул. Річній, 4 у Шевченківському
районі

23. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної інспекції в
місті Києві Горобченко Л.А. Щодо дотримання вимог законодавства у
сфері містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт на вул.
Річній, 4 у Шевченківському районі

24. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності під час виконання будівельних робіт на вул. Річній, 4 у
Шевченківському районі

25. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Щодо дотримання містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки на вул. Річній, 4 у Шевченківському районі

26. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Начальнику Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві полковнику
міліції Приступі Г.Л. Щодо масового вживання алкогольних напоїв у
забороненому місці та засмічення території у Шевченківському районі

27. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна 

Голові правління � генеральному директору ПАТ АК "Київводоканал"
Білику А.О. Щодо очистки каналізаційних систем з метою уникнення зсувів
на території вул. Лук'янівської та вул. Глибочицької у Шевченківському
районі

28. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Керівнику товариства з обмеженою відповідальністю "Фонд розвитку
будівельних ініціатив" Недзюку О.В. Директору Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Донченко Т.М. Директору Департаменту
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Гудзю А.А. Головному лікарю
дитячого спеціалізованого санаторію "Ялинка" Борисову Б.М. Щодо
проведення незалежного аудиту вартості ремонтних робіт у дитячому
спеціалізованому санаторії "Ялинка"

29. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної інспекції у
м. Києві Горобченко Л.А. Щодо дотримання вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт на вул.
Василя Липківського, 37�г у Солом'янському районі

зо. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо виконання будівельних робіт на вул. Василя
Липківського, 37�г у Солом'янському районі

31. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" Густєлеву
О.О. Щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності під час виконання будівельних робіт на вул. Василя
Липківського, 37�г у Солом'янському районі

32. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності під час виконання будівельних робіт на вул. Василя
Липківського, 37�г у Солом'янському районі

33. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
передачі функцій та частини повноважень здійснення державного
архітектурно�будівельного контролю від Державної архітектурно�
будівельної інспекції України органам місцевого самоврядування та
місцевим органам виконавчої влади

34. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Голові Державної архітектурно�будівельної інспекції України Кудрявцеву
О.В. Щодо передачі функцій та частини повноважень здійснення
державного архітектурно�будівельного контролю від Державної
архітектурно�будівельної інспекції України органам місцевого
самоврядування та місцевим органам виконавчої влади

35. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру
М.Ю. Щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності під час виконання будівельних робіт на вул. Василя
Липківського, 37�г у Солом'янському районі

36. БАНАС Дмитро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо неправомірного набуття
прав на земельну ділянку на вул. Половецькій, 4 у Шевченківському районі

37. БАШЛАКОВ Сергій
В’ячеславович

Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної інспекції у
м. Києві Горобченко Л.А. Щодо архітектурно�будівельного контролю за
будівництвом об'єкта на Харківському шосе, 19 у Дарницькому районі

38. БАШЛАКОВ Сергій
В’ячеславович

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Директору Департаменту з питань державного архітектурно�
будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Марченко О.Л. Щодо
архітектурно�будівельного контролю за будівництвом об'єкта на
Харківському шосе, 19 у Дарницькому районі

39. БЕНЮК Богдан
Михайлович

Начальнику Департаменту патрульної служби МВС України Савчину О.Б.
Щодо встановлення світлофора на перехресті вул. Чорнобильської та Ф.
Пушиної у Святошинському районі

40. БЕНЮК Богдан
Михайлович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо надання копії графічних матеріалів земельних ділянок
на вул. Анрі Барбюса, 28�а та 28�б у Печерському районі

41. БЕРЕЗНИЦЬКА Людмила
Іванівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Щодо пам'яток архітектури міста Києва, що перебувають у
незадовільному технічному стані

42. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо використання пам'ятки архітектури за
адресою: вул. О. Гончара, 33 у Шевченківському районі

43. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. Директору Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д.О. Щодо проведення перевірки правомірності
встановлення стаціонарних та пересувних тимчасових споруд біля станції
метро "Васильківська" в Голосіївському районі

44. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О. Щодо заміни табличок з найменуваннями вулиць у
Шевченківському районі

45. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Шевченківського району м. Києва" Савченку Д.В. Щодо встановлення
кодового замка на вхідних дверях буд. № 9 на вул. Мельникова в
Шевченківському районі

46. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Щодо експлуатації житлового фонду ДП
"Наш Дім"

47. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо відмови в затвердженні проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ТОВ "Златовлад" на вул. Прорізній, 25 у
Шевченківському районі

48. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Начальнику управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради Слончаку В.В. Щодо пред'явлення позову до ДП "Наш Дім" на
примусову передачу в комунальну власність сімейного гуртожитку на вул.
Предславинській, 34 у Печерському районі

49. БОРОЗЕНЕЦЬ Максим
Іванович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Директору Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Козловському О.В. Щодо надання
інформації про нерегульований пішохідний перехід

50. БРОДСЬКИЙ Олександр
Якович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
перешкоджання в реалізації житлових прав мешканців гуртожитку на вул.
М. Берлинського, 17

51. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Т.в.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В.М. Щодо відновлення
дорожнього покриття між буд. №№ 3�а та З�б на вул. Курчатова в
Деснянському районі

52. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
капітального ремонту або заміни ліфта у 4�му під'їзді буд. № 12 на просп.
Лісовому в Деснянському районі

53. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Директору
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському
О.В. Щодо влаштування розмітки пішохідних переходів на масиві Лісовому
в Деснянському районі

54. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо встановлення дитячого майданчика біля буд. №№ 44, 44�б, 46
на вул. Мілютенка в Деснянському районі

55. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Заступнику
голови Національної поліції України � начальнику Головного управління
Національної поліції у м. Києві Крищенку А.Є. Щодо незаконного продажу
алкогольних напоїв на розлив у МАФі на вул. П. Вершигори, 1 у
Дніпровському районі

56. ВАСИЛЬЧУК Вадим
Васильович

Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Гудзю А. А. Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Фіданян О.Г. Щодо правового статусу непрацюючого та
вивільненого від оренди ДНЗ № 364 на вул. Сєрова, 32 у Дніпровському
районі

57. ВАСИЛЬЧУК Вадим
Васильович

Директору комунального підприємства "Київський іподром" Стадніку Г.В.
Щодо проведення перерахунку розміру відшкодування сплати земельного
податку ГО "Варта та захист" пропорційно належній частині приміщення до
площі всієї будівлі

58. ВАХЕЛЬ Юрій
Володимирович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д.О. Щодо реконструкції будинків
на розі вул. Володимирської та Прорізної у Шевченківському районі

59. ВАХЕЛЬ Юрій
Володимирович

Голові Державної архітектурно�будівельної інспекції України Кудрявцеву
О.В. Щодо реконструкції будинків на розі вул. Володимирської та
Прорізної у Шевченківському районі

60. ВАХЕЛЬ Юрій
Володимирович

В.о. начальника Управління охорони культурної спадщини виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Груздо С.М. Щодо реконструкції будинків на розі вул. Володимирської та
Прорізної у Шевченківському районі

61. ГЕЛЕВЕЙ Олег Іванович В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Щодо перевірки дотримання законодавства під час
будівництва на вул. Буслівській, 12, 14/2 та на вул. Новоселицькій, 23, 25/4
у Печерському районі

62. ГЕЛЕВЕЙ Олег Іванович Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної інспекції в
місті Києві Горобченко Л.А. Щодо перевірки дотримання законодавства під
час будівництва на вул. Буслівській, 12, 14/2 та на вул. Новоселицькій, 23,
25/4 у Печерському районі

63. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо оформлення дошкільними та
загальноосвітніми навчальними закладами права користування
земельними ділянками

64. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо відшкодування земельного податку
приватними дошкільними навчальними закладами

65. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо відновлення гарячого
водопостачання в буд. № 30 на вул. А. Ахматової в Дарницькому районі

66. ГРУШКО Віктор
Валентинович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо звернення гр. Коваль Г.П.

67. ГУМАНЕНКО Валерій
Леонідович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д.О. Щодо припинення діяльності
незаконних автогазозаправних модулів у м. Києві

68. ГУМАНЕНКО Валерій
Леонідович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву
П.О. Щодо відновлення функціонування внутрішньобудинкової
циркуляційної системи в буд. № 10 на вул. Березняківській у
Дніпровському районі

69. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Директору комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київтранспарксервіс" Шамраю А.В. Щодо надання інформації стосовно
структури, штатного розпису та фінансової звітності комунального
підприємства "Київтранспарксервіс"

70. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо процесу виділення земельних ділянок у м.
Києві членам сімей загиблих киян � учасників антитерористичної операції
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71. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної інспекції в
місті Києві Горобченко Л.А. Щодо перевірки дотримання будівельних та
архітектурних норм під час виконання ремонтних робіт на вул. Басейній,
1/2

72. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. В.о.
директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Бондар Г.В. Щодо зауважень та пропозицій до плану зонування
центральної частини Києва

73. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю.В. Щодо надання допомоги та соціальної підтримки гр.
Лобасу А.О.

74. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Прем'єр�міністру України Яценюку А.П. Віце�прем'єр�міністру України,
Міністру культури України Кириленку В.А. Щодо збереження пам'ятки
архітектури "Будинок іподрому" на вул. Суворова, 9 у Печерському районі

75. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові постійної комісії Київської
міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики Мусі
В.В. Щодо збереження пам'ятки архітектури "Будинок іподрому" на вул.
Суворова, 9 у Печерському районі

76. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Першому заступнику прокурора м.
Києва Валендюку О.С. Голові Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації Мартинчуку С.О. Щодо руйнування мародерами історико�
архітектурної пам'ятки � стіни Київської фортеці біля буд. № 28 на бульв.
Лесі Українки в Печерському районі

77. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Директору Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Крикунову Ю.В. Голові постійної комісії
Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту
Гелевею О.І. Голові постійної комісії Київської міської ради з питань
власності Антонєнку Л.В. Голові постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Міщенку О.Г.
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики Бродському О.Я. Головам
районних в місті Києві державних адміністрацій. Щодо покращення
інфраструктурної доступності обслуговування в комунальних закладах
незахищених верств населення, інвалідів та маломобільних киян

78. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. Щодо звернення гр.
Даймиченко Н.В., яка мешкає за адресою: вул. Лаврська, 8, кв.12 у
Печерському районі

79. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. Начальнику відділу
контролю за благоустроєм Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації Кучерявому В.П. Щодо впорядкування та благоустрою
території біля буд. № 7 на вул. Московській у Печерському районі

80. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. Щодо статусу та стану
нежитлових приміщень в буд. № 5 на вул. Лейпцизькій в Печерському
районі

81. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. Щодо замовника та
генерального підрядника скандального будівництва на вул. Анрі Барбюса,
28�а в Печерському районі

82. ЗАДЕРЕЙКО Андрій
Іванович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо демонтажу антени
мобільного зв'язку на вул. Леніна, 47 у Дарницькому районі

83. ЗУБКО Юрій Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
забезпечення житлом громадянки Стус М.С.

84. ІЩЕНКО Михайло
Володимирович

Директору Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Донченко
Т.М.Щодо будівництва лікарні та пологового будинку у Деснянському
районі

85. ІЩЕНКО Михайло
Володимирович

Голові правління ПАТ "Київхліб" Череді В.В. Щодо встановлення кіосків з
продажу соціальних сортів хліба в мікрорайоні № 24 житлового масиву
Вигурівщина�Троєщина

86. ІЩЕНКО Михайло
Володимирович

Директору КП "Дорсервіс" Чернію В.Д. Щодо встановлення світлофора в
районі двох шкіл на перехресті вулиць Радунської і Будищанської у
Деснянському районі

87. КАЛІНІЧЕНКО  Дмитро
Юрійович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Т.в.о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації Мельничуку А.А. Начальнику Центру
обслуговування клієнтів ПАТ"Київенерго" у Голосіївському районі м. Києва
Жуковій М.М. Щодо проведення капітального ремонту буд. № 3 на вул.
Сечєнова в Голосіївському районі

88. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Голосіївського району м. Києва" Вегері В.О. Щодо освітлення під’їздів в
буд. № 98/2 на просп. Голосіївському в Голосіївському районі

89. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Т.в.о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації Мельничуку А.А. Щодо проведення
ремонтних робіт з утеплення труб опалення в буд. № 8 у пров.
Коломийському в Голосіївському районі 

90. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
проведення перевірки дотримання законодавства у роботі хостелу в буд.
№ 14 на вул. В. Васильківській (Червоноармійській) в Шевченківському
районі

91. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
списання боргу за комунальні послуги гр. Остапчук О.Г., яка мешкає за
адресою: вул. А. Бубнова, 6/6, кв. 24 в Голосіївському районі

92. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Т.в.о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації Мельничуку А.А. Щодо проведення
ремонтних робіт покрівлі в буд. № 98/2 на просп. Голосіївському в
Голосіївському районі

93. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Директору
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю
А.А. Щодо приватизації квартир у підвальному приміщенні в буд. № 8 на
вул. А. Бубнова в Голосіївському районі

94. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Кузьменку М.А. Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації Мельничуку А.А. Щодо перевірки стану
дотримання законодавства при організації та проведенні ярмарків у
Голосіївському районі

95. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А.А. Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Голосіївського району м. Києва" Вегері В.О. Щодо
дотримання правил санітарного прибирання прибудинкових територій в
Голосіївському районі

96. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Т.в.о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації Мельничуку А.А. Директору КП
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського
району м. Києва" Вегері В.О. Щодо утримання в належному стані буд. № 90
на просп. Голосіївському в Голосіївському районі

97. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Директору
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю
А.А. Щодо приватизації та переобладнання підвальних приміщень в буд.
№ 86/1 на просп. Голосіївському в Голосіївському районі

98. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Начальнику Центру обслуговування клієнтів ПАТ "Київенерго" у
Голосіївському районі м. Києва Жуковій М.М. Щодо перевірки нарахувань
за централізоване опалення гр. Берестяній Ю.В.

99. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Начальнику Центру обслуговування клієнтів ПАТ "Київенерго" у
Голосіївському районі м. Києва Жуковій М.М. Щодо взяття на облік
теплового лічильника в буд. № 86/1 на просп. Голосіївському в
Голосіївському районі

100. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Голосіївського району м. Києва" Вегері В.О. Щодо проведення ремонтних
робіт у під'їздах буд. № 23/16 на вул. Васильківській в Голосіївському
районі

101. КАЛІНІЧЕНКО Дмитро
Юрійович

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А.А. Директору КП "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Голосіївського району м. Києва" Гончарову В.А. Щодо проведення
необхідних заходів по ремонту та утриманню доріг у Голосіївському районі

102. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Директору � розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Ворушиліну К.М. Щодо звернення гр. Малахової Т.М.

103. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Директору � розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Ворушиліну К.М. Щодо звернення гр. Фокіної О.С.

104. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 3 на вул. Мілютенка в
Деснянському районі

105. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо проведення ремонту сходових клітин у буд. № 9 на вул. Кіото в
Деснянському районі

106. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо відновлення спортивного майданчика біля буд. № 5 та № 9 на
вул. Кіото в Деснянському районі

107. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо проведення ремонтних робіт та облаштування дитячого
майданчика біля буд. № 18�б на вул. Братиславській в Деснянському
районі

108. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру
М.Ю. Директору Комунального підприємства по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Києва Мальованому A.M. Щодо
розгляду звернення громадської організації "Київський Авангард" з
приводу демонтажу інформаційного стенду парку

109. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 21�а на вул. Жукова в
Деснянському районі

110. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Начальнику  Управління   освіти  Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Постолюк Т.К. Щодо проведення ремонтних робіт
у школі № 192 на вул. Мілютенка, 5�б в Деснянському районі

111. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Начальнику Управління освіти Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Постолюк Т.К. Щодо проведення ремонтних робіт
у школі № 189 на вул. Мілютенка, 5 в Деснянському районі

112. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 10/1 на вул. Мілютенка в
Деснянському районі

113. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 9 на вул. Кіото в
Деснянському районі

114. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Директору � розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Ворушиліну К.М. Щодо звернення гр. Гладченко В.Ю.

115. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Т.в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В.М. Щодо проведення ремонтних робіт, які виконуються або
плануються до виконання в Деснянському районі у 2016 році

116. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 11�а на вул. Мілютенка в
Деснянському районі

117. КОСТЕНКО Людмила
Василівна

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Козловському О.В. Щодо влаштування маршруту громадського транспорту
на вул. Озерній та вул. Богатирській в Оболонському районі

118. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
проведення ремонту дорожнього покриття вул. Толстого та Макаренка у с.
Троєщина Деснянського району

119. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Заступнику
голови Національної поліції України � начальнику Головного управління
Національної поліції у м. Києві Крищенку А.Є. Директору Департаменту
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Донченко Т.М. Щодо нанесення тілесних
ушкоджень працівнику КП УЗН Дарницького району Підкамінному О.С.
заступником голови Дарницької РДА Лозовим В.Б.

120. КУЗИК Петро
Миколайович

Начальнику Київського квартирно�експлуатаційного управління
Міністерства оборони України Діцуленко К.С. Щодо благоустрою території
військового містечка

121. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Першому заступнику прокурора м. Києва
Валендюку О.С. Заступнику голови Національної поліції України �
начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві
Крищенку А.Є. Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Фіданян О.Г. Щодо перевірки фактів перешкоджання
діяльності депутатів Київської міської ради посадовими особами
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
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122. КУТНЯК Святослав
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
надмірної переплати з державного бюджету для відшкодування оплати
згідно з субсидією за отримані послуги по обслуговуванню житлового
фонду м. Києва

123. КУТНЯК Святослав
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
аварійного стану буд. № 16 на вул. Половецькій у Шевченківському районі

124. КУТНЯК Святослав
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
переліку виконаних робіт за послугою "поточний ремонт" у буд. № 15 на
вул. Блюхера в Шевченківському районі

125. ЛОБАН Юлія Михайлівна Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Директору КП "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"
Савченку Д.В. Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 23 на вул.
Білоруській у Шевченківському районі

126. ЛОБАН Юлія Михайлівна Генеральному директору КО "Київзеленбуд" Симонову С.А. Голові
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Гарязі О.О.
Щодо благоустрою та озеленення території парку "Сирець" у
Шевченківському районі

127. ЛОБАН Юлія Михайлівна Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Директору комунального підприємства
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського
району м. Києва" Савченку Д.В. Щодо проведення ремонтних робіт у буд.
№ 66 на просп. Перемоги у Шевченківському районі

128. ЛОБАН Юлія Михайлівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо проекту рішення "Про затвердження
міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016�2018 роки"

129. ЛОБАН Юлія Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
незадовільного стану утримання озера Сонячне

130. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В.В. Щодо запланованого будівництва
на території парку "Інтернаціональний" у Святошинському районі

131. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ненадання дозволів на розміщення об'єктів сезонної торгівлі комерційним
структурам

132. МОСКАЛЬ Денис
Денисович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо поліпшення житлових умов
родини гр. Волошок А.І., яка проживає за адресою: вул. М. Котельникова,
7, кв. 223 у Святошинському районі

133. МОСКАЛЬ Денис
Денисович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо поліпшення житлових умов
багатодітної родини гр. Грищенко Л.О., яка проживає за адресою: просп.
Перемоги, 95, кв. 13 у Святошинському районі

134. МОСКАЛЬ Денис
Денисович

Київському міському голові Кличку В.В. Генеральному директору ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О.В. Щодо неякісних послуг із гарячого
водопостачання в буд. № 6 на вул. Святошинській у Святошинському
районі

135. МОСКАЛЬ Денис
Денисович

Київському міському голові Кличку В.В. Генеральному директору ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О.В. Щодо неякісних послуг із гарячого
водопостачання в буд. № 1 на вул. Львівській у Святошинському районі

136. МОСКАЛЬ Денис
Денисович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо вирішення конфліктної
ситуації навколо будівництва у пров. Святошинському, 2 у
Святошинському районі

137. НАЗАРЕНКО Володимир
Едуардович

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та
депутатської етики Макарову О.А. Щодо недотримання регламенту під час
пленарного засідання Київської міської ради 11.02.2016

138. НЕГРИЧ Микола
Михайлович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Щодо протизсувних робіт на Батиєвій горі
у Солом'янському районі

139. НЕПОП В'ячеслав Іванович Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Начальнику
житлово�експлуатаційної дільниці №904 Гороху М.Ф. Щодо
теплопостачання буд. №10/11 на вул. Метробудівській у Солом'янському
районі

140. НОВІКОВ Олексій
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо проведення будівельних
робіт на вул. Будівельників, 30 у Дніпровському районі

141. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
перекриття даху та технічного обстеження стану сходів у 8�му під'їзді
будинку №9�б на бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва

142. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
встановлення двох лав для відпочинку у дворі буд. №11 на вул. Райдужній
Дніпровського району м. Києва

143. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
встановлення огорожі з лівої сторони буд. №11 на вул. Райдужній
Дніпровського району м. Києва

144. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
необхідності заміни старих ігрових елементів на дитячому майданчику та
відновлення спортивного майданчика біля буд. №23 на бульв. Перова

145. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ремонту покрівлі у буд. №5 на вул. Райдужній у Дніпровському районі 
м. Києва

146. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо заміни
ліфтового обладнання у під'їздах будинку №13�в на вул. Райдужній у
Дніпровському районі м. Києва

147. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
часткового ремонту асфальтового покриття дороги у дворі буд. №7 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі м. Києва

148. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ремонту покрівлі у буд. №41 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

149. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
технічної реконструкції ділянки, прилеглої до буд. 9 та 9�в на бульв.
Перова у Дніпровському районі

150. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо заміни
газової плити інваліду ІІ�ої групи ЧАЕС, 1�ої категорії Волохіну М.М., який
мешкає на бульв. Перова, 9�в, кв. 47

151. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ремонту даху у буд. №23 на бульв. Перова

152. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
благоустрою та озеленення прибудинкової території біля буд. №15�б на
бульв. Перова у Дніпровському районі 

153. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
перенесення та облаштування дитячого майданчика біля буд. №21�а на
вул. Райдужній у Дніпровському районі

154. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
конфліктної ситуації, яка виникла внаслідок функціонування парковки на
вул. Микитенка у Дніпровському районі

155. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ремонтних робіт у першому під'їзді буд. № 21�а на вул. Райдужній у
Дніпровському районі

156. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
відкриття у мікрорайоні Райдужний�1 амбулаторного відділення від
поліклініки № 1 на вул. Петра Запорожця, 26 у Дніпровському районі

157. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку Страннікову A.M. Щодо звільнення від
сплати відшкодування земельного податку для ТОВ "Центр розвитку
"Індиго"

158. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг Вовку Д.В. Щодо безоплатного
встановлення газового лічильника вдові учасника бойових дій Бурці М.Б.

159. ОСАДЧУК Андрій Петрович Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо
проведення процедури взяття на абонентський облік лічильників гарячого
та холодного водопостачання

160. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо автостоянки приватного
автотранспорту біля житлових будинків

161. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо виконання рішень Київської
міської ради про укладання, поновлення договорів оренди земельних
ділянок

162. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо порядку погодження
проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

163. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Голові Київського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України Хмельницькому О.М. Щодо захисту
інтересів споживачів житлово�комунальних послуг

164. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо проблемних питань, які
виникають у діяльності ОСББ та ЖБК зі сплатою земельного податку

165. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо забезпечення виконання
взятих інвестором, що здійснює реконструкцію будівлі ЦУМу, зобов'язань
перед територіальною громадою міста Києва щодо викупу земельних
ділянок

166. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради Прокопіву
В.В. Щодо утворення робочої групи для перевірки фактів, викладених у
зверненні трудового колективу комунального підприємства по утриманню
зелених насаджень Дарницького району м. Києва

167. ПИНЗЕНИК Олеся
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
забезпечення належного фінансування ремонту буд. №49 на вул. Льва
Толстого

168. ПИНЗЕНИК Олеся
Олександрівна

Голові правління � генеральному директору ПАТ АК "Київводоканал"
Білику А.О. Щодо отримання інформації стосовно проведення ремонтно�
будівельних робіт на мережах водопостачання та водовідведення на вул.
Полковника Потєхіна, Героїв Оборони та просп. 40�річчя Жовтня

169. ПИНЗЕНИК Олеся
Олександрівна

Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо
встановлення теплового лічильника в буд. 76�б на вул. Володимирській

170. ПОЖИВАНОВ Олександр
Михайлович

Заступнику голови Національної поліції України �начальнику ГУ
Національної поліції в м. Києві Крищенку А.Є. Щодо проведення
розслідування ДТП, що мала місце 23.12.2014 напроти буд. № 18 на вул.
Богатирській

171. ПОЖИВАНОВ Олександр
Михайлович

Начальнику Головного управління Держгеокадастру у м. Києві Цвяху О.М.
Щодо обстеження земельної ділянки на вул. Прирічній в Оболонському
районі (кадастровий номер 8000000000:78:215:084) "

172. ПРИХОДЬКО Наталія
Ігорівна

Голові правління � генеральному директору ПАТ "АК "Київводоканал"
Білику А.О. Щодо незадовільної якості води в буд. № 12/3 на вул. Мате
Залки в Оболонському районі

173. РИМАРЕНКО Сергій
Григорович

Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної інспекції в
місті Києві Горобченко Л.А. Щодо звернення громадської організації
"Об'єднання інвесторів у будівництво житлового будинку на проспекті
Оболонському м. Києва (біля будинку № 30)" 

174. РИМАРЕНКО Сергій
Григорович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О.Л. Щодо звернення громадської організації "Об'єднання
інвесторів у будівництво житлового будинку на проспекті Оболонському 
м. Києва (біля будинку № 30)"

175. РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
перевірки законності розміщення передавальних антен стільникового
зв'язку

176. РУДЕНКО Олексій
Павлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Директору Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Фіданян О.Г. Голові Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. Щодо фінансування та
відрахування касових видатків для вечірньої (змінної) школи № 20 у
Солом'янському районі

177. РУДЕНКО Олексій
Павлович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Козловському О.В. Директору комунального підприємства
"Київтранспарксервіс" Шамраю А.В. Щодо фінансової звітності за останні
квартали податкового (звітного) періоду КП "Київтранспарксервіс"

178. РУДЕНКО Олексій
Павлович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Козловському О.В. Щодо скасування лівого повороту з Повітрофлотського
проспекту на перетині з вул. Волинською в Солом'янському районі

179. САГАЙДАК Ілля Вадимович Голові постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та
соціально�економічного розвитку Страннікову A.M. Щодо відновлення
асфальтового покриття на вул. Робітничій у Святошинському районі

180. САГАЙДАК Ілля Вадимович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо встановлення пішохідного
переходу у пров. Приладний, 6 Святошинського району

181. САНДАЛОВА Ганна
Олександрівна

Начальнику Державної екологічної інспекції міста Києва Павленку В.В.
Щодо забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу
атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне
середовище

182. САНДАЛОВА Ганна
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Директору
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському
О.В. В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Бондар Г.В. Щодо отримання інформації, яка стосується
будівництва у 4�му мікрорайоні житлового масиву Позняки

183. СВИРИДЕНКО Ганна
Вікторівна

Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О.В. Щодо
неналежної якості послуги гарячого водопостачання в буд. № 24�б на вул.
Л. Гавро в Оболонському районі
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184. СВИРИДЕНКО Ганна
Вікторівна

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Щодо неналежної якості послуги гарячого
водопостачання та ремонту циркуляційної системи в буд. № 24�б на вул. 
Л. Гавро в Оболонському районі

185. СВИРИДЕНКО Ганна
Вікторівна

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо відшкодування різниці в
тарифах ЖБК "Кристал�6" на вул. Приозерній, 10�г в Оболонському районі

186. СВИРИДЕНКО Ганна
Вікторівна

Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О.В. Щодо ремонту
циркуляційної системи в буд. № 10�а на вул. Мате Залки в Оболонському
районі

187. СВИРИДЕНКО Ганна
Вікторівна

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо ремонту циркуляційної
системи в буд. № 10�а на вул. Мате Залки в Оболонському районі

188. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Т.в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В.М. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які
надані в оренду банкам

189. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Т.в.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А.А. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані
в оренду банкам

190. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сінцову
Г.Л. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані в оренду
банкам

191. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Горбунову Я.В. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані в
оренду банкам

192. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О.Л. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які
надані в оренду банкам

193. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С.О. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані
в оренду банкам

194. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Т.в.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Мондриївському В.М. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які
надані в оренду банкам

195. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані в
оренду банкам

196. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру
М.Ю. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані в оренду
банкам

197. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані в
оренду банкам

198. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Гудзю А.А. Щодо приміщень комунальної власності Києва, які надані в
оренду банкам

199. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Керівнику апарату Київської міської державної адміністрації Бондаренку
В.В. Щодо надання інформації про розрахункові рахунки комунальних
підприємств м. Києва

200. СТРИЖОВ Дмитро
Сергійович

Заступнику директора Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища � начальнику управління контролю за
благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Медвєдеву Я.І. Щодо вжиття заходів по
будівництву та ремонту доріг на вул. Горлівській та Російській у
Дарницькому районі 

201. СТРИЖОВ Дмитро
Сергійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо побудови загальноосвітньої школи на базі
ліцею "Інтелект", який знаходиться на вул. Вірменській, 7 у Дарницькому
районі

202. ТЕСЛЕНКО Павло Петрович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо будівництва притулку для
тварин

203. ТЕСЛЕНКО Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
очищення Дарницького меліоративного каналу

204. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо транспортного сполучення
Пущі�Водиці зі станціями метро в Оболонському районі

205. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо прибирання зупинок
громадського транспорту на Мінському масиві в Оболонському районі

206, ТУРЕЦЬ Владислав 
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо неналежного освітлення
прибудинкових територій та міжквартальних проїздів на Мінському масиві
в Оболонському районі

207. ХАРЧУК Сергій Васильович Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо будівництва дороги між вул. Підлісною та вул.
Чорнобильською у Святошинському районі

208. ХАРЧУК Сергій Васильович Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Козловському О.В. Щодо будівництва дороги між вул. Підлісною та вул.
Чорнобильською у Святошинському районі

209. ХАРЧУК Сергій Васильович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо надання інформації про
результати роботи тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з
питань перевірки діяльності АЗС (у тому числі газових) на території 
м. Києва 

210. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
СтанІславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо встановлення лічильників на воду та тепло в квартирі
Карпухіної І.В., яка мешкає за адресою: вул. Верховинна, 80, кв. 25 у
Святошинському районі

211. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
СтанІславович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Щодо встановлення лічильників на воду
та тепло в квартирі Карпухіної І.В., яка мешкає за адресою: вул.
Верховинна, 80, кв. 25 у Святошинському районі

212. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
СтанІславович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо вжиття необхідних заходів
по припиненню незаконного будівництва на вул. Верховинній, 80�б у
Святошинському районі

213. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
СтанІславович

Голові Державної архітектурно�будівельної інспекції України Кудрявцеву
О.В. Щодо вжиття необхідних заходів по припиненню незаконного
будівництва на вул. Верховинній, 80�б у Святошинському районі

214. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
СтанІславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо проведення капітального ремонту житлово�
експлуатаційних систем у буд. № 10 на вул. Прилужній у Святошинському
районі

215. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
СтанІславович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Щодо проведення капітального ремонту
житлово�експлуатаційних систем у буд. № 10 на вул. Прилужній у
Святошинському районі

216. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
СтанІславович

Директору КП "Київтранспарксервіс" Шамраю А.В. Щодо динаміки зміни
кількості паркувальних машиномісць у Києві з 2007 по 2016 рік

217. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Заступнику голови Національної поліції України �начальнику Головного
управління Національної поліції у м. Києві Крищенку А.Є. Щодо стану
боротьби підрозділів Національної поліції м. Києва з незаконним обігом
наркотичних речовин у 2015 році

218. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо виділення бюджетних коштів на будівництво
дворівневої транспортної розв'язки на 14�му км Житомирського шосе у
Святошинському районі

219. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо врегулювання питання водопостачання питної води в
будинки на вул. Бударіна в Святошинському районі

220. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо забезпечення безпечних умов проїзду громадським
транспортом у Святошинському районі

221. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. Щодо
облаштування пішохідних доріжок на вул. Бударіна та Зв'язківців

222. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Козловському О.В. Щодо забезпечення безпечних умов проїзду
громадським транспортом у Святошинському районі

223. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Козловському О.В. Щодо встановлення світлофора на 14�му км
Житомирського шосе в Святошинському районі 

224. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д.Ю. Щодо водопостачання в будинки на вул.
Бударіна в Святошинському районі

225. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові правління � генеральному директору ПАТ "АК "Київводоканал"
Білику А.О. Щодо водопостачання в будинки на вул. Бударіна в
Святошинському районі

226. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

В.о. начальника Управління освіти, молоді та спорту Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації Лук'янчуку І.А. Щодо
розгляду скарги батьків учнів школи ім. Олеся Гончара № 76 у
Святошинському районі

227. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. Щодо будівництва державного дитячого садочка в районі
вул. Котельникова, Верховинної, Львівської та просп. Перемоги в
Святошинському районі

228. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Першому заступнику прокурора м. Києва Валендюку О.С. Щодо вжиття
заходів стосовно притягнення до відповідальності осіб, причетних до
здійснення незаконних будівельних робіт на вул. Верховинній, 80�б у
Святошинському районі

229. ШАПОВАЛ Анатолій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо проекту детального плану
території місцевості Микільська Слобідка в Дніпровському районі

230. ШАПОВАЛ Анатолій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо незаконного будівництва на
Микільській Слобідці

231. ШАРІЙ Володимир
Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
встановлення світлофорів на вул. Милославській в Деснянському районі

232. ШАРІЙ Володимир
Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
облаштування другого виїзду з прибудинкової території біля буд. № 83/2
на вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі

233. ШАРІЙ Володимир
Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ліквідації сміттєзвалища та відновлення благоустрою біля буд. №№ 12, 12�а
та 16 на вул. Милославській в Деснянському районі

234. ШАРІЙ Володимир
Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ремонту пасажирського ліфта в 3�му під'їзді буд. № 31�б на вул.
Милославській в Деснянському районі

235. ШАРІЙ Володимир
Васильович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д.О. Щодо демонтажу МАФу на
вул. Оноре де Бальзака, 83�а в Деснянському районі

236. ШКУРО Максим Юрійович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Поворознику
М.Ю. Щодо виділення коштів на матеріально�технічне забезпечення
Київської міської клінічної лікарні №4

237. ШЛАПАК Алла Василівна Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо надання
роз'яснення по методиці нарахування за послуги з центрального опалення
громадянці Малкіній О.Я.

238. ШЛАПАК Алла Василівна Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю.В. Щодо кількості киян � учасників антитерористичної
операції, які отримали компенсації витрат на стаціонарне лікування та
відшкодування коштів на складне протезування

239. ШЛАПАК Алла Василівна Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо надання
роз'яснення по методиці нарахування за послуги з центрального опалення
мешканцям житлового будинку №28�а на вул. Кіквідзе у Печерському
районі

240. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В.В. Щодо вирішення проблеми
забудови в межах буд. №2 та №6 на вул. Вільшанській у Печерському
районі м. Києва

241. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В.В. Щодо надання допомоги у
функціонуванні дошкільного спеціалізованого навчального закладу № 801
для дітей з затримкою мовлення та психічного розвитку в Дніпровському
районі

242. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О. Щодо діяльності закладу культури "Музей історичного центру
міста Києва" в Шевченківському районі

243. ШЛАПАК Алла Василівна Директору Департаменту культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поповій Д.О. Щодо
діяльності музеїв міста Києва, які підпорядковані Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

244. ЯРМОЛЕНКО Юлія
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
проведення реконструкції гуртожитку на вул. Заслонова, 3 в Дарницькому
районі

245. ЯРМОЛЕНКО Юлія
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
забезпечення дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
соціальним житлом

246. ЯСИНСЬКИИ Георгій
Ігорович

В.о. директора комунального підприємства з експлуатації та ремонту
житлового фонду "Житло�сервіс" Бовсуновському С.В. Щодо задоволення
інформаційного запиту громадянина Галінського Г.П.

247. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович, КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Заступнику
голови Національної поліції України � начальнику ГУ Національної поліції
в м. Києві Крищенку А.Є. Щодо захоплення невідомими особами
автомобільної стоянки на вул. Мілютенка, 17�19 у Деснянському районі

248. КОСТЕНКО Людмила
Василівна, МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович,
НИКОРАК Ірина Петрівна,
ПРИХОДЬКО Наталія
Ігорівна

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву
П.О. Щодо реконструкції та модернізації ліфтового господарства в
Оболонському районі

249. СТРАННІКОВ Андрій
Миколайович, РОСЛЯКОВ
Віталій Валерійович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву
П.О. Щодо завищеного нарахування за постачання централізованого
опалення у будинках, обладнаних теплолічильниками

250. СТРАННІКОВ Андрій
Миколайович, РОСЛЯКОВ
Віталій Валерійович

Директору публічного акціонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" Воробйову
М.О. Щодо надання схеми розміщення зливоприймальної мережі
мікрорайону Березняки

251. СТРАННІКОВ Андрій
Миколайович, РОСЛЯКОВ
Віталій Валерійович

Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. Щодо
завищеного нарахування за постачання централізованого опалення у
будинках, обладнаних теплолічильниками

Київський міський голова В. Кличко  
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Про затвердження змін 
до Статуту комунального підприємства 

«Дирекція будівництва шляхово�транспортних 
споруд м. Києва»

Розпорядження № 128 від 11 березня 2016 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні», згідно з рішенням Київської міської ради від 09 грудня 2014 року № 561/561 «Про внесення змін
до деяких рішень Київської міської ради», з метою приведення Статуту комунального підприємства «Дирек�
ція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва» у відповідність до вимог законодавства України, у
межах функцій органу місцевого самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�

25�серпня�1998�ро�!�№ 1752

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан!�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.03.2016�№128

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА

ШЛЯХОВО�ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД м. КИЄВА»
(нова редакція)

Ідентифікаційний код 05445267

СТАТТЯ�1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком!нальне�підприємство�«Дире�ція�б!дівництва�шляхово-транспортних�спор!д�м.�Ки-

єва»�(далі —�Підприємство)�засноване�на��ом!нальній�власності�територіальної�$ромади�міс-

та�Києва�і�входить�до�сфери�!правління�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

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

но$о�підприємства�«Дире�ція�б!дівництва�шля-

хово-транспортних�спор!д�м.�Києва»,�затвер-

джено$о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�від�25�серпня�1998�ро�!

№ 1752,�ви�лавши�йо$о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

2.�Ком!нальном!�підприємств!�«Дире�ція�б!-

дівництва�шляхово-транспортних�спор!д�м.�Ки-

єва»�забезпечити�в�!становленом!�поряд�!

державн!�реєстрацію�змін�до�Стат!т!��ом!-

нально$о�підприємства�«Дире�ція�б!дівництва

шляхово-транспортних�спор!д�м.�Києва».

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

1.2.�Підприємство�за�своєю�ор$анізаційно-правовою�формою�є��ом!нальним�!нітарним

підприємством�і�підпоряд�ов!ється�Департамент!�б!дівництва�та�житлово$о�забезпечення�ви-

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

Департамент).

СТАТТЯ�2.�НАЙМЕНУВАННЯ�ТА�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.�Наймен!вання�Підприємства:

повне —��ом!нальне�підприємство�«Дире�ція�б!дівництва�шляхово-транспортних�спор!д

м.�Києва»;

с�орочене —�КП�«ДБШТС�м.�Києва».

2.2.�Місцезнаходження�Підприємства:

в!л.�Петра�Болбочана,�6,�м.�Київ,�01014.

СТАТТЯ�3.�ПРЕДМЕТ�І�МЕТА�ДІЯЛЬНОСТІ�ПІДПРИЄМСТВА

3.1.�Підприємство�створено�з�метою�ор$анізації�сл!жби�замовни�а�з�ново$о�б!дівництва,�ре-

�онстр!�ції�та�ремонт!�(в�том!�числі��апітально$о)�шляхово-транспортних�спор!д�міста,�нових

дільниць�та�об’є�тів�метрополітен!,�інженерних�мереж,�інженерних�ма$істральних�тр!бопро-

водів�(в�том!�числі��аналізаційних��оле�торів,�водопроводів,�$азопроводів,�тепломереж),�жит-

лових�та�$ромадсь�их�об’є�тів,�об’є�тів�$ал!зей�освіти,�охорони�здоров’я,�зв’яз�!,�тор$івлі,

$ромадсь�о$о�харч!вання,��ом!нально$о�$осподарства,��!льт!рно-поб!тово$о�й�іншо$о�при-

значення,�що�належать�до��ом!нальної�власності�територіальної�$ромади�міста�Києва�та�ін-

ших�форм�власності.�Крім�то$о�метою�діяльності�Підприємства�є�отримання�приб!т�!�шля-

хом�провадження��омерційної,�мар�етин$ової,�інвестиційної,�інноваційної�та�зовнішньое�оно-

мічної�діяльності,�надання�інформаційних,�на!�ово-технічних,�виробничих,�ор$анізаційних,

представниць�их,�посередниць�их,�!правлінсь�их,��онс!льтаційних�та�інших�посл!$�підпри-

ємствам,�!становам,�ор$анізаціям�та�іншим�юридичним�та�фізичним�особам�на�території�У�ра-

їни�та�поза�її�межами.

3.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

3.2.1.�Ви�онання�в�!становленом!�поряд�!�ф!н�цій�замовни�а�з�ново$о�б!дівництва,�ре�он-

стр!�ції�та�ремонт!�(в�том!�числі��апітально$о)�об’є�тів,�що�належать�до��ом!нальної�власно-

сті�територіальної�$ромади�міста�Києва,�а�та�ож�об’є�тів�інших�форм�власності,�на�до$овір-

них�засадах�в�!становленом!�поряд�!.

3.2.2.�Інжинірин$ові�посл!$и�в�б!дівництві,�ви�онання�ф!н�цій�$енпідрядни�а.�Провадження

в�!становленом!�поряд�!�власної�підрядної�діяльності�з�ново$о�б!дівництва,�ре�онстр!�ції,

ремонт!�(в�том!�числі��апітально$о)�об’є�тів�промислово$о,�а$ропромислово$о,�$ромадсь�о-

$о,�житлово$о,�соціально$о,��!льт!рно$о�та�інших�призначень�та�їх�прое�т!вання.

3.2.3.�Проведення�в�!становленом!�поряд�!�процед!р�за�!півель�прое�тно-виш!�!вальних

робіт,�!�ладання�з�прое�тними�ор$анізаціями�до$оворів�на�розроблення�прое�тно-�ошторис-

ної�до�!ментації�та�здійснення�ними�авторсь�о$о�на$ляд!�за�б!дівництвом.

3.2.4.�Надання�прое�тним�ор$анізаціям�!�встановлені�терміни�завдань�на�прое�т!вання,�ви-

хідних�даних�та�інших�до�!ментів,�необхідних�для�ви�онання�прое�тних�і�виш!�!вальних�робіт

та�розроблення�прое�тно-�ошторисної�до�!ментації.

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Грамотою Верховної Ради України 
трудового колективу Українського гуманітарного ліцею 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Рішення Київської міської ради № 130/130 від 10 березня 2016 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже�

ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541�III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216�IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор!шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на$ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У�раїни�тр!дово$о��оле�-

тив!�У�раїнсь�о$о�$!манітарно$о�ліцею�Київ-

сь�о$о�національно$о�!ніверситет!�імені�Тара-

са�Шевчен�а�за�значний�внесо��!�розвито��ос-

віти�У�раїни.

2.�Управлінню�по�роботі�з�персоналом�апа-

рат!�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

під$от!вати��лопотання�про�на$ородження�Гра-

мотою�Верховної�Ради�У�раїни�тр!дово$о��оле�-

тив!�У�раїнсь�о$о�$!манітарно$о�ліцею�Київ-

сь�о$о�національно$о�!ніверситет!�імені�Тара-

са�Шевчен�а�за�значний�внесо��!�розвито��ос-

віти�У�раїни.

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

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 надання дозволу 
на знесення та списання теплиці, 

яка розташована на території 
середньої загальноосвітньої школи І�ІІІ ступенів № 158 

м. Києва на вул. С. Стальського, 12
Рішення Київської міської ради № 139/139 від 10 березня 2016 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвер�
дження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення управління освіти Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації від 01 грудня 2014 року № 1�45/2528, Дніпровської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації від 03 лютого 2015 року № 790/26/2/103, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�!правлінню�освіти�Дніп-

ровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації�на�знесення�теплиці,�інвентар-

ний�номер�10310008,�1960�ро�!�введення�в

е�спл!атацію,�первісною�балансовою�вар-

тістю�26659,00�$рн,�я�а�розташована�на�те-

риторії�середньої�за$альноосвітньої�ш�оли

І-ІІІ�ст!пенів�158�м.�Києва�на�в!л.�С.�Сталь-

сь�о$о,�12�та�належить�до��ом!нальної�влас-

ності�територіальної�$ромади�міста�Києва.

2.�Управлінню�освіти�Дніпровсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації,�піс-

ля�ви�онання�п!н�т!�1�цьо$о�рішення,�спи-

сати�!�встановленом!�поряд�!�теплицю,�за-

значен!�!�п!н�ті�1�цьо$о�рішення.

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

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

�ої��ради�з�питань�власності.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про надання дозволу 
комунальному підприємству 

«Поділ�Благоустрій» на списання шляхом продажу 
транспортного засобу

Рішення Київської міської ради № 140/140 від 10 березня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 75 та частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк�

ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан�
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва», враховуючи звернення комунального підприємства «Поділ�Благоустрій» від 27 січня
2015 року № 5/11, Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 березня 2015 року № 106�
1534, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом!нальном!�підприєм-

ств!�«Поділ-Бла$о!стрій»�на�списання�шляхом

продаж!�за�незалежною�оцін�ою�на�а!�ціоні

транспортно$о�засоб! —�автомобіля�мар�и

Opel�Astra,�державний�номер�30443КА,�шасі

номер�WOLOTGF0825086232,�2002�ро�!�ви-

п!с�!,�пробі$�284978��м,�я�ий�належить�до��о-

м!нальної�власності�територіальної�$ромади

міста�Києва.

2.�Ком!нальном!�підприємств!�«Поділ-Бла-

$о!стрій»:

2.1.�Здійснити�необхідні�заходи,�пов’язані�з

продажем�на�а!�ціоні�транспортно$о�засоб!,�за-

значено$о�!�п!н�ті�1�цьо$о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж!�транспорт-

но$о�засоб!,�перерах!вати�до�бюджет!�міста

Києва.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова 

В. Кличко
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3.2.5.�Приймання�і�перевір�а��омпле�тності�одержаної�прое�тно-�ошторисної�до�!мен-

тації,�забезпечення�в�!становленом!�поряд�!�проведення�державної�е�спертизи�цієї�до�!-

ментації,�її�схвалення,�затвердження�(перезатвердження)�та�передача�б!дівельним�ор$ані-

заціям.

3.2.6.�Проведення�в�!становленом!�поряд�!�процед!р�за�!півель�на�нове�б!дівництво,�ре-

�онстр!�цію�та�ремонт�(в�том!�числі��апітальний),�!�ладання�з�б!дівельними�ор$анізаціями�від-

повідних�до$оворів;�разом�із�підрядними�ор$анізаціями�визначення�та�по$одження�цін�на�нове

б!дівництво,�ре�онстр!�цію�та�ремонт�(в�том!�числі��апітальний),�об’є�тів�відповідно�до�чин-

них�нормативних�а�тів.

3.2.7.�Ор$анізація�б!дівельних�майданчи�ів.

3.2.8.�Забезпечення�б!дівництва�техноло$ічним,�енер$етичним,�еле�тротехнічним�та�іншим

!стат�!ванням,�апарат!рою,�матеріалами,�постачання�я�их�з$ідно�з�до$овором�по�ладено�на

замовни�а,�приймання,�облі��та�збері$ання�!стат�!вання�та�матеріалів,�я�і�знаходяться�на�с�ла-

ді�Підприємства.

3.2.9.�Здійснення�технічно$о�на$ляд!�за�новим�б!дівництвом,�ре�онстр!�цією�та�ремонтом

(в�том!�числі��апітальним)�об’є�тів,��онтролю�за�відповідністю�обся$ів,�вартості�та�я�ості�ви-

�онаних�робіт�прое�там,��ошторисам,�технічним�!мовам�і�стандартам.

3.2.10.�Забезпечення�під$отов�и�$еодезичної�основи�для�б!дівництва.

3.2.11.�Ор$анізація�ви�онання�монтажних,�б!дівельних,�п!с�онала$одж!вальних�робіт�і�під-

$отов�и�об’є�тів�до�е�спл!атації.

3.2.12.�Ор$анізація�прийняття�в�е�спл!атацію�за�інчених�б!дівництвом�об’є�тів�в�!становле-

ном!�поряд�!.

3.2.13.�Передача�за�інчених�б!дівництвом�та�прийнятих�в�е�спл!атацію�об’є�тів�підприєм-

ствам,�!становам�та�ор$анізаціям,�на�я�і�в�!становленом!�поряд�!�по�ладено�ф!н�ції�їх�е�с-

пл!атації.

3.2.14.�Надання�посл!$�та�ви�онання�робіт�протипожежно$о�призначення.

3.2.15.�Здійснення�е�спортно-імпортних�операцій�(о�рім�імпорт!�піда�цизних�товарів).

3.2.16.�Комерційне�ви�ористання�рез!льтатів�на!�ово-дослідних�та��онстр!�торсь�их�робіт

!�формі�патентів,�ліцензій,�«know-how»,�посл!$�тип!�«інжинірин$»,�розроб�а,�е�спл!атація�та

реалізація�на!�ових�техноло$ій,�інформаційно-�омерційне�обсл!$ов!вання.

3.2.17.�Надання�посл!$�з�розроб�и�технічної�до�!ментації�до�про$рамно$о�забезпечення.

3.2.18.�Розроб�а��омп’ютерно$о�про$рамно$о�забезпечення.

3.2.19.�Надання��онс!льтативних�та�інших�посл!$,�пов’язаних�із�ви�ористанням�мереж�INTER-

NET,�розміщення�в�мережі�INTERNET�ре�ламної�та�іншої�інформації�про�підприємство�та�йо$о

�лієнтів,�а�та�ож�ви�ористання�інших��орисних�властивостей�мережі�INTERNET.

3.2.20.�Здійснення�представниць�их�та�посередниць�их�посл!$�в�$ал!зі�права�на�інтеле�т!-

альн!�власність.

3.2.21.�Ви$отовлення�та�реалізація�товарів,�прод!�ції,�робіт,�надання�непрофільних�платних

посл!$�юридичним�та�фізичним�особам.

3.2.22.�Надання�с�ладсь�их�посл!$.

3.2.23.�Прое�т!вання�та�встановлення�теле�ом!ні�аційних�мереж�(передачі�даних,�зв’яз�!,�ві-

део�тощо).

3.2.24.�Здійснення�оптової,�оптово-роздрібної,�роздрібної,��омісійної,�тор$овельно-за�!пі-

вельної,�посередниць�ої�тор$івлі�сировиною,�б!дівельними�матеріалами,�прод!�цією�вироб-

ничо-технічно$о�призначення,�товарами�народно$о�споживання.

3.2.25.�Надання�в�!становленом!�поряд�!�на�до$овірних�засадах�посл!$,�ви�онання�робіт,�а

та�ож�провадження�інших�видів�$осподарсь�ої�діяльності,�я�і�передбачені�за�онодавством�У�ра-

їни�з�метою�отримання�приб!т�!�(доход!).

3.3.�Підставою�для�ви�онання�Підприємством�в�!становленом!�поряд�!�ф!н�цій�замовни�а

є�відповідні�розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�$осподарсь�і�до$овори�Підприємства�з�юридичними�особами�незалеж-

но�від�форми�власності�та�з�фізичними�особами.

3.4.�Я�що�для�провадження�видів�$осподарсь�ої�діяльності,�передбачених�!�п!н�ті�3.2.�цьо-

$о�Стат!т!,�необхідна�наявність�спеціально$о�дозвол!�(ліцензії),�Підприємство�отрим!є�йо$о

(її)�в�поряд�!,�визначеном!�за�онодавством�У�раїни.

СТАТТЯ�4.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Підприємство�має�стат!с�юридичної�особи�з�дня�йо$о�державної�реєстрації.

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

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

нями�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

Київсь�о$о�місь�о$о�$олови,�на�азами�Департамент!,�іншими�нормативно-правовими�а�тами

та�цим�Стат!том.

4.3.�Підприємство�має�самостійний�баланс,�розрах!н�ові�та�інші�рах!н�и�в�!становах�бан�!,

�р!$л!�печат�!�зі�своїм�наймен!ванням�та�ідентифі�аційним��одом,�штампи,�блан�и.

4.4.�Підприємство�має�право�реалізов!вати�в�!становленом!�поряд�!�інвестиційні�прое�ти,

!�ладати�!$оди,�до$овори,��онтра�ти�з�юридичними�та�фізичними�особами�я��в�У�раїні,�та��і

за�ЇЇ�межами�в�!становленом!�за�онодавством�поряд�!,�наб!вати�майнових�та�особистих�не-

майнових�прав.

4.5.�Підприємство�несе�відповідальність�за�своїми�зобов’язаннями�в�межах�належно$о�йо-

м!�майна�з$ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

4.6.�Підприємство�не�несе�відповідальність�за�зобов’язаннями�держави,�Київсь�ої�місь�ої

ради,�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.7.�Підприємство�з$ідно�з�спеціальним�дозволом�має�право�провадити�діяльність,�пов’яза-

н!�з�державною�таємницею.

СТАТТЯ�5.�МАЙНО�ТА�КОШТИ

5.1.�Майно�Підприємства�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди,�а�та�ож�інші�цінності,

вартість�я�их�відображається�в�самостійном!�балансі�Підприємства.

5.2.�Майно�Підприємства�є��ом!нальною�власністю�територіальної�$ромади�м.�Києва�і�за-

�ріплено�за�ним�на�праві�$осподарсь�о$о�відання.

5.3.�Джерелами�форм!вання�майна�Підприємства�є:

5.3.1.�Грошові�та�матеріальні�внес�и�власни�а�або�!повноважено$о�ним�ор$ан!.

5.3.2.�Доходи,�одержані�від�надання�посл!$,�ви�онання�робіт,�реалізації�прод!�ції,�а�та�ож�від

інших�видів�$осподарсь�ої�діяльності.

5.3.3.�Кредити�бан�ів�та�інших��редиторів.

5.3.4.�Безоплатні�або�бла$одійні�внес�и,�пожертв!вання�ор$анізацій,�підприємств�і�$рома-

дян.

5.3.5.�Капітальні�в�ладення�та�дотації�з�бюджетів.

5.3.6.�Майно,�придбане�в�юридичних�та�фізичних�осіб�в�!становленом!�за�онодавством�по-

ряд�!.

5.3.7.�Інші�джерела,�не�заборонені�чинним�за�онодавством�У�раїни.

5.4.�Стат!тний��апітал�Підприємства�становить�2 905 867,17�$ривень�(два�мільйони�дев’ят-

сот�п’ять�тисяч�вісімсот�шістдесят�сім�$ривень�17��оп.).

СТАТТЯ�6.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�Підприємство�має�право:

6.1.1.�Самостійно�провадити�$осподарсь�!�діяльність�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

6.1.2.�Визначати�страте$ію�та�основні�напрями�сво$о�розвит�!�відповідно�до�державних,

місцевих�про$рам�та�замовлень,�план!�розвит�!�Підприємства.

6.1.3.�Від�ривати�рах!н�и�в�!становах�бан�ів.

6.1.4.�Створювати�відповідно�до�чинно$о�за�онодавства�філії,�представництва,�відділення,

відо�ремлені�підрозділи�без�права�юридичної�особи�і�затвердж!вати�положення�про�них.

6.1.5.�У�ладати�$осподарсь�і�до$овори�з�юридичними�та�фізичними�особами�я��в�У�раїні,�та�

і�за�її�межами�!�поряд�!,�визначеном!�за�онодавством�У�раїни.

6.1.6.�Вист!пати�замовни�ом,�зал!чати�!�поряд�!,�встановленом!�чинним�за�онодавством

У�раїни,�юридичних�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців�для�ви�онання�прое�тних,�б!дівельно-

монтажних�і�інших�робіт,�що�необхідні�для�забезпечення�ви�онання�своїх�стат!тних�обов’яз-

�ів,�е�ономічних�і�соціальних�про$рам�та�!�ладених�до$оворів.

6.1.7.�Вист!пати�позивачем�та�відповідачем�!�с!дах�за$альної�юрисди�ції�та�третейсь�ом!

с!ді.

6.1.8.�Брати�в�!становленом!�поряд�!�відповідно�до�чинно$о�за�онодавства�!часть�!�спіль-

них�інвестиційних�прое�тах,�іншій�спільній�діяльності�з�юридичними�особами�різних�форм

власності,�а�та�ож�з�фізичними�особами.

6.1.9.�Встановлювати�прямі�$осподарсь�і,��омерційні,�інформаційні�зв’яз�и�з�!�раїнсь�и-

ми�та�за�ордонними�підприємствами,�ор$анізаціями,�!становами�різних�форм�власності�та

фізичними�особами�з�!сіх�напрям�ів�своєї�діяльності.

6.1.10.�К!п!вати,�брати�в�оренд!�!�юридичних�та�фізичних�осіб�відповідно�до�за�онодав-

ства�б!дин�и,�спор!ди,�обладнання�та�матеріали,�транспортні�засоби,�обчислювальн!�тех-

ні�!�тощо�для�потреб�Підприємства.

6.1.11.�Зал!чати��ошти�!�ви$ляді��редитів,�за�з$одою�власни�а�або�!повноважено$о�ним

ор$ан!,�з�!рах!ванням�відповідальності�за�їх�цільове�ви�ористання�і�своєчасне�повернення,

отрим!вати�інвестиції�!�встановленом!�за�онодавством�поряд�!.

6.1.12.�Ви�он!вати�роботи,�надавати�посл!$и�за�цінами,�що�встановлюються�самостійно

або�на�до$овірній�основі,�відповідно�до�їх�е�ономічної�доцільності�та�за�онодавства�У�раїни.

6.1.13.�Брати�!часть�в�а!�ціонах�та�інших�процед!рах�за�!півель.

6.1.14.�Отрим!вати�безоплатні�або�бла$одійні�внес�и,�пожертв!вання�юридичних�та�фізич-

них�осіб.

6.1.15.�Провадити�в�!становленом!�поряд�!�спільн!�на!�ово-технічн!,�виробнич!,��омер-

ційн!�та�соціальн!�діяльність�з�!�раїнсь�ими�та�за�ордонними�юридичними�та�фізичними

особами.

6.1.16.�Самостійно�розпоряджатися��оштами,�передбаченими�зведеними��ошторисними

розрах!н�ами�вартості�б!дівництва�на�!тримання�сл!жби�замовни�а,�та�доходами,�одержа-

ними�!�рез!льтаті�іншої�$осподарсь�ої�діяльності.

6.1.17.�Здійснювати�під$отов�!,�перепід$отов�!�та�підвищення��валіфі�ації�працівни�ів

Підприємства.

6.1.18.�Вживати�необхідних�заходів�для�збереження��омерційної�таємниці�Підприємства.

6.1.19.�Брати�!часть�!�$ал!зевих�та�місь�их�професійних�спіл�ах,�а�та�ож�входити�до�с�ла-

д!�об’єднань�профспіло��та�вільно�виходити�з�них.

6.1.20.�Направляти�!�відрядження�в�межах�У�раїни�та�за�її�межі�працівни�ів�Підприємства,

що�ви�он!ють�завдання�Підприємства.

6.1.21.�Провадити�зовнішньое�ономічн!�діяльність,�я�а�відповідає�предмет!�діяльності�і�пра-

вам�Підприємства�та�не�заборонена�чинним�за�онодавством�У�раїни.

6.1.22.�Реаліз!вати�за�з$одою�власни�а�або�!повноважено$о�ним�ор$ан!�в�!становлено-

м!�поряд�!�основні�засоби�і�матеріали,�я�і�не�знайшли�ви�ористання�!�виробничій�діяльно-

сті�Підприємства.

6.1.23.�Ви�лючно�за�з$одою�власни�а�або�!повноважено$о�ним�ор$ан!�в�!становленом!

поряд�!�відч!ж!вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд!�або�безоплатне��орист!-

вання�(позич�!),�передавати�в�застав!�нер!хоме�майно,�!стат�!вання,�транспортні�засоби,

обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис!вати�з�баланс!�основні�засоби.

6.1.24.�Провадити�бла$одійн!�діяльність.

6.2.�Підприємство��орист!ється�та�ож�іншими�правами,�наданими�за�онодавством�У�ра-

їни.

6.3.�Обов’яз�и�Підприємства:

6.3.1.�Забезпеч!вати�своєчасн!�сплат!�подат�ів�та�інших�обов’яз�ових�платежів�до�дер-

жавно$о�та�місцево$о�бюджетів�з$ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

6.3.2.�Ор$анізов!вати�робот!�Підприємства�відповідно�до�чинно$о�за�онодавства�У�ра-

їни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

6.3.3.�Своєчасно�та�я�існо�ви�он!вати�роботи�та�надавати�посл!$и�відповідно�до�чинно-

$о�за�онодавства�У�раїни�та�Стат!т!�Підприємства.

6.3.4.�Забезпеч!вати�цільове�ви�ористання��оштів,�спрямованих�на�фінанс!вання�ново-

$о�б!дівництва,�ре�онстр!�ції�та�ремонт!�(в�том!�числі��апітально$о)�об’є�тів.

6.3.5.�Створювати�належні�!мови�для�висо�опрод!�тивної�праці�своїх�працівни�ів,�забез-

печення�додержання�вимо$�чинно$о�за�онодавства�про�працю,�соціальне�страх!вання,�пра-

вил�і�норм�охорони�праці,�техні�и�безпе�и.

6.3.6.�Здійснювати�заходи�з�!дос�оналення�ор$анізації�оплати�праці�працівни�ів�з�метою

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

роботи�Підприємства,�забезпеч!вати�е�ономне�і�раціональне�ви�ористання��оштів�Підпри-

ємства�і�своєчасні�розрах!н�и�з�працівни�ами�Підприємства.

СТАТТЯ�7.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ�І�САМОВРЯДУВАННЯ�

ТРУДОВОГО�КОЛЕКТИВУ

7.1.�Управління�Підприємством�здійснюється�відповідно�до�Стат!т!�на�основі�поєднання

прав�власни�а�щодо�$осподарсь�о$о�ви�ористання�майна�і�!часті�в�!правлінні�Підприєм-

ством�тр!дово$о��оле�тив!.

7.2.�Підприємство�очолює�дире�тор.�Дире�тора�Підприємства�призначає�на�посад!�та

звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий�$олова�на��онтра�тній�основі�за�поданням�дире�тора

Департамент!,�по$одженим�із�заст!пни�ом�$олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�відповідно�до�розподіл!�обов’яз�ів�та�першим�заст!пни�ом�$олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації.�У�разі�відс!тності�дире�тора�йо$о�обов’яз�и�ви�он!є�перший�заст!п-

ни��дире�тора.

7.3.�Дире�тор�Підприємства:

7.3.1.�Самостійно�виріш!є�питання�діяльності�Підприємства�відповідно�до�за�онодавства
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1.�Визначити�спеціалізоване�водо$оспо-

дарсь�е��ом!нальне�підприємство�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київвод-

фонд»�замовни�ом�б!дівництва�артезіан-

сь�ої�свердловини�малої�прод!�тивності�на

в!л.�Генерала�На!мова,�27�!�м.�Києві.

2.�Спеціалізованом!�водо$осподарсь�ом!

�ом!нальном!�підприємств!�ви�онавчо$о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київводфонд»:

2.1.�Визначити�прое�тн!�та�підрядн!�б!-

дівельн!�ор$анізації�для�ви�онання�робіт,�за-

значених�!�п!н�ті�1�цьо$о�розпорядження,�в

!становленом!�поряд�!.

2.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в�!становленом!�поряд�!�прое�тної

до�!ментації�для�ви�онання�робіт,�зазначе-

них�!�п!н�ті�1�цьо$о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо$�за-

�онодавства�щодо�поряд�!�ви�онання�б!ді-

вельних�робіт,�водно$о�за�онодавства�та�за-

�онодавства�про�надра.

2.4.�Роботи�ви�он!вати�з$ідно�з�Правила-

ми�бла$о!строю�міста�Києва,�затверджени-

ми�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

$р!дня�2008�ро�!�№ 1051/1051.

2.5.�Під�час�!�ладання�до$овор!�підряд!

на�ви�онання�робіт�з�б!дівництва�передба-

чити�!мови�щодо�надання�підрядни�ом�$а-

рантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити

$арантійні�стро�и�е�спл!атації�об’є�та.

3.�Департамент!�житлово-�ом!нальної�ін-

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

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

міністрації)�подати�до�Департамент!�е�оно-

Про будівництво артезіанської свердловини 
малої продуктивності на вул. Генерала Наумова, 27

Розпорядження № 140 від 12 березня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060, в частині поліпшення
якості питної води столиці, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�раїни,�!�ладено$о��онтра�т!�та�цьо$о�Стат!т!�за�винят�ом�тих,�що�віднесені�до��омпетен-

ції�інших�ор$анів�!правління�Підприємством.

7.3.2.�Несе�персональн!�відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на�Підприємство�зав-

дань,�визначених�цим�Стат!том,�ви�онання�фінансових�планів,�дотримання�фінансової�дис-

ципліни�та�норм�охорони�праці,�ефе�тивне�ви�ористання�та�охорон!�майна,�за�ріплено$о�за

Підприємством,�дотримання�чинно$о�за�онодавства�У�раїни.

7.3.3.�Затвердж!є�ор$анізаційн!�стр!�т!р!,�чисельність�та�штатний�розпис�Підприємства,

положення�про�стр!�т!рні�підрозділи�Підприємства,�в�том!�числі�відо�ремлені,�розподіл�обо-

в’яз�ів�між�працівни�ами,�вживає�заходів�щодо�заохочення�та�на�ладення�стя$нень�на�пра-

цівни�ів�Підприємства�в�!становленом!�поряд�!.

7.3.4.�Має�право�першо$о�підпис!�на�фінансових,�бан�івсь�их�та�інших�до�!ментах.

7.3.5.�Діє�без�дор!чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо$о�інтереси�в�ор$анах�дер-

жавної�влади,�місцево$о�самовряд!вання,�!�відносинах�з�фізичними�особами�та�юридични-

ми�особами�б!дь-я�ої�форми�власності.

7.3.6.�Розпоряджається�майном�та��оштами�Підприємства�відповідно�до�чинно$о�за�оно-

давства�У�раїни�та�цьо$о�Стат!т!.

7.3.7.�Видає�!�межах�своїх�повноважень�на�ази�і�в�азів�и,�ор$анізов!є�та�перевіряє�їхнє�ви-

�онання.

7.3.8.�У�ладає�!$оди,�до$овори,��онтра�ти,�видає�дор!чення,�від�риває�в�!становах�бан-

�ів�рах!н�и.

7.3.9.�Виріш!є�інші�питання�діяльності�Підприємства�в�межах�та�поряд�!,�визначених�Ста-

т!том�та�за�онодавством�У�раїни.

7.3.10.�Вчиняє�б!дь-я�і�інші�дії,�необхідні�для�провадження�$осподарсь�ої�діяльності�Під-

приємства,�за�винят�ом�тих,�що�повинні�б!ти�!з$оджені�з�власни�ом�або�!повноваженим�ним

ор$аном.

7.4.�Заст!пни�ів�дире�тора�Підприємства,��ерівни�ів�стр!�т!рних�підрозділів,�інших�пра-

цівни�ів�призначає�і�звільняє�з�посади�Дире�тор�Підприємства�в�!становленом!�поряд�!.

7.5.�Повноваження�тр!дово$о��оле�тив!�Підприємства�реаліз!ються�за$альними�зборами

та�виборчим�ор$аном —�профспіл�овим��омітетом,�я�ий�обирається�на�два�ро�и�і�представ-

ляє�інтереси�тр!дово$о��оле�тив!.�За$альні�збори�тр!дово$о��оле�тив!�с�ли�аються�!�разі

потреби,�але�не�рідше�двох�разів�на�рі�.

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

!часть�!�йо$о�діяльності�на�основі�тр!дово$о�до$овор!�(�онтра�т!,�!$оди)�або�інших�форм,�що

ре$!люють�тр!дові�відносини�працівни�а�з�Підприємством.

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

рантії�обов’яз�ово$о�медично$о�страх!вання�членів�тр!дово$о��оле�тив!�та�їх�сімей,�поря-

до��преміювання�та�застос!вання�доплат�і�надбаво��до�посадових�о�ладів�працівни�ів�Під-

приємства�визначаються��оле�тивним�до$овором�!�межах�за�онодавства�У�раїни.

7.8.�Право�!�ладання��оле�тивно$о�до$овор!�від�імені�власни�а�надається�дире�тор!�Під-

приємства,�а�від�імені�тр!дово$о��оле�тив! —�$олові�профспіл�ово$о��омітет!.�Коле�тивним

до$овором�ре$!люються�виробничі,�тр!дові�і�е�ономічні�відносини�тр!дово$о��оле�тив!�з�ад-

міністрацією�Підприємства,�питання�охорони�праці,�соціально$о�розвит�!.

7.9.�Усі�рішення�за$альних�зборів�тр!дово$о��оле�тив!,�я�і�прийняті�!�встановленом!�по-

ряд�!�та�не�с!перечать�за�онодавств!,�реаліз!є�дире�тор�Підприємства�в�!становленом!

поряд�!.

СТАТТЯ�8.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА,�ЕКОНОМІЧНА�ТА�СОЦІАЛЬНА�

ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

8.1.�План!вання�фінансово-$осподарсь�ої�діяльності�здійснює�Підприємство�шляхом�с�ла-

дання�!�поряд�!�та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор$ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�а�місь�а�державна�адміністрація),�річно$о�фінансово$о�план!,�я�ий�затвердж!є�Департа-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

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

мою,�що�визначає�Департамент��ом!нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київ-

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

8.2.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б!х$алтерсь�ий�облі��рез!льтатів�своєї�діяль-

ності�і�надає�фінансов!,�статистичн!�та�інш!�звітність�!�поряд�!,�встановленом!�чинним�за-

�онодавством�У�раїни.

8.3.�Відрах!вання�Підприємством�частини�приб!т�!�до�бюджет!�міста�Києва�здійснюєть-

ся�в�поряд�!,�визначеном!�Київсь�ою�місь�ою�радою.

8.4.�Джерелами�форм!вання�фінансових�рес!рсів�Підприємства�є�доходи,�амортизаційні

відрах!вання�та�інші�надходження,�не�заборонені�чинним�за�онодавством.

8.5.�Відносини�Підприємства�з�іншими�підприємствами,�!становами,�ор$анізаціями�і�$ро-

мадянами�в�!сіх�сферах�$осподарсь�ої�діяльності�здійснюються�на�основі�до$оворів.

8.6.�Питання�соціально$о�розвит�!,�зо�рема�поліпшення�!мов�праці,�життя�та�здоров’я,�$а-

рантії�обов’яз�ово$о�медично$о�страх!вання�членів�тр!дово$о��оле�тив!,�виріш!ються�тр!-

довим��оле�тивом�за�!частю�дире�тора�Підприємства�на�підставі��оле�тивно$о�до$овор!,

я�що�інше�не�передбачено�чинним�за�онодавством�У�раїни.

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

ності�здійснюється�з$ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни.

СТАТТЯ�9.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.�Підприємство�самостійно�провадить�зовнішньое�ономічн!�діяльність,�для�чо$о�вст!пає

!�відносини�з�іншими�юридичними,�а�та�ож�фізичними�особами�іноземних��раїн�з$ідно�з�ме-

тою�і�предметом�діяльності�Підприємства�!�межах,�що�встановлені�чинним�за�онодавством

У�раїни.

9.2.�У�процесі�провадження�зовнішньое�ономічної�діяльності�Підприємство��орист!ється

!�повном!�обсязі�правами�юридичної�особи�з$ідно�з�чинним�за�онодавством�У�раїни�та�цим

Стат!том.

9.3.�Підприємство�самостійно�веде�е�спортно-імпортні�операції�або�дор!чає�їх�ведення

спеціалізованим�зовнішньое�ономічним�(тор$овим)�ор$анізаціям�на�до$овірній�основі.

9.4.�Валютні��ошти,�одержані�Підприємством�в�рез!льтаті�зовнішньое�ономічної�діяльно-

сті,�після�сплати�подат�ів�та�інших�обов’яз�ових�платежів�зарахов!ються�на�валютний�рах!-

но��Підприємства.

СТАТТЯ�10.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Припинення�діяльності�Підприємства�здійснюється�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни�в�рез!льтаті�йо$о�реор$анізації�(злиття,�приєднання,�поділ!,�перетворення)�або�лі�віда-

ції —�за�рішенням�власни�а�або�!повноважено$о�ним�ор$ан!,�а�!�випад�ах,�передбачених

за�оном,—�за�рішенням�с!д!.�У�разі�реор$анізації�Підприємства�йо$о�права�і�обов’яз�и�пе-

реходять�до�правонаст!пни�ів.

10.2.�Лі�відацію�Підприємства�здійснює�лі�відаційна��омісія,�!творена�власни�ом�або

!повноваженим�ним�ор$аном,�а�!�разі�лі�відації�за�рішенням�с!д! —�лі�відаційна��омісія,�!т-

ворена�цим�ор$аном.�Порядо��і�стро�и�лі�відації�визначаються�чинним�за�онодавством�У�ра-

їни.

У�разі�бан�р!тства�Підприємства�йо$о�лі�відація�проводиться�з$ідно�з�За�оном�У�раїни

«Про�відновлення�платоспроможності�боржни�а�або�визнання�йо$о�бан�р!том».

10.3�Працівни�ам�Підприємства,�я�і�звільняються�!�рез!льтаті�реор$анізації�чи�лі�відації

Підприємства,�$арант!ється�додержання�їх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр!дово$о�за�о-

нодавства�У�раїни.

10.4.�Майно�Підприємства,�що�залишиться�після�задоволення�вимо$��редиторів,�ви�о-

ристов!ється�за�рішенням�власни�а�Підприємства.

10.5.�Підприємство�є�та�им,�діяльність�я�о$о�припинилася�з�дня�внесення�до�єдино$о�дер-

жавно$о�реєстр!�запис!�про�припинення�йо$о�діяльності.

11.�ПОРЯДОК�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�І�ДОПОВНЕНЬ�ДО�СТАТУТУ

ПІДПРИЄМСТВА

11.1.�Пропозиції�про�внесення�змін�до�Стат!т!�Підприємства�мож!ть�надходити�від�влас-

ни�а,�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

і�тр!дово$о��оле�тив!�Підприємства.

11.2.�Ви�онавчий�ор$ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація)

затвердж!є�зміни�і�доповнення�до�Стат!т!.

11.3.�Затверджені�зміни�та�доповнення�до�Стат!т!�підля$ають�державній�реєстрації�!�вста-

новленом!�за�онодавством�поряд�!.
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про затвердження передавального акта 
Управління охорони культурної спадщини 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 132 від 11 березня 2016 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради
від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)», розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 09 лютого 2015 року № 94 «Про організаційно�правові за�
ходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741 /741»:

Затвердити�передавальний�а�т�Управління�охорони��!льт!рної�спадщини�ви�онавчо$о�ор$а-

н!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про відпустку Онуфрійчука В. М.
Розпорядження № 137 від 12 березня 2016 року

Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу»:

1.�Он!фрійч!�!�Вадим!�Михайлович! —

тимчасово�ви�он!ючом!�обов’яз�и�$олови

Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації —�по$одити�частин!�додат-

�ової�оплач!ваної�відп!ст�и�державно$о�сл!ж-

бовця,�я��та�ом!,�що�має�стаж�роботи�в�дер-

жавних�ор$анах�понад�15�ро�ів,�тривалістю

12��алендарних�днів�з�21�березня�по�01��віт-

ня�2016�ро�!.

2.�Ви�онання�обов’яз�ів�$олови�Деснян-

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

ністрації�на�період�відп!ст�и�Он!фрійч!�а�В.

М.�з�21�березня�по�01��вітня�2016�ро�!�по-

�ласти�на�Крохмалю�а�В.�В.—�першо$о�заст!п-

ни�а�$олови�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Ки-

єві�державної�адміністрації.

Голова В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження�ви�онавчо$о�ор$ан!

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

державної�адміністрації)

12.03.2016�№ 142

Склад комісії з питання приймання�передачі до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва державного нерухомого майна —

квартирного (багатоповерхового) житлового будинку (гуртожитку) 
будівля літера А (реєстровий номер 02070884.1. ЧПЮБММ171), 

яке розташоване на земельній ділянці 
(кадастровий номер 8000000000:66:079:0035, площа — 0,2557 га) 

за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2

Старостен�о�Ганна�Ві�торівна

Фіданян�Олена�Гри$орівна

Алімова�Ірина�Ми�олаївна

Бо$дашина�Юлія�Геннадіївна

Босен�о�Ірина�Анатоліївна

Вірчич�Галина�Михайлівна

Зариць�ий�Ми�ола�Віталійович

Місаілов�Оле�сандр�Володимирович

Новохатня�Ві�торія�Василівна�

Овсянні�ова�Тетяна�Василівна�

Панчен�о�Василь�Васильович

Ро$анов�Валерій�Володимирович

Т!р!нцев�Оле�сандр�Петрович

Шт!ль�Валентин�Петрович

заст!пни��$олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�$олова��омісії;

дире�тор�Департамент!�освіти�і�на!�и,�молоді�та

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст!пни��$о-

лови��омісії;

заст!пни��начальни�а�відділ!�форм!вання�та�розпо-

діл!��ом!нальної�власності�!правління�приватизації,

�орпоративних�прав,�форм!вання�і�розподіл!��ом!наль-

ної�власності�Департамент!��ом!нальної�власності�м.�Ки-

єва�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

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

$оловний�спеціаліст�відділ!�!правління�державним

майном�та�підприємствами�департамент!�!правління

справами�Міністерства�освіти�і�на!�и;

$оловний�б!х$алтер�Київсь�о$о�!ніверситет!�імені�Бо-

риса�Грінчен�а;

заст!пни��$оловно$о�б!х$алтера�державно$о�вищо-

$о�навчально$о�за�лад!�«Київсь�ий�національний�е�о-

номічний�!ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана»;

провідний�інженер�сл!жби�$оловно$о�інженера�дер-

жавно$о�вищо$о�навчально$о�за�лад!�«Київсь�ий�на-

ціональний�е�ономічний�!ніверситет�імені�Вадима�Геть-

мана»;

провідний�фахівець�(юрист�онс!льт)�Київсь�о$о�!ні-

верситет!�імені�Бориса�Грінчен�а;

$оловний�спеціаліст�відділ!�!правління��орпоратив-

ними�правами�!правління�приватизації,��орпоративних

прав,�форм!вання�і�розподіл!��ом!нальної�власності

Департамент!��ом!нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

навчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації;

помічни��проре�тора,�начальни��юридично$о�відді-

л!�державно$о�вищо$о�навчально$о�за�лад!�«Київсь�ий

національний�е�ономічний�!ніверситет�імені�Вадима

Гетьмана»;

помічни��проре�тора�з�адміністративно-$осподар-

сь�ої�роботи�Київсь�о$о�!ніверситет!�імені�Бориса�Грін-

чен�а;

помічни��проре�тора�з�на!�ово-педа$о$ічних,�е�оно-

мічних�та�соціальних�питань�державно$о�вищо$о�на-

вчально$о�за�лад!�«Київсь�ий�національний�е�ономіч-

ний�!ніверситет�імені�Вадима�Гетьмана»;

проре�тор�з�ор$анізаційних�питань�та�адміністратив-

но-$осподарсь�ої�роботи�Київсь�о$о�!ніверситет!�іме-

ні�Бориса�Грінчен�а;

проре�тор�з�на!�ово-педа$о$ічних,�е�ономічних�та

соціальних�питань�державно$о�вищо$о�навчально$о�за-

�лад!�«Київсь�ий�національний�е�ономічний�!ніверси-

тет�імені�Вадима�Гетьмана».

Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом!нальної

власності�територіальної�$ромади�міста�Ки-

єва�державне�нер!хоме�майно —��вартир-

ний�(ба$атоповерховий)�житловий�б!дино�

($!ртожито�)�б!дівля�літера�А�(реєстровий

номер�02070884.1.�ЧПЮБММ171),�я�е�роз-

ташоване�на�земельній�ділянці�(�адастровий

номер�8000000000:66:079:0035,�площа —

0,2557�$а)�за�адресою:�м.�Київ,�в!л.�Старо-

сільсь�а,�2,�первісною�вартістю�3 459 270,00

(три�мільйони�чотириста�о�п’ятдесят�дев’ять

тисяч�двісті�сімдесят)�$ривень,�залиш�овою

вартістю�2 543�516,00�(два�мільйони�п’ятсот

соро��три�тисячі�п’ятсот�шістнадцять)�$ри-

вень.

2.�Утворити��омісію�з�питання�приймання-пе-

редачі�до��ом!нальної�власності�територіальної

$ромади�міста�Києва�державно$о�нер!хомо$о

майна—��вартирно$о�(ба$атоповерхово$о)�жит-

лово$о�б!дин�!�($!ртожит�!)�б!дівля�літера�А�(ре-

єстровий�номер�02070884.1.�ЧПЮБММ171),�я�е

розташоване�на�земельній�ділянці�(�адастровий

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва державного нерухомого

майна — квартирного (багатоповерхового) 
житлового будинку (гуртожитку) будівля літера А 

(реєстровий номер 02070884.1. ЧПЮБММ171)
за адресою: м. Київ, вул. Старосільська, 2, 

та утворення комісії з питання приймання�передачі
Розпорядження № 142 від 12 березня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», статті
137 Господарського кодексу України, 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» та на виконання рішення Київської
міської ради від 08 жовтня 2015 року № 140/2043 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва цілісних майнових комплексів», в межах функцій органу міс�
цевого самоврядування:

номер�8000000000:66:079:0035,�площа—0,2557

$а)�за�адресою:�м.�Київ,�в!л.�Старосільсь�а,�2,

та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

3.�Комісії,�!твореній�з$ідно�з�п!н�том�2

цьо$о�розпорядження,�ор$аніз!вати�робот!

в�!становленом!�поряд�!,�підписати�а�ти

приймання-передачі�та�направити�їх�на�за-

твердження�до�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої

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

міністрації).

4.�За�ріпити�на�праві�оперативно$о�!прав-

ління�за�Київсь�им�!ніверситетом�імені�Бо-

риса�Грінчен�а�майно,�зазначене�!�п!н�ті�1

цьо$о�розпорядження.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�розпо-

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

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

но�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

1.�За�ріпити�на�праві�$осподарсь�о$о�відан-

ня�за��ом!нальним�підприємством�з�!триман-

ня�та�е�спл!атації�житлово$о�фонд!�спеціаль-

но$о�призначення�«Спецжитлофонд»�(далі —

КП�«Спецжитлофонд»)�б!дівлю�№ 46�на�в!л.

Бо$дана�Хмельниць�о$о�!�Шевчен�івсь�ом!

районі,�що�розташована�на�земельній�ділянці

за��адастровим�№ 8 000 000 000:88:199:0040.

2.�Ком!нальном!�підприємств!�«Київпас-

транс»�спільно�з�КП�«Спецжитлофонд»�в�!с-

тановленом!�поряд�!�забезпечити�прийом-

передач!�об’є�та,�зазначено$о�!�п!н�ті�1�цьо-

$о�розпорядження,�та��опію�а�та�надати�до

Департамент!��ом!нальної�власності�м.�Ки-

єва�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

ції).

3.�Визначити�КП�«Спецжитлофонд»�замов-

ни�ом�ре�онстр!�ції�б!дівлі�№ 46�на�в!л.�Бо$-

дана�Хмельниць�о$о�!�Шевчен�івсь�ом!�райо-

ні�під�житловий�б!дино�,�за�!мови�ви�онан-

ня�п!н�т!�4�цьо$о�розпорядження.

4.�КП�«Спецжитлофонд»:

4.1.�Вирішити�!�встановленом!�поряд�!�пи-

тання�щодо�оформлення�права��орист!ван-

ня�земельною�ділян�ою�на�в!л.�Бо$дана�Хмель-

ниць�о$о,�46�!�Шевчен�івсь�ом!�районі.

4.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т!ван-

ня�об’є�та�!�встановленом!�за�онодавством

поряд�!.

4.3.�Визначити�$енеральн!�прое�тн!�та�$е-

неральн!�підрядн!�б!дівельн!�ор$анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених�!�п!н�ті�3�цьо-

$о�розпорядження.

4.4.�Розробити�та�затвердити�прое�тно-

�ошторисн!�до�!ментацію�на�ре�онстр!�цію

б!дівлі,�зазначеної�!�п!н�ті�3�цьо$о�розпоря-

дження.

4.5.�До�почат�!�ви�онання�робіт,�зазначе-

них�!�п!н�ті�3�цьо$о�розпорядження,�одер-

жати�дозволи�центрально$о�ор$ан!�ви�онав-

чої�влади,�що�реаліз!є�державн!�політи�!�!

сфері�охорони��!льт!рної�спадщини —�Мі-

ністерства��!льт!ри�У�раїни,�місцево$о�ор-

$ан!�!�сфері�охорони��!льт!рної�спадщини —

Департамент!��!льт!ри�ви�онавчо$о�ор$ан!

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

жавної�адміністрації)�на�проведення�робіт.

4.6.�Забезпечити�дотримання�вимо$�чинно-

$о�за�онодавства�щодо�поряд�!�ви�онання

б!дівельних�робіт.

4.7.�Забезпечити�прийняття�в�е�спл!ата-

цію�за�інчено$о�б!дівництвом�об’є�та�на�в!л.

Бо$дана�Хмельниць�о$о,�46�!�Шевчен�івсь�о-

м!�районі�з$ідно�з�термінами,�передбачени-

ми�прое�том�ор$анізації�б!дівництва.

4.8.�Передати�після�прийняття�в�е�спл!-

атацію�за�інчено$о�б!дівництвом�об’є�та�на

в!л.�Бо$дана�Хмельниць�о$о,�46�!�Шевчен-

�івсь�ом!�районі,�балансо!трим!вач!,�визна-

ченом!�!�встановленом!�поряд�!.

5.�Взяти�до�відома,�що�фінанс!вання�ре-

�онстр!�ції�б!дівлі�на�в!л.�Бо$дана�Хмель-

ниць�о$о,�46�!�Шевчен�івсь�ом!�районі�під

житловий�б!дино��б!де�здійснюватись�за�ра-

х!но��зал!чених��оштів�!�встановленом!�за-

�онодавством�поряд�!.

6.�Е�спл!атаційним�сл!жбам�міста�при

оформленні�технічних�!мов�на�інженерне�за-

безпечення�б!дин�!,�зазначено$о�!�п!н�ті�3

цьо$о�розпорядження,�передбачити�йо$о�під-

�лючення�по�можливості�безпосередньо�до�най-

ближчих�вн!трішньо�вартальних�мереж�та

спор!д.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст!пни�ів�$олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з$ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про реконструкцію будівлі № 46 
на вул. Богдана Хмельницького у Шевченківському районі 

під житловий будинок
Розпорядження № 143 від 12 березня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре�
гулювання містобудівної діяльності», 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», з метою збільшення обсягів будів�
ництва житла для громадян, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо$о�ор$ан!�Київ-

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

ної�адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�що-

до�в�лючення�робіт,�зазначених�!�п!н�ті�1

цьо$о�розпорядження,�до�про$рам�е�ономіч-

но$о�і�соціально$о�розвит�!�м.�Києва�на�2016

рі��та�наст!пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завер-

шення�робіт,�зазначених�!�п!н�ті�1�цьо$о�роз-

порядження,�зарахов!ється�до��ом!нальної

власності�територіальної�$ромади�міста�Ки-

єва.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо$о�розпо-

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

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

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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2.8.3�«Ведення�облі���ромадян,�я�і�потреб�ють�поліпшення�житлових��мов»�

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово!комунального
господарства 
Сектор 8. Соціальний захист і безпека 
Досягнення високих стандартів життя для всіх мешканців Києва 
Поліпшення житлових умов

Назва проектної ідеї Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

1. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо ведення обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
2. Можливість визначення реальної потреби у житлі (кількості квартир та їх набору) для
вирішення житлових питань громадян, що перебувають на квартирному обліку 
3. Забезпечення дотримання чинного законодавства щодо черговості поліпшення
житлових умов

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. На сьогоднішній день у черзі за
місцем проживання перебуває близько 67,3 тис. сімей та одиноких громадян

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Створення умов для реалізації громадянами права на визнання їх потребуючими
поліпшення житлових умов та можливості претендувати на отримання житла від
держави ( у тому числі і участі у державних програмах) 
Забезпечення виконання вимог статті 15 Житлового кодексу Української РСР

Очікувані результати Реєстр обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Прогнозування витрат

Ключові заходи 1. Визначення права громадян перебувати у черзі на отримання житла 
2. Формування черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
3. Забезпечення роботи загальноміського автоматизованого банку даних "Квартоблік" 
4. Встановлення черговості на отримання житла

Період здійснення: 2016!2018 pp. (постійно)

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

.! ! ! !

Джерела фінансування Не потребує фінансування

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Районні в м. Києві державні адміністрації, Департамент будівництва та житлового
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Коментарі

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. На сьогоднішній день у черзі за
місцем проживання перебуває близько 67,3 тис сімей та одиноких громадян та близько
1,5 тис. сімей проживає у аварійних та непридатних для проживання приміщеннях

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Упорядкування шляхів розв'язання житлових питань киян, які потребують поліпшення
житлових умов

Очікувані результати За умови реалізації заходів Комплексної програми в повному обсязі очікується, що
будуть поліпшені житлові умови 2022 сімей та одиноких громадян а також реалізовані
права 864 інвесторів шляхом добудови 7 житлових будинків!довгобудів

Ключові заходи 1. Відведення земельних ділянок під будівництво житла для черговиків квартирного
обліку. 
2. Виділення кошів на фінансування будівництва (придбання) житла для черговиків
квартирного обліку. 
3. Будівництво (придбання) житла для потребуючих поліпшення житлових умов. 
4. Добудова 7 житлових будинків на 1979 квартир

Період здійснення: 2016!2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

622 245,4 562 645,4 633 556,1 1818 446,9

Джерела фінансування бюджет міста Києва, державний бюджет, кошти населення

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Департамент
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальні
підприємства, підпорядковані йому

Коментарі

Керівник апарату В. Бондаренко 

2.7.1�"Оновлена�ш�ола"�-�зміцнення�та�вдос�оналення�матеріально-технічної�бази
заальноосвітніх�навчальних�за�ладів�міста�

2.8.1�"Забезпечення�житлом�осіб�з�числа�дітей-сиріт�та�дітей,�позбавлених
бать�івсь�оо�пі�л�вання"�

2.8.2�«Забезпечення�житлом�ромадян,�я�і�потреб�ють�поліпшення�житлових
�мов,�на�2016-2018�рр.»

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрямок зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Ініціатива 1 "Першокласна інфраструктура" в частині житлово!комунального
господарства 
Сектор 8. Соціальний захист і безпека 
Досягнення високих стандартів життя для всіх мешканців Києва 
Поліпшення житлових УМОВ

Назва проектної ідеї Забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на
2016!2018 pp.

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Будівництво житла для черговиків квартирного обліку за різними схемами. 
Будівництво соціального житла для громадян, які перебувають на соціальному
квартирному обліку 
Створення Комунального фонду орендованого житла міста 
Добудова 7 житлових будинків!довгобудів

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору). Напрям зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Сектор 8 "Соціальний захист та безпека" 
Підвищення безпеки та соціального захисту населення

Назва проектної ідеї Забезпечення житлом осіб з числа дітей!сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Особи з числа дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на квартирному обліку, отримають житлові приміщення

Територія, на яку
матиме вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

375 осіб з числа дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Порушення права вказаної категорії осіб на забезпечення житлом ( ст. 33 Закону України
"Про забезпечення організаційно!правових умов соціального захисту дітей!сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування")

Очікувані результати 375 осіб з числа дітей!сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають
впорядковане жило

Ключові заходи Придбання 375 квартир

Період здійснення 2016!2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн

2016 2017 2018 Разом

65 765,1 65 765,1 65 765,0 197 295,2

Джерела фінансування бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Районні в місті Києві державні адміністрації

Номер і назва
стратегічної ініціативи
(сектору), напрям зі
Стратегії розвитку
міста Києва до 2025
року, якому відповідає
проектна ідея

Сектор 7 "Освіта"
Високоякісна, доступна освіта, що відповідає вимогам ринку

Назва проектної ідеї "Оновлена школа" ! зміцнення та вдосконалення матеріально!технічної бази
загальноосвітніх навчальних закладів міста

Одна або кілька цілей,
які будуть досягнуті
внаслідок реалізації

Створення належних та безпечних умов для організації навчально!виховного процесу.
Підвищення якості освітніх послуг

Територія, на яку
матиме вплив

440 загальноосвітніх закладів міста Києва

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

254 тис. учнів

Стислий опис
проблеми, яка буде
вирішуватися при
реалізації

Невідповідність стану приміщень загальноосвітніх навчальних закладів існуючим
нормативам, що створює небезпеку для учасників навчально!виховного процесу
Застаріле обладнання та технічні засоби навчання, що не дозволяє здійснювати
навчально!виховний процес на належному рівні

Очікувані результати 1. Покращення якості викладання предметів 
2. Підвищення рівня знань учнів 
3. Комфортні та безпечні умови для проведення навчально! виховного процесу

Ключові заходи 1. Оснащення навчальних закладів технікою 2. Закупка обладнання та меблів для
кабінетів 3. Придбання інвентарю та інших предметів довгострокового користування 
4. Ремонт кабінетів і приміщень

Період здійснення: лютий 2016 р. – грудень 2018 р.

Орієнтовний обсяг
фінансування, тис. грн 

2016 2017 2018 Разом

буде визначено буде визначено буде визначено буде визначено

Джерела фінансування ДФРР, бюджет міста Києва, кошти інвестора

Ключові учасники
реалізації проектної
ідеї

Районні в місті Києві державні адміністрації, управління освіти РДА, керівники
загальноосвітніх навчальних закладів, батьківська громадськість

Коментарі Ініціатива реалізовуватиметься у співпраці між органами виконавчої влади, освітянами
та батьківською громадськістю

Період здійснення: 2016!2018 роки

Орієнтовний обсяг
фінансування.тис. грн

2016 2017 2018 Разом

21 285,0 ! ! 21 285,0

Джерела фінансування ДФРР, бюджет міста Києва

Ключові учасники
реалізації проектної ідеї

Супровід і управління проекту ! Департамент культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Коментарі

Назва проектної ідеї Реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і
реконструкцією прибудови театрально!видовищного закладу культури
"Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3, у
Печерському районі (І черга)

Одна або кілька цілей, які
будуть досягнуті внаслідок
реалізації

Реставрація будівлі з реконструкцією аварійної прибудови театрально!видовищного
закладу культури "Київський академічний театр оперети", як важливої складової
Троїцької площі, яка знаходиться у безпосередній близькості до головної
спортивної арени країни ! НСК "Олімпійський"

Територія, на яку матиме
вплив

місто Київ

Орієнтовна кількість
населення, на яке
поширюватиметься
проектна ідея

115 000,0 глядачів на 1 рік

Стислий опис проблеми,
яка буде вирішуватися при
реалізації

Реставрація та реабілітація будівлі театру з технічним переоснащенням прибудови, а саме: 
! проблема по збереженню декорацій та великогабаритного реквізиту, що
зберігається у прибудові театру, яка знаходиться в аварійному стані;
! напівпідвальні приміщення не придатні для повноцінної роботи працівників
театру, тому що не проведені роботи внутрішнього опорядження; 
! порушений температурний режим у залі; 
! вікна, що знаходяться в аварійному стані, надають неестетичний вигляд будівлі, а
також протікають, пропускають протяги

Очікуванні результати ! покращення естетичного вигляду центральної частини міста; 
! втілення мистецьких задумів на більш якісний, європейський рівень; 
! покращення умов праці; 
! по закінченню будівництва буде досягнута значна економія тепло та енергоносіїв; 
! усунення проблеми аварійності прибудови

Ключові заходи ! влаштування покрівлі одноповерхової прибудови; 
! внутрішні опоряджувальні роботи в одноповерховій прибудові; 
! вентиляція та димовидалення приміщень прибудови; 
! заміна вікон будівлі театру; 
! кондиціювання глядацької зони; 
! станція охолодження повітря та її підключення;
! придбання та монтаж вантажного ліфта

За�інчення	додат�	до	Розпорядження	№100	від	26	люто�о	2016	ро�
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ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!
Àäì³í³ñòðàö³ÿ Êâàðòèðíî-åêñïëóàòàö³éíî¿ ÷àñòèíè (ì³ñòî Êè¿â) äîâîäèòü äî Âà-

øîãî â³äîìà ðîçðàõóíîê îáãðóíòîâàíîãî òàðèôó êâàðòèðíî¿ ïëàòè íà ïîñëóãó ç

óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êà÷àëî-

âà, 3, ïðîâåäåíîãî çã³äíî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 1.06.2011 ð.

¹ 869 ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä

17.07.2015 ð. ¹ 515.

Ðîçì³ð òàðèôó êâàðòèðíî¿ ïëàòè íà ïîñëóãó ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿

òåðèòîð³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êà÷àëîâà, 3 — 8,09 ãðí.

Âñòàíîâëåíà êâàðòèðíà ïëàòà çàáåçïå÷èòü îïëàòó ïðàö³:

1 — çàâ³äóþ÷îãî ãóðòîæèòêó:

0,6188 — äâ³ðíèêà (ïðèáèðàííÿ êîæíîãî äíÿ):

0,7944 — êîìïëåêñíîãî ðîá³òíèêà ç óòðèìàííÿ ïðèì³ùåíü æèòëîâîãî áóäèíêó

(ïðèáèðàííÿ êîæíîãî äíÿ):

0,1692 — ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà (1 ðàç íà òèæäåíü òà çà âèêëèêîì ïðè íåîáõ³äíîñò³);

0,0544 — åëåêòðèêà (1 ðàç íà òèæäåíü òà çà âèêëèêîì ïðè íåîáõ³äíîñò³).

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè íà àäðåñó íà÷àëüíèêà êâàðòèðíî-
åêñïëóàòàö³éíî¿ ÷àñòèíè (ì³ñòî Êè¿â) (ì. Êè¿â, âóë. Åëåêòðèê³â, 33) äî 17 êâ³òíÿ
2016 ðîêó.

11 ëèïíÿ 2016 ðîêó î 14.00 ñóääåþ Êóçüìåíêî Â.À.â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðïóñ 1, çàë
ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 35 ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/27061/15 çà ïîçîâîì
Áëàùóê Æ. Ã. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè: Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè Êëè÷êî Â. Â., ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êëè÷êî Â. Â.
òà Áîíäàðåíêî Â. Â. ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 17.07.2015 ¹ 710 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà
ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòü
âèêîíàâö³ öèõ ïîñëóã, ïî êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç
ñïîæèâà÷àìè çàëåæíî â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ,
ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì".

05 êâ³òíÿ 2016 ðîêó î 13.15 ñóääåþ Ôåäîð÷óêîì À. Á. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó
ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â,âóë.Ïåòðà Áîëáî÷àíà,8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çà-
ñ³äàííÿ ¹ 36 ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðàâà ¹ 826/1357/16 çà ïîçîâîì Ãðèò÷èíà Â. ². äî âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàí-
íÿ íåçàêîííèìè òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15.12.2011 ¹ 2380 "Ïðî âñòàíîâëåííÿ òà-
ðèô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é" òà â³ä 06.09.2012 ¹ 1562 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)".

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Äîíåöüêà, 35, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,8 êâ.ì, (îêðåìî
ðîçòàøîâàíà ñïîðóäà, ñì³òòºçá³ðíèê). Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò âçóòòÿ òà øê³ðÿíèõ âèðîá³â) àáî
³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 775,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-
34, 207-09-30.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 01.04.2016 ðîêó î 9.15 ïðèçíà÷åíî

ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Õâèùóê Ë. Ì.äî Áàáåíêà Â. Â.ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â,

Áàáåíêî Â. Â. âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå

ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè:

- Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè òà çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ³ 3M².

Âèìîãè: â³äïîâ³äíà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè.Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî âèìîãè ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éí³é âåá-
ñòîð³íö³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âåá-ïîðòàëó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Çàÿâè íà êîíêóðñ ïîäàâàòè ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà,
15, ê³ì. 204, òåë. 280-74-97.

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

Ïîâ³äîìëåííÿ (ïóáë³÷íà îôåðòà) ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ïóíêòó 31 Ïðàâèë íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ,ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ òà ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âîäîâ³äâåäåííÿ,
çàòâåðäæåíèõ Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä 21.07.2005 ¹ 630, êåðóþ÷èñü ñòàòòåþ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè"
òà ñòàòòåþ 654 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" (êîä ªÄÐÏÎÓ 37739041), ÿê âèêîíàâåöü ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
îïàëåííÿ òà ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà, â ìåæàõ âëàñíî¿ çîíè òåïëîïîñòà÷àííÿ, ïóáë³êóº çì³íè
äî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè (äàë³ — Äîãîâ³ð), òåêñò ÿêîãî îïóáë³êîâàíèé â
îô³ö³éíîìó â³ñíèêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè — ãàçåò³ "Õðåùàòèê" (âèïóñê â³ä 06.08.2014 ¹ 111) òà º äîãîâîðîì ïðèºäíàííÿ.

1. Íîâà ðåäàêö³ÿ ïóíêòó 5 Äîãîâîðó:

5. Òàðèôè íà ïîñëóãè (ç âðàõóâàííÿì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü) ïî÷èíàþ÷è ç 08 òðàâíÿ 2015 ðîêó ñòàíîâëÿòü:

1) ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ:

- áåç áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 16,91 ãðèâåíü çà êâ. ì;

- ç áóäèíêîâèìè òà êâàðòèðíèìè ïðèëàäàìè îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 639,18 ãðèâåíü çà ã³ãàêàëîð³þ;

2) ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:

- çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèêà äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 39,89 ãðèâåíü çà êóá. ì;

- çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèêà 36,97 ãðèâåíü çà êóá. ì.

2. Íîâà ðåäàêö³ÿ ïóíêòó 6 Äîãîâîðó:

6. Ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè çà íàäàí³ ïîñëóãè (ç âðàõóâàííÿì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü) çà â³äñóòíîñò³ ïðèëàä³â îáë³êó âèçíà÷àºòüñÿ çà
íîðìàòèâàìè (íîðìàìè) ñïîæèâàííÿ, âñòàíîâëåíèìè óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè (ïîñàäîâîþ îñîáîþ), ³ ñòàíîâèòü ñóìó ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³,
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç âñòàíîâëåíîãî íîðìàòèâó (íîðìè) ñïîæèâàííÿ ïîìíîæåíîãî íà âñòàíîâëåíèé òàðèô ³ íà ê³ëüê³ñòü ñóá'ºêò³â êîðèñòóâàííÿ
ïîñëóãàìè, ó òîìó ÷èñë³ çà: 

öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè:

- çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíèêà äî ñèñòåìè ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 39,89 ãðèâåíü çà 1 êóá. ìåòð;

- çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëüíèêà 36,97 ãðèâåíü çà 1 êóá. ìåòð,

öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ:

- áåç áóäèíêîâèõ òà êâàðòèðíèõ ïðèëàä³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 16,91 ãðèâåíü çà 1 êâ. ìåòð òà äîäàòêîâî çã³äíî ç ïóíêòîì 12 öüîãî äîãîâîðó
________ãðèâåíü.

3. Ïóíêò 38 Äîãîâîðó âèêëþ÷èòè.

Âêàçàí³ çì³íè äî äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïóíêòîì
3 ñòàòò³ 631 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çàñòîñîâóþòüñÿ Ñòîðîíàìè äî â³äíîñèí, ùî âèíèêëè ç ìîìåíòó óêëàäåííÿ Äîãîâîðó ç óðàõóâàííÿì
çì³íè òàðèô³â.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ

ÒÎÂ "ÄÁÊ-ÏÀÐÒÍÅÐ" (02081, ì. Êè¿â, âóë. Î. Ï÷³ëêè, 2) çã³äíî ç äîãîâ³ðíèìè çîáîâ'ÿçàííÿìè îòðèìàëî ôóíêö³¿ çàáóäîâíèêà íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ
1,7445 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî êîìïëåêñó ïî ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 9-Á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê: ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò.", þðèäè÷íà àäðåñà — 04211, ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà Íàáåðåæíà, áóä. 11, êîðï. 1, êâ. 4.

Ó ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ áóäóòü âèä³ëÿòèñÿ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè â³ä íàçåìíîãî ìåõàí³çîâàíîãî ãàðàæó íà
184 ì/ì — 0,011 ã/ñåê, â³ä ãîñòüîâèõ ñòîÿíîê íà 60 ì/ì — 0,056 ã/ñåê; â³ä êîòåëüíî¿ — 76,49 ã/ñåê (ðàçîì ç ïàðíèêîâèìè ãàçàìè), êîíöåíòðàö³ÿ
ÿêèõ â ö³ëîìó ïî îá'ºêòó íèæ÷å ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é (ÃÄÊ) äëÿ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî àâòîíîìíî¿ ïðèáóäîâàíî¿ ãàçîâî¿
êîòåëüí³ íîì³íàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ 3,6 ÌÂò.

Çàáðóäíåííÿ çåìåëü, ïîâåðõíåâèõ òà ï³äçåìíèõ âîä, ïðèãí³÷åííÿ ôëîðè ³ ôàóíè íå ñïîñòåð³ãàòèìåòüñÿ. Ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ïî ïîâîäæåííþ
ç â³äõîäàìè. Áóäå îðãàí³çîâàíå íàëåæíèì ÷èíîì çáèðàííÿ òà çáåð³ãàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (ðîçä³ëüíèé çá³ð). Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé
áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿, òåðèòîð³ÿ ïëàíóºòüñÿ, àñôàëüòóºòüñÿ.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà â ö³ëîìó ñêëàäàº 671,51 ì3/äîáó, â ò.÷. ïîëèâ òåðèòîð³¿ 23,24 ì3/äîáó. Âîäîâ³äâåäåííÿ ç îá'ºêòà (ñò³÷í³ âîäè
ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ òà âèðîáíè÷³ â ê³ëüêîñò³ 640,83 ì3/äîáó, êð³ì òîãî, â³ä îáñëóãîâóâàííÿ êîòåëüíî¿ 0,243 ì3/äîáó) çä³éñíþºòüñÿ â ì³ñüêèé
êàíàë³çàö³éíèé êîëåêòîð ç íàñòóïíèì ñêèäîì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè ç öèêëîì ïîâíîãî á³îëîã³÷íîãî î÷èùåííÿ. Îõîðîíà ïîâåðõíåâèõ âîä
çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êàíàë³çóâàííÿ îá'ºêòà. Îõîðîíà ï³äçåìíèõ âîä çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿, ¿¿ àñôàëüòóâàííÿ.
Àâàð³éí³ ñêèäè íå çä³éñíþþòüñÿ, îñê³ëüêè ìåðåæ³ ðîçðàõîâàí³ íà ïðèéîì âñ³º¿ ê³ëüêîñò³ ñò³÷íèõ äîùîâèõ âîä.

Ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòîì çàõîäè çàõèñòó â³ä øóìó äîñòàòí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ äîïóñòèìèõ ð³âí³â çâóê³â òà çâóêîâèõ òèñê³â íà ïðèëåãë³é äî áóä³âë³
òåðèòîð³¿ òà â ¿¿ ïðèì³ùåííÿõ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíèé ðÿä çàõîä³â, ùî ãàðàíòóþòü áåçàâàð³éíó åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà çã³äíî ç ïðèðîäîîõîðîííèìè íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè,
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ òåðèòîð³¿ ìàéäàí÷èêà â ö³ëîìó.

ÒÎÂ "Öåíòðáóäïðîåêò." — âèêîíàâåöü îö³íêè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå (ÎÂÍÑ) — çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ðîçä³ëó ÎÂÍÑ çã³äíî ç
íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âèìîãàìè åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

"Çàìîâíèê" çàáåçïå÷óº ïåðåäà÷ó îá'ºêòà â åêñïëóàòàö³þ îáñëóãîâóþ÷³é êîìïàí³¿ çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè íîðìàìè òà ïðàâèëàìè, çàáåçïå÷óº
åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà çã³äíî ç åêîëîã³÷íèìè âèìîãàìè.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï.ï.

Ñòàòò³ âèòðàò ïî ôàêòó
Ñóìà ôàêòè÷.

âèòðàò, ãðí

1
Ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ðó÷íèì òà ìåõàí³çî-

âàíèì ñïîñîáîì
1,6734

2
Ïðèáèðàííÿ ñõîäîâèõ êë³òîê ðó÷íèì òà ìåõàí³çîâàíèì ñïî-

ñîáîì
2,9815

Âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ, âåëèêîãàáàðèòíèõ, ð³äêèõ â³äõîä³â

(çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, ïåðåðîáëåííÿ, óòèë³çà-

ö³ÿ, çíåøêîäæåííÿ òà çàõîðîíåííÿ)

1,2858

4

Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì ãà-

ðÿ÷îãî, õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, òåïëî-

ïîñòà÷àííÿ, çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿

0,6351

5 Äåðàòèçàö³ÿ 0,0367

6 Äåç³íñåêö³ÿ 0,0641

7

Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ïîòî÷íèé ðåìîíò ìåðåæ åëåê-

òðîïîñòà÷àííÿ òà åëåêòðîîáëàäíàííÿ, ñèñòåì ïðîòèïîæåæíî¿

àâòîìàòèêè òà äèìîâèäàëåííÿ, à òàêîæ çà íàÿâíîñò³ ³íøèõ

âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì, ³íæåíåðíèõ ñèñòåì

0,2120

8

Ïîòî÷íèé ðåìîíò êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â, âíóòð³øíüî-

áóäèíêîâèõ ñèñòåì ãàðÿ÷îãî, õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ,

âîäîâ³äâåäåííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ òà çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ³

òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â áóäèíê³â òà åëåìåíò³â çîâí³øíüîãî

óïîðÿäæåííÿ

1,2025

Ðàçîì 8,09

¹

ï/ï

Íàçâà îðãàíó

óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìó-

âà÷ (íàçâà, þðè-

äè÷íà àäðåñà,

òåëåôîí)

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

Íàéìåíóâàííÿ òà

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé

íîìåð ìàéíà

Çà-

ãàëüíà

ïëîùà,

êâ. ì

Âàðò³ñòü ìàé-

íà çà íåçà-

ëåæíîþ

îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëü-

íî ìîæëè-

âèé ñòðîê

îðåíäè

Ìåòà âèêî-

ðèñòàííÿ

1.

Íàö³îíàëüíà

àêàäåì³ÿ

íàóê Óêðà¿íè

²íñòèòóò õ³ì³¿

âèñîêîìîëåêó-

ëÿðíèõ ñïîëóê

ÍÀÍÓ, 02160,

ì. Êè¿â, Õàðê³â-

ñüêå øîñå, 48,

559-13-94,

559-11-61

Äîïîì³æíèé êîð-

ïóñ, ïðèì³ùåííÿ

¹20, 21.

05417041.1.

ÀÀÀÄÆÆ354
36,10 264569,00

Äî 31.12.17

ð., çà äîìîâ-

ëåí³ñòþ

Îô³ñ, ñêëàä

òà ³íøå

2.
Ïàâ³ëüéîí ¹ 3,

ïðèì³ùåííÿ ¹ 5, 6.

05417041.1.

ÀÀÀÄÆÆ388
47,65 310409,50

Äî 31.12.17

ð., çà äîìîâ-

ëåí³ñòþ

Âèðîáíèö-

òâî, ñêëàä

òà ³íøå

3.
Ïàâ³ëüéîí ¹ 3,

ïðèì³ùåííÿ ¹ 2.

05417041.1.

ÀÀÀÄÆÆ388
18,92 118208,24

Äî 31.12.17

ð., çà äîìîâ-

ëåí³ñòþ

Âèðîáíèö-

òâî, ñêëàä

òà ³íøå

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

àäðåñîþ: 02160, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 48. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë: 559-11-61, 559-48-95.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá'ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.
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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 46705

29 áåðåçíÿ 2016 ð.

¹33(4803)
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ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
Â³äîìèé áîêñåð ³ ìåöåíàò ïðèäáàâ êâàðòèðó äëÿ Ìàð³¿ Ñòóñ

ÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ ïðèäáàâ
òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ³ ïîäàðóâàâ ¿¿
ñåñòð³ â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ïî-
åòà Âàñèëÿ Ñòóñà — Ìàð³¿ Ñòóñ, ÿêà
âíàñë³äîê ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ íà
ñõîä³ òà â³éñüêîâèõ ä³é áóëà âèìó-
øåíà ïîêèíóòè ð³äíèé Äîíåöüê ³
ïåðå¿õàòè äî Êèºâà.

Áðàòè Êëè÷êè çóñòð³ëèñÿ ç ïà-
í³ Ñòóñ, ¿¿ îíóêîþ òà ïðàâíóêàìè,
âðó÷èëè êëþ÷³ òà ïîêàçàëè ðîäè-
í³ íîâå ïîìåøêàííÿ.

«Ñòîëè÷íà âëàäà íå ìàëà çàêîí-
íèõ ï³äñòàâ âèä³ëèòè âàì æèòëî,
ìè ìîãëè ðîçãëÿäàòè ò³ëüêè âàð³-
àíò ç òèì÷àñîâèì ïîìåøêàííÿì.
Àëå äóæå äîáðå,êîëè º áðàò.ß çâåð-
íóâñÿ äî Âîëîäèìèðà ³ â³í ñêàçàâ:
ÿ êóïëþ êâàðòèðó. ² òåïåð âîíà âà-
øà—òðèê³ìíàòíà,ó íîâîìó áóäèí-
êó, íåäàëåêî â³ä ìåòðî, ïîðÿä øêî-
ëà ³ äèòñàäîê, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
áóäèíêó áóäå àïòåêà ³ ãàñòðîíîì,

òóò ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. ²,
ùî ñèìâîë³÷íî,áóäèíîê çíàõîäèòü-
ñÿ íåäàëåêî â³ä ñêâåðó Âàñèëÿ Ñòó-
ñà»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Âîëîäèìèð Êëè÷êî âðó÷èâ Ìà-
ð³¿ Ñòóñ êëþ÷³ â³ä ïîìåøêàííÿ ³
ïîîá³öÿâ çðîáèòè â íüîìó ðå-
ìîíò �

ÄÎ Ê²ÍÖß ì³ñÿöÿ ó Êèºâ³ çàïðàöþº ñàéò, íà ÿêîìó
âñ³ îõî÷³ çìîæóòü êîíòðîëþâàòè ðåìîíò äîðîæíüîãî
ïîêðèòòÿ. Íà öüîìó ñàéò³ ðîçì³ùóâàòèìåòüñÿ ôî-

òîô³êñàö³ÿ äî òà ï³ñëÿ îíîâëåííÿ, àäðåñà òà ãåîêîîð-
äèíàòè, äàòà ïðîâåäåííÿ çàõîäó òà ³íôîðìàö³ÿ ùî-
äî ïëîù³ àñôàëüòóâàííÿ. Â³äïîâ³äíå îêðåìå äîðó-
÷åííÿ ï³äïèñàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Äîðó÷åííÿ çîáîâ’ÿçóº ãîë³â ÐÄÀ ïðîâåñòè îáñòå-
æåííÿ äîð³ã çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ³íâåíòàðèçó-
âàòè ì³ñöÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó (âðàõîâóþ÷è
ä³ëÿíêè,äå íåîáõ³äíî â³äíîâèòè àñôàëüò ï³ñëÿ ðåìîí-
òó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ).

²íôîðìàö³þ ïðî ïîðóøåííÿ ïåðåäàäóòü äî «Êè-
¿âàâòîäîðó», ³ âæå äî 30 áåðåçíÿ ñòîëè÷íà âëàäà ïëà-
íóº îòðèìàòè ãðàô³ê óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåäîë³-
ê³â.

«Ìè áóäåìî âèñâ³òëþâàòè ðåçóëüòàòè íà â³ä-
ïîâ³äíîìó ñàéò³, ùîá êîæåí êèÿíèí ì³ã ïîáà÷è-
òè íå ëèøå «äî», òîáòî ÿìè ³ êàíàâè, àëå é «ï³ñ-
ëÿ» — âèêîíàíó ðîáîòó. Ïîâíà ³íâåíòàðèçàö³ÿ ç³
çâ³òîì — öå ùå îäèí êðîê äî ïðîçîðî¿ ä³ÿëüíîñò³
âñ³õ ï³äðîçä³ë³â âëàäè òà ðåàãóâàííÿ íà ïîòðåáè
ì³ñòà, ó ÿêîìó ìè ç âàìè æèâåìî»,— ï³äêðåñëèâ
Ãåííàä³é Ïë³ñ �

Êèÿíè êîíòðîëþâàòèìóòü
ðåìîíòè äîð³ã îíëàéí

Ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â çîáîâ’ÿæóòü ï³äâèùèòè ÿê³ñòü
îáñëóãîâóâàííÿ

Ó ÊÈ¯ÂÐÀÄ² ïðàöþþòü íàä íîâè-
ìè âèìîãàìè òà ïðàâèëàìè äî
ÿêîñò³ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü.
Òàì ïîÿñíþþòü: ÿê äëÿ ì³ñòÿí,òàê
³ äëÿ ãîñòåé ñòîëèö³, íàñàìïåðåä,
âàæëèâèé êîìôîðò. «Ìè ïðîïè-
ñóºìî íîâ³ ïðàâèëà äëÿ ìàéáóò-
í³õ êîíêóðñ³â: íîâèé ñòàíäàðò, ï³ä-
âèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàíèõ ïîñëóã,
òî÷íå âèêîíàííÿ ãðàô³êó òà ³íøå.
Òîìó ùî íàð³êàííÿ ó ëþäåé º íå
ùîäî ôîðìè âëàñíîñò³, à ñàìå äî
êîìôîðòíîñò³ ïåðåâåçåíü ïà-
ñàæèð³â»,— çàçíà÷èâ äåïóòàò ôðàê-
ö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» ó Êè¿âðàä³ ²ëëÿ
Ñàãàéäàê.

Òàêîæ äåïóòàò çàçíà÷èâ, ùî
âæå º ñõåìà, ðîçðîáëåíà Ñâ³òî-
âèì Áàíêîì, ÿêà ïåðåäáà÷àº áàãà-
òî çì³í. «Ìè î÷³êóºìî íà âïðîâà-
äæåííÿ âèñîêèõ ñòàíäàðò³â ïå-

ðåâåçåíü. Ìè áà÷èìî, ùî íà ñüî-
ãîäí³ òðàíñïîðòíà ñõåìà õàîòè÷-
íà: º áàãàòî äóáëþþ÷èõ ìàðøðó-
ò³â. Êèÿí íå âëàøòîâóº ñåðâ³ñ òà
ÿê³ñòü ïåðåâåçåíü. Íîâà òðàíñ-
ïîðòíà ìîäåëü ïåðåäáà÷àº âåëè-
êó ê³ëüê³ñòü íîâèõ àâòîáóñ³â, òðî-

ëåéáóñ³â òà òðàìâà¿â. Çâ³ñíî, ùî íà
öå ïîòð³áí³ êîøòè, ³ ìè íàðàç³
ïðàöþºìî ç ì³æíàðîäíèìè ³í-
ñòèòóö³ÿìè, ÿê³ ãîòîâ³ áóäóòü ô³-
íàíñîâî äîïîìîãòè ó ðåàë³çàö³¿
ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü»,— êàæå ²ë-
ëÿ Ñàãàéäàê �

Áðàòè Êëè÷êè ç³áðàëè íà àóêö³îí³
áåçïðåöåäåíòíó ñóìó ïîæåðòâóâàíü

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ, 25 áåðåçíÿ, â³äáóâñÿ òðàäèö³éíèé áëàãîä³éíèé çà-
õ³ä Klitschko Foundation, ÿêèé ç³áðàâ áåçïðåöåäåíòíó ñóìó ïîæåðò-
âóâàíü — á³ëüøå 3 ìëí äîëàð³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Âîëîäèìèð Êëè÷-
êî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â Facebook.

Ëîòè íà áëàãîä³éíèé àóêö³îí íàäàëè Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð,
Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå, Ðîäæåð Ôåäåðåð, Ðîáåðò Áåéêåð, Îëåêñàíäð
Ïîâºòê³í, Àíäð³é Øåâ÷åíêî, êîìïàí³ÿ Porsche ³ êíÿçü Ìîíàêî Àëü-
áåðò II.

Ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî âñ³ ç³áðàí³ ãðîø³ ï³äóòü íà ðåàë³çàö³þ ïðî-
åêò³â ôîíäó Klitschko Foundation �

Òðèâàº ïåðåâ³ðêà ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ä³ëüíèöü ç óòðè-
ìàííÿ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä
ÊÏ ØÅÓ ðàéîí³â ÊÊ «Êè¿âàâòî-
äîð» ïðîäîâæóþòü ðîáîòè ç ðå-
ìîíòó òà î÷èùåííÿ çëèâîïðèé-
ìà÷³â ³ îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â ï³ñ-
ëÿ çèìè. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè 
îá’ºêò³â òàêîæ ïåðåâ³ðÿþòü íà-
ÿâí³ñòü ðåø³òîê ³ òåõí³÷íó ñïðàâ-
í³ñòü íàñîñíèõ ñòàíö³é òà íà-
ñîñíîãî îáëàäíàííÿ, äå öå ïå-
ðåäáà÷åíî ïðîåêòîì.

Ï³äâèùåíà óâàãà äîðîæíèê³â
äî çëèâîïðèéìà÷³â ³ êîëîäÿç³â,
ÿê³ ðîçòàøîâàíî ó çàíèæåíèõ
ì³ñöÿõ. Öå äàñòü çìîãó óíèêíóòè
ìîæëèâèõ ï³äòîïëåíü ï³ä ÷àñ
çíà÷íèõ îïàä³â. Ó íàéñêëàäí³-
øèõ ì³ñöÿõ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðî-

á³ò êîìóíàëüíèêè âèêîðèñòîâó-
þòü ã³äðîìîí³òîðè — ñïåö³àëü-
í³ ìàøèíè, ÿê³ ï³ä çíà÷íèì òèñ-
êîì âîäè åôåêòèâíî òà øâèäêî
î÷èùàþòü çëèâîïðèéìà÷³.

Òàê, ëèøå çà îñòàíí³é òèæ-
äåíü ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ áó-
ëî â³äðåìîíòîâàíî 5 îãëÿäîâèõ
êîëîäÿç³â òà 6 çëèâîïðèéìà÷³â,
ó Äàðíèöüêîìó — 4 îãëÿäîâèõ
êîëîäÿç³ òà 6 çëèâîïðèéìà÷³â, ó
Ïå÷åðñüêîìó — 3 îãëÿäîâèõ êî-
ëîäÿç³ òà 5 çëèâîïðèéìà÷³â.

Çàãàëîì ï³äïðèºìñòâà ÊÊ «Êè-
¿âàâòîäîð» âæå î÷èñòèëè 1 242
çëèâîïðèéìà÷à òà 483 îãëÿäî-
âèõ êîëîäÿçÿ, â³äðåìîíòóâàëè
50 çëèâîïðèéìà÷³â ³ 27 îãëÿäî-
âèõ êîëîäÿç³â �

Çàòðèìàíî ïîäàòê³âöÿ, ÿêèé çáóâàâ
³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÞ Êèºâà âèêðè-
òî ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ñëóæ-
áîâöÿ ðàéóïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿
ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ÃÓ ÄÔÑ â
ì. Êèºâ³.

Âñòàíîâëåíî, ùî 28-ð³÷íèé
ïîäàòê³âåöü çà ãðîøîâó âèíà-
ãîðîäó íåçàêîííî ïåðåäàâàâ
ñòîðîíí³ì îñîáàì ³íôîðìàö³þ
ç îáìåæåíèì äîñòóïîì. Éîãî
çàòðèìàëè «íà ãàðÿ÷îìó» ï³ä
÷àñ ïåðåäà÷³ â³äîìîñòåé ç àâ-
òîìàòèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿
ñèñòåìè ÄÔÑ Óêðà¿íè ùîäî ïî-

äàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü îäíîãî ç
òîâàðèñòâ.

Çà öèì ôàêòîì â³äêðèòî êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò.
364 (çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæ-
áîâèì ñòàíîâèùåì) òà ÷.1 ñò.361-
2 ÊÊ Óêðà¿íè (íåñàíêö³îíîâàíèé
çáóò àáî ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì,ÿêà
çáåð³ãàºòüñÿ â åëåêòðîííî-îá÷èñ-
ëþâàëüíèõ ìàøèíàõ (êîìï’þòå-
ðàõ), àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåìàõ,
êîìï’þòåðíèõ ìåðåæàõ àáî íà íî-
ñ³ÿõ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ �
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