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Òàºìíèöÿ «çåëåíèõ ÷îëîâ³÷ê³â»
Íàéïåðøå, ÷îãî õîò³ëè äåïóòà-

òè — ä³çíàòèñÿ, õòî äîïóñòèâ äî
Êè¿âðàäè «çåëåíèõ ÷îëîâ³÷ê³â», ç
ÿêèìè ³ ñòàëèñÿ ó äåêîãî ç íèõ ñó-
òè÷êè. Ç ìåòîþ äîìîãòèñÿ áîäàé
ÿêî¿ñü ³íôîðìàö³¿, äåïóòàòè ôðàê-
ö³¿ «Ñâîáîäà» çàáëîêóâàëè òðèáó-
íó çàëè çàñ³äàíü. «Ìè íå áà÷èìî
ìåòè ðîáîòè Êè¿âðàäè, äîêè íå áó-
äóòü ïîêàðàí³ áàíäèòè,— çàçíà-
÷èâ ë³äåð çãàäàíî¿ ôðàêö³¿ Þð³é
Ñèðîòþê.— Ìè õî÷åìî ïî÷óòè ðå-
àëüí³ â³äïîâ³ä³: ÷îìó â³äêðèòî êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ «ïî õóë³-
ãàíö³», ÿêùî áóëà ñïðîáà çàõîï-
ëåííÿ áóä³âë³ ì³ñüêî¿ âëàäè? Õòî äàâ
äîçâ³ë öèì íåâ³äîìèì îñîáàì îõî-
ðîíÿòè Êè¿âðàäó? Ìè õî÷åìî ïî-
÷óòè â³ä ïîë³ö³¿, â³ä ïðîêóðàòóðè
ïðî ðåàëüíî ïðîðîáëåíó ðîáîòó
çà îñòàíí³õ òðè òèæí³ â ö³é ñïðà-
â³». Íåáàéäóæèìè äî áëîêóâàííÿ
áóëè é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ôðàê-
ö³é, ùî ïðèºäíàëèñÿ äî öèõ âè-
ìîã. Òàê, ë³äåð «Ñàìîïîìî÷³» ó Êè-
¿âðàä³ Ñåðã³é Ãóñîâñüêèé íàçâàâ
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, óïðàâë³íñüêîþ
êðèçîþ. Ë³äåð ôðàêö³¿ «Áàòüê³â-
ùèíà» Òåòÿíà Ìåë³õîâà íàãîëîñè-
ëà, ùî äîö³ëüíèì áóëî á çàñëóõà-
òè ³ çâ³ò ïðî ïîáèòòÿ ãðîìàäñüêèõ
àêòèâ³ñò³â á³ëÿ îçåðà Êà÷èíå. Òà-
êîæ ³í³ö³àòîðè áëîêóâàííÿ íàãî-
ëîøóâàëè ³ íà âàæëèâîñò³ çâ³òó ìå-
ðà ñòîëèö³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.

Çðåøòîþ, ï³ñëÿ ïîãîäæóâàëü-
íî¿ ðàäè äî Êè¿âðàäè ïðèáóëè êå-

ð³âíèê ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ Àíäð³é Êðèùåíêî òà âèêîíó-
þ÷èé îáîâ’ÿçêè ñòîëè÷íîãî ïðî-
êóðîðà Îëåã Âàëåíäþê. Îáèäâà ïî-
ñàäîâö³ çâ³òóâàëè äåïóòàòàì ïðî ïî-
ä³¿ 21 êâ³òíÿ.

Ñë³äñòâî òðèâàº, âèííèõ áóäå
ïîêàðàíî

Â³ä Àíäð³ÿ Êðèùåíêà äåïóòà-
òè íå ä³çíàëèñÿ í³÷îãî îñîáëèâî
ö³êàâîãî. Â³í ðîçïîâ³â, ùî äî ïðà-
ö³âíèê³â ïîë³ö³¿ ³ç çàÿâàìè ïðî
â÷èíåííÿ õóë³ãàíñüêèõ ä³é íà òå-
ðèòîð³¿ ÊÌÄÀ çâåðíóëèñÿ â³ñ³ì
îñ³á — äåïóòàòè Êè¿âðàäè òà ¿õ ïî-
ì³÷íèêè. Áóëî çàòðèìàíî 65 ïî-
ðóøíèê³â. ¯õ äîñòàâèëè äî Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿
äëÿ îïèòóâàííÿ. Ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ îãëÿäó íåâ³äîìèõ, áóäü-ÿêèõ
çàáîðîíåíèõ ïðåäìåò³â ó íèõ âè-
ÿâëåíî íå áóëî. Îñîáè çàòðèìà-
íèõ ³äåíòèô³êîâàíî. Â³ä äà÷³ áóäü-
ÿêèõ ïîÿñíåíü, íà ï³äñòàâ³ ñò. 63
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, «ï³ñëÿ ïðè-
áóòòÿ àäâîêàò³â âîíè â³äìîâèëè-
ñÿ. Ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó
çà ñò. ÊÊ (õóë³ãàíñòâî), â³äáóâàþ-
òüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿, ïðîâåäåíî îï³çíàí-
íÿ ïîòåðï³ëèìè îñ³á, êîòð³ çàâäà-
ëè ¿ì ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü».

Äî ðå÷³, äëÿ çàòðèìàííÿ «ò³òó-
øîê» íàöïîë³ö³ÿ çàä³ÿëà áëèçüêî
400 ñï³âðîá³òíèê³â. Òàêîæ, çà ñëî-
âàìè Àíäð³ÿ Êðèùåíêà, òðèâàþòü
ñóäîâî-ìåäè÷í³ òà ³íø³ åêñïåðòè-
çè, ïîäàíî çàïèòè íà âèëó÷åííÿ
çàïèñ³â â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ÊÌÄÀ,
â³äåîìàòåð³àë³â ³ç ìîá³ëüíèõ.

Îëåã Âàëåíäþê, ç³ ñâîãî áîêó,
ïîâ³äîìèâ äåïóòàòàì Êè¿âðàäè òà
ïðèñóòí³ì, ùî ñïðàâà ðîçñë³äóºòü-
ñÿ. Á³ëüøå òîãî, ðîçñë³äóâàííþ íà-
äàíî îñîáëèâî¿ âàãè, áî «ìè çì³-
íèëè îðãàí ðîçñë³äóâàííÿ... Ñïðà-
âîþ çàéìàòèìåòüñÿ ñë³ä÷å óïðàâ-
ë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³
Êèºâ³. Ñôîðìîâàíà ïîòóæíà ãðóïà
ôàõ³âö³â íà ÷îë³ ç ïàíîì Êðàâöåì».
Îêð³ì òîãî, çà ñëîâàìè Îëåãà Âà-
ëåíäþêà, ãîòóþòüñÿ âêàç³âêè ñë³ä-
÷èì ùîäî ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. «²
ÿêùî íå áóëî çä³éñíåíî ñëóæáîâî¿
ïåðåâ³ðêè, âîíà áóäå ïðèçíà÷åíà,—
íàãîëîñèâ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè
ïðîêóðîðà ì³ñòà Êèºâà.— Ïðèçíà-
÷åíî ñóäîâî-ìåäè÷í³ åêñïåðòèçè,
ùîäî îäí³º¿ âæå º âèñíîâîê,ùî çàâ-
äàí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ».

Õòî âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ?
Àëå ó äåïóòàò³â, îñîáëèâî ç

òðüîõ ôðàêö³é («Ñâîáîäà», «Áàòü-
ê³âùèíà», «Ñàìîïîì³÷»), çâ³òè ïî-
ñàäîâö³â âèêëèêàëè, ì’ÿêî êàæó-
÷è, ñóìí³âè. Ïî-ïåðøå, íå áóëî
æîäíèõ â³äîìîñòåé ïðî òèõ, õòî
íàä³ñëàâ ³, ãîëîâíå, õòî äîïóñòèâ
«ò³òóøîê» äî áóä³âë³ ÊÌÄÀ. Íà âñ³
ïîä³áí³ çàïèòàííÿ ³ Àíäð³é Êðè-
ùåíêî, ³ Îëåã Âàëåíäþê â³äïîâ³äà-
ëè, ùî «ñë³äñòâî òðèâàº». Êîëè æ
äåïóòàòè ö³êàâèëèñÿ, ÷îìó íå ïðî-
âåäåíî ñëóæáîâî¿ ïåðåâ³ðêè ñà-
ìîþ ÊÌÄÀ, î÷³ëüíèê ñòîëèö³ Â³-
òàë³é Êëè÷êî â³äïîâ³â, ùî «íèí³
òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ìåíå íåìàº.
Äëÿ ¿¿ îòðèìàííÿ ïîòð³áåí ÷àñ. ß
íå ìîæó íàçâàòè òèõ ëþäåé, ÿê íå

ìîæó ³äåíòèô³êóâàòè âñ³õ, õòî çà-
õîäÿòü íà ïåðøèé ïîâåðõ. Êîëè
ìàòèìó ³íôîðìàö³þ, îáîâ’ÿçêîâî
âàì äîïîâ³ì». Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðåä-
ñòàâíèêè ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü»
íàãîëîøóâàëè íà òîìó, ùî äëÿ îò-
ðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ³íöè-
äåíò³â 21 êâ³òíÿ ïîòð³áíî ïðîâåñ-
òè ïåâí³ ïðîöåäóðè, à äëÿ íèõ ïî-
òð³áåí ÷àñ.

Ïî-äðóãå, îïîçèö³éí³ äåïóòàòè
íå îñîáëèâî â³òàëè é ³äåþ ñòâîðè-
òè Òèì÷àñîâó ñë³ä÷ó êîì³ñ³þ (ÒÑÊ)
ùîäî ðîçñë³äóâàííÿ ïîä³é 21 êâ³ò-
íÿ ó Êè¿âðàä³ òà á³ëÿ íå¿. Â³òàë³é
Êëè÷êî äàâ òàêå äîðó÷åííÿ. Àëå
â³ä ïðîïîçèö³¿ î÷îëèòè öþ ñòðóê-
òóðó â³äìîâèâñÿ, ùîá «íå áóëî ï³ä-
îçð ó ïîë³òè÷íîìó òèñêó». Ó ôðàê-
ö³¿ «Ñâîáîäà» çàï³äîçðèëè, ùî öå
º ìàíåâðîì ïåðåêëàñòè â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü çà õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ íà
ñàìèõ äåïóòàò³â. Ó ôðàêö³¿ «Ñàìî-
ïîì³÷» âçàãàë³ çàêëèêàëè çâåðíó-
òèñÿ â³ä ³ìåí³ Êè¿âðàäè äî Ì³í³ñ-
òðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç âèðàæåííÿì
íåäîâ³ðè Àíäð³þ Êðèùåíêó.

Ñîö³àëüíèé áîðã
Òèì íå ìåíøå, äåùî êîðèñíå

äëÿ ãðîìàäè äåïóòàòè çðîáèòè âñå-
òàêè âñòèãëè. Ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî íàãàäàâ ïðèñóòí³ì ïðî òðà-
ãåä³þ 30-ð³÷íî¿ äàâíèíè — àâàð³þ
íà ×ÀÅÑ: «Íà æàëü, äåðæàâà ç ð³ç-
íèõ ïðè÷èí íå çìîãëà çàáåçïå÷è-
òè ëþäåé, ÿê³ â³ääàâàëè æèòòÿ ³
çäîðîâ’ÿ, ùîá çìåíøèòè ìàñøòà-
áè êàòàñòðîôè. Ñüîãîäí³ áàãàòî
«÷îðíîáèëüö³â» ïîòðåáóþòü äî-

ïîìîãè. Ìè ñòàðàºìîñÿ, ÿê ìîæå-
ìî, ï³äòðèìàòè ¿õ. Õî÷à òîä³ âëà-
äà çàìîâ÷óâàëà ìàñøòàáè êàòàñ-
òðîôè, ëþäè ñï³ëêóâàëèñÿ ì³æ ñî-
áîþ, çíàëè ïðî çàãðîçó. ² º ñåðåä
íèõ òàê³, õòî íå õîâàëèñÿ, à çàõè-
ùàëè ëþäåé, æèòòÿ». Çàãèáëèõ «ë³ê-
â³äàòîð³â» Êè¿âðàäà, íà ïðîïîçè-
ö³þ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, âøàíóâàëà õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ. À 10-òè «÷îðíî-
áèëüöÿì» ìåð ñòîëèö³ îñîáèñòî
âðó÷èâ ñåðòèô³êàòè íà êâàðòèðè.

Ó êóëóàðàõ æå òàêîãî íåòèïîâî-
ãî äëÿ Êè¿âðàäè çàñ³äàííÿ òåæ áó-
ëè âàæëèâ³ ïîâ³äîìëåííÿ. Ë³äåð
ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» Àíäð³é Ñòðàí-
í³êîâ ðîçïîâ³â, ùî áþäæåòíà êîì³-
ñ³ÿ ïîãîäèëà âèëó÷åííÿ 100 òèñ.ãðí
ç ïðîåêòó ïàðê³íãó íà Ìèõàéë³â-
ñüê³é ïëîù³. Ö³ êîøòè ñïðÿìóþòü
íà äîðîãè Êèºâà. À îò ìåð ñòîëèö³
Â³òàë³é Êëè÷êî çàÿâèâ, ùî íå çáè-
ðàºòüñÿ ïîºäíóâàòè öþ ïîñàäó ç
ôóíêö³ÿìè ë³äåðà ïàðò³¿ «ÓÄÀÐ», ç
îãëÿäó íà íîâèé çàêîí ïðî äåðæàâ-
íó ñëóæáó,ùî âñòóïèâ ó ä³þ ç 1 òðàâ-
íÿ 2016 ðîêó.

Çà ïðîïîçèö³ºþ ôðàêö³¿ «Áàòü-
ê³âùèíà», çàñ³äàííÿ ïåðåíåñåíî
äî îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â ðîç-
ñë³äóâàííÿ ïîáèòòÿ äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè. Ïîêè ùî äî â³âòîðêà, 17
òðàâíÿ. Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ 21
êâ³òíÿ ñòàëî íàéäîâøèì: âîíî òðè-
âàòèìå ìàéæå îäèí ì³ñÿöü. Òà ÷è
áóäå ïðîäóêòèâíèì? Ïîáà÷èìî.
ßê çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî, «áà-
ãàòî çàÿâ ëóíàëî. Íàøå çàâäàííÿ:
ùîá óñ³ ïðîöåñè â³äáóâàëèñÿ ïðî-
çîðî, ³ ùîá êîæåí áóâ ïî÷óòèé» �

Êè¿âðàäà ïî-ïîë³òè÷íîìó
� Äåïóòàòè áëîêóâàëè, îáãîâîðþâàëè á³éêè òà â³ääàâàëè áîðãè «÷îðíîáèëüöÿì»

Ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó ë³äåð ôðàêö³¿ «Ñâîáîäà» â Êè¿âðàä³ Þð³é Ñèðîòþê, çîêðåìà, çàÿâèâ: «Ìè õî÷åìî ïî÷óòè â³ä ïîë³ö³¿, â³ä ïðîêóðàòóðè ïðî ðåàëüíî ïðîðîáëåíó ðîáîòó
çà îñòàíí³õ òðè òèæí³ â ö³é ñïðàâ³».
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Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ
Êè¿âðàäè 12 òðàâíÿ ìà-
ëî á ñòàòè ïðîäîâæåí-
íÿì ðîáîòè 21 êâ³òíÿ.
Àëå äåïóòàòè ðîçïî÷à-
ëè ç òîãî, ÷èì çàê³í÷èëè
òîä³: ç áëîêóâàííÿ òðè-
áóíè. Öåíòðàëüíèì ïè-
òàííÿì ñòàëî îáãîâî-
ðåííÿ ôàêò³â, ùî ìàëè
ì³ñöå íà òîìó, ñêàí-
äàëüíîìó, çàñ³äàíí³ Êè-
¿âðàäè. ² õî÷à íå áóëî
óõâàëåíî æîäíîãî ð³-
øåííÿ, çàñ³äàííÿ ìîæ-
íà íàçâàòè ïðîäóêòèâ-
íèì. Äëÿ ñàìî¿
Êè¿âðàäè.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»



ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹48 (1587) | ï’ÿòíèöÿ | 13 òðàâíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про призначення Черкашиної Л. Б.
Розпорядження № 411 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, постанов Ка%
бінету Міністрів України: від 17 червня 1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 За%
кону України «Про державну службу», від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу держав%
ної служби», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівни%
ків апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

1.�Чер�ашин��Людмил��Борисівн��призначи-

ти�на�посад��заст�пни�а�дире�тора�Департа-

мент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�з�29��вітня�2016�ро���з�по-

садовим�о�ладом�з�ідно�зі�штатним�розписом,

я��та��,�що��спішно�пройшла�стаж�вання�на�цій

посаді,���поряд���переведення�з�Київсь�о�о�місь-

�о�о�центр��соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та

молоді�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

2.�Присвоїти�Чер�ашиній�Л.�Б.�восьмий�ран�

державно�о�сл�жбовця.

3.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Чер�ашиної�Л.�Б.�стаж�державної�сл�жби�ста-

ном�на�29��вітня�2016�ро���с�ладає�23�ро�и�07

місяців�02�дні.

4.�Встановити�Чер�ашиній�Л.�Б.�з�29��вітня

2016�ро��:

надбав���за�восьмий�ран��державно�о�сл�ж-

бовця���розмірі�100,00��ривень;

надбав���за�висл����ро�ів���розмірі�30�від-

сот�ів,�виходячи�із�посадово�о�о�лад��з��ра-

х�ванням�надбав�и�за�ран��державно�о�сл�ж-

бовця;

надбав���за�почесне�звання�«Засл�жений

працівни��соціальної�сфери�У�раїни»���розмі-

рі�5�відсот�ів�посадово�о�о�лад�;

надбав���за�висо�і�дося�нення���праці���роз-

мірі�50�відсот�ів�посадово�о�о�лад��з��рах�-

ванням�надбав�и�за�ран��державно�о�сл�жбов-

ця�та�надбав�и�за�висл����ро�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови від 16 грудня 2015 року № 918 
«Про надання права підпису платіжних, розрахункових 

та інших документів»
Розпорядження № 415 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казна%
чейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року
№ 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 та у зв’язку з кад%
ровими змінами в секретаріаті Київської міської ради:

Абзац�3�п�н�т��2�розпорядження�Київсь�о�о

місь�о�о��олови�від�16��р�дня�2015�ро���№ 918

«Про�надання�права�підпис��платіжних,�розра-

х�н�ових�та�інших�до��ментів»�ви�ласти�в�та-

�ій�реда�ції:

«заст�пни���начальни�а��правління�фінан-

сово�о�забезпечення�та�звітності�се�ретаріат�

Київсь�ої�місь�ої�ради�Про�опен�о�Тетяні�Анд-

ріївні».
Голова В. Кличко

Про призначення Василишиної О. Г.
Розпорядження № 416 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, постанов Ка%
бінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 За%
кону України «Про державну службу», від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу держав%
ної служби», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівни%
ків апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», структури Департамен%
ту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10 серпня 2015 року № 777 (в редакції розпорядження виконавчого органу Ки%
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 квітня 2016 року № 191) та штатного
розпису Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації):

1.�Призначити�Василишин��Олен��Геннадіїв-

н��на�посад��заст�пни�а�начальни�а�юридич-

но�о�відділ� —�адміністратора�Департамент�

(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�29��віт-

ня�2016�ро���з�посадовим�о�ладом�з�ідно�зі

штатним�розписом,��вільнивши�з�посади�ад-

міністратора�юридично�о�відділ��Департамен-

т��(Центр�)�надання�адміністративних�посл��

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я��та-

��,�що��спішно�пройшла�стаж�вання�на�цій�по-

саді.

2.�Взяти�до�відома,�що�Василишиній�О.�Г.

присвоєно�дев’ятий�ран��державно�о�сл�жбов-

ця.

3.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Василишиної�О.�Г.�стаж�державної�сл�жби�ста-

ном�на�29��вітня�2016�ро���с�ладає�22�ро�и�04

місяці�18�днів.

4.�Встановити�Василишиній�О.�Г.�з�29��віт-

ня�2016�ро���надбав�и:

— за�дев’ятий�ран��державно�о�сл�жбовця

��розмірі�90,00��рн.;

— за�висл����ро�ів���розмірі�30�відсот�ів,�ви-

ходячи�із�посадово�о�о�лад��з��рах�ванням

надбав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця;

— за�висо�і�дося�нення���праці���розмірі�50

відсот�ів�посадово�о�о�лад��з��рах�ванням

надбав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця�та

надбав�и�за�висл����ро�ів.
Голова В. Кличко

Про призначення Пацюченка Б. О.
Розпорядження № 417 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, постанов Ка%
бінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 За%
кону України «Про державну службу», від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу держав%
ної служби», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівни%
ків апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

1.�Призначити�Пацючен�а�Бо�дана�Оле�ови-

ча�на�посад��адміністратора�відділ��адмініс-

траторів�мобільно�о�реа��вання�Департамен-

т��(Центр�)�надання�адміністративних�посл��

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�29

�вітня�2016�ро���з�посадовим�о�ладом�з�ідно

зі�штатним�розписом,�я��та�о�о,�що��спішно

пройшов�стаж�вання�на�цій�посаді,���поряд��

переведення�з�Головно�о�територіально�о��прав-

ління�юстиції���місті�Києві.

2.�Присвоїти�Пацючен���Б.�О.�одинадцятий�ран�

державно�о�сл�жбовця.

3.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Пацючен�а�Б.�О.�стаж�державної�сл�жби�станом

на�29��вітня�2016�ро���с�ладає�00�ро�ів�00�мі-

сяців�29�днів.

4.�Встановити�Пацючен���Б.�О.�з�29��вітня

2016�ро���надбав���за�одинадцятий�ран��дер-

жавно�о�сл�жбовця���розмірі�70��рн.
Голова В. Кличко

Про призначення Чичикала С. М.
Розпорядження № 418 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, постанов Ка%
бінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Зако%
ну України «Про державну службу», від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу держав%
ної служби», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівни%
ків апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

1.�Призначити�Чичи�ала�Сер�ія�Ми�олайо-

вича�на�посад��адміністратора�відділ��адмініс-

траторів�мобільно�о�реа��вання�Департамен-

т��(Центр�)�надання�адміністративних�посл��

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�29

�вітня�2016�ро���з�посадовим�о�ладом�з�ідно

зі�штатним�розписом,�я��та�о�о,�що��спішно

пройшов�стаж�вання�на�цій�посаді,���поряд��

переведення�з�Подільсь�о�о�районно�о��прав-

ління�юстиції���місті�Києві.

2.�Присвоїти�Чичи�ал��С.�М.�одинадцятий

ран��державно�о�сл�жбовця.

3.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Чичи�ала�С.�М.�стаж�державної�сл�жби�станом

на�29��вітня�2016�ро���с�ладає�00�ро�ів�02�мі-

сяці�03�дні.

4.�Встановити�Чичи�ал��С.�М.�з�29��вітня�2016

ро���надбав���за�одинадцятий�ран��державно-

�о�сл�жбовця���розмірі�70,00��рн.

Голова В. Кличко

Про призначення Носон К. Г.
Розпорядження № 419 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, постанов Ка%
бінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Зако%
ну України «Про державну службу», від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу держав%
ної служби», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівни%
ків апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

1.�Призначити�Носон�Катерин��Гаврилівн�

на�посад��адміністратора�відділ��адміністра-

торів�мобільно�о�реа��вання�Департамент�

(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�28��віт-

ня�2016�ро���з�посадовим�о�ладом�з�ідно�зі

штатним�розписом,�я��та��,�що��спішно�прой-

шла�стаж�вання�на�цій�посаді.

2.�Присвоїти�Носон�К.�Г.�десятий�ран��дер-

жавно�о�сл�жбовця.

3.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці�Но-

сон�К.�Г.�стаж�державної�сл�жби�станом�на�28��віт-

ня�2016�ро���становить�04�ро�и�00�місяців�20�днів.

4.�Встановити�Носон�К.�Г.�з�28��вітня�2016

ро���надбав�и:

—за�десятий�ран��державно�о�сл�жбовця��

розмірі�80,00��рн.;

—за�висл����ро�ів���розмірі�10�відсот�ів,�ви-

ходячи�із�посадово�о�о�лад��з��рах�ванням

надбав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця;

—за�висо�і�дося�нення���праці���розмірі�50

відсот�ів�посадово�о�о�лад��з��рах�ванням�над-

бав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця�та�надбав-

�и�за�висл����ро�ів.

Голова В. Кличко

Про призначення Моршної О. В.
Розпорядження № 420 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України, постанов Ка%
бінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Зако%
ну України «Про державну службу», від 03 травня 1994 року № 283 «Про порядок обчислення стажу держав%
ної служби», від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівни%
ків апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»:

1.�Призначити�Моршн��Олен��Володими-

рівн��на�посад��адміністратора�відділ��адмі-

ністраторів�мобільно�о�реа��вання�Депар-

тамент��(Центр�)�надання�адміністративних

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

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

ністрації)�з�28��вітня�2016�ро���з�посадовим

о�ладом�з�ідно�зі�штатним�розписом,�я��та-

��,�що��спішно�пройшла�стаж�вання�на�цій

посаді.

2.�Взяти�до�відома,�що�Моршній�О.�В.�при-

своєно�дев’ятий�ран��державно�о�сл�жбовця.

3.�Відповідно�до�записів���тр�довій��нижці

Моршної�О.�В.�стаж�державної�сл�жби�станом

на�28��вітня�2016�ро���становить�11�ро�ів�09

місяців�28�днів.

4.�Встановити�Моршній�О.�В.�з�28��вітня�2016

ро���надбав�и:

— за�дев’ятий�ран��державно�о�сл�жбовця

��розмірі�90,00��рн.;

—�за�висл����ро�ів���розмірі�20�відсот�ів,

виходячи�із�посадово�о�о�лад��з��рах�ванням

надбав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця;

— за�висо�і�дося�нення���праці���розмірі�50

відсот�ів�посадово�о�о�лад��з��рах�ванням�над-

бав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця�та�надбав-

�и�за�висл����ро�ів.
Голова В. Кличко
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Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 445 від 10 травня 2016 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на
2016 рік» та рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затвердження Програми ви%
рішення депутатами Київської міської ради соціально%економічних проблем, виконання передвиборних про%
грам та доручень виборців на 2016%2019 роки» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1 2 3 4 5
1 Благодійна організація "Благодійний фонд

"Дніпровська сила"
3 420.84 Придбання будівельних матеріалів для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району

м.Києва" ЖЕД №409 (пр)т Ватутіна,22)А)
Артеменко С.В.

2 Благодійна організація "Благодійний фонд
"Дніпровська сила"

6 841.68 Придбання будівельних матеріалів для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №409 (бульв.Перова,40)

Артеменко С.В.

3 Благодійна організація "Благодійний фонд
"Дніпровська сила"

8 298.60 Придбання фарби для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" ЖЕД
№409

Артеменко С.В.

4 Благодійна організація "Благодійний фонд
"Дніпровська сила"

10 262.52 Придбання будівельних матеріалів для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №409 (пр.Ватутіна,24)А)

Артеменко С.В.

5 Благодійна організація "Благодійний фонд
"Дніпровська сила"

13 148.05 Придбання фарби та крейди для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"
ЖЕД №409

Артеменко С.В.

6 Благодійна організація "Благодійний фонд
"Дніпровська сила"

13 683.36 Придбання будівельних матеріалів для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №409 (пр)т Ватутіна, 26)

Артеменко С.В.

7 Київський міський благодійний фонд "Рідна
оселя"

17 000.00 Придбання металопластикових віконних блоків для середньої загальноосвітньої школи №222 Святошинського р)ну Бондаренко В.Д.

8 Громадська організація "Київ ) наше місто" 7 294.20 Придбання   спортивного інвентарю для спеціалізованої школи І)ІІІ ступенів №24 ім.О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов
Шевченківського р)ну

Бродський В.Я.

9 Громадська організація "Київ ) наше місто" 11 968.72 Придбання спортивного інвентарю для навчально)виховного комплексу з поглибленим вивченням англійської мови "Кияночка" Шевченківського р)ну Бродський В.Я.

10 Громадська організація "Київ ) наше місто" 5 254.10 Придбання спортивного інвентарю для школи І)ІІІ ступенів №199 Шевченківського р)ну Бродський О.Я.

11 Громадська організація "Київ ) наше місто" 13 990.00 Придбання спортивного інвентарю для школи І)ІІІ ступенів №169 Шевченківського р)ну Бродський О.Я.

12 Громадська організація "Київ ) наше місто" 14 187.80 Придбання спортивного інвентарю для спеціалізованої школи І)ІІІ ступенів №28 з поглибленим   вивченням англійської мови Шевченківського р)ну Бродський О.Я.

13 Громадська організація "Київ ) наше місто" 14 569.30 Придбання спортивного інвентарю для санаторної школи)інтернату І)ІІ ступенів №20 Шевченківського р)ну Бродський О.Я.

14 Громадська організація "Київ ) наше місто" 69 750.00 Придбання м'якого інвентарю для Центру у справах сім'ї та жінок Шевченківського району м.Києва Бродський О.Я.

15 Громадська організація "Київ ) наше місто" 82 260.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району
м.Києва" (вул.Берлінського,23/8а, вул. Вавілових, 16/12, вул.Грекова, 18)а, вул.Котовського,5, вул.Ольжича,4, 6, 8, 9, 14)а, 15, 17)а, 23,
вул.Подвойського,9)а, вул.Теліги,35)в, 37)в, вул.Щусєва,18/17, 24, 28)

Бродський О.Я.

16 Громадська організація "Наш дім Дарниця" 58 650.00 Придбання   поштових   скриньок для   комунального   підприємства "Керуюча компанія з обслуговування      житлового фонду Дніпровського р)ну
м.Києва" ЖЕД №403 (просп. Миру 9,9Б,13,13А, вул.Каунаська, 6/1,10А)

Горбунов Я.В.

17 Громадська спілка "Асоціація органів
самоорганізації населення міста Києва"

5 460.00 Придбання спортивного інвентарю та спортивної форми для середньої загальноосвітньої школи І)ІІІ ступенів №81 Дніпровського р)ну Гуманенко В.Л.

18 Громадська спілка "Асоціація органів
самоорганізації населення міста Києва"

53 163.90 Придбання   поштових   скриньок для   комунального   підприємства "Керуюча   компанія з обслуговування   житлового фонду  Дніпровського
району м.Києва"   ЖЕД №407 (Дніпровська набережна,5)Б, 9)А,11, просп. Тичини 5,9)

Гуманенко В.Л.

19 Громадська організація "Соціальна
справедливість "Совість"

847.76 Придбання "Пасхальних куличів" до Великодня для Організації інвалідів Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил Дарницького району м.Києва Дегтярьова Л.В.

20 Громадська організація "Соціальна
справедливість "Совість"

1 782.68 Придбання "Пасхальних куличів" до Великодня для Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького
району м.Києва

Дегтярьова Л.В.

21 Громадська організація "Прогресивний
молодіжний рух"

16 800.00 Придбання "Пасхальних куличів" до Великодня для Організації ветеранів Голосіївського району м.Києва Калініченко Д.Ю.

22 Благодійний фонд "Благодійний та
екологічний фонд Олега Костюшка"

5 435.00 Придбання "Пасхальних куличів" до Великодня для Територіального центру соціального обслуговування населення Солом'янського району Костюшко О.П.

23 Благодійний фонд "Благодійний та
екологічний фонд Олега Костюшка"

50 713.20 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району
м.Києва" (вул.Глінки,5, вул.Ушинського,30/2, вул.Ушинського,30)а, вул.Молодогвардійська,16, вул.Смілянська,13, вул.Смілянська,19, 
вул.Вінницька, 8, просп.Повітрофлотський,51)

Костюшко О.П.

24 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГОЛОС" 9 393.41 Придбання світильників для дошкільного навчального закладу №219 Святошинського р)ну Левін В.І

25 Громадська організація "ЦЕНТР ПЛЮС" 8 720.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного навчального закладу №151 Подільського р)ну м.Києва Мондриївський В.М.

26 Громадська організація "ЦЕНТР ПЛЮС" 13 935.00 Придбання шкільних меблів для загальноосвітнього навчального закладу І)ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №63" Подільського р)ну
м.Києва

Мондриївський В.М.

27 Громадська організація "ЦЕНТР ПЛЮС" 44 362.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного навчального закладу №486 Подільського р)ну м.Києва Мондриївський В.М.
28 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК

ОБОЛОНЬ"
4 560.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р)ну м.Києва"

(пр.Героїв Сталінграда, 48)
Никорак І.П.

29 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК
ОБОЛОНЬ"

6 840.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р)ну м.Києва"
(пр.Героїв Сталінграда, 42)

Никорак І.П.

зо ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК
ОБОЛОНЬ"

6 840.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р)ну м.Києва"
(пр. Героїв Сталінграда, 44)

Никорак І.П.

31 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК
ОБОЛОНЬ"

9 660.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного навчального закладу №673 Оболонського р)ну м.Києва Никорак І.П.

32 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК
ОБОЛОНЬ"

10 260.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р)ну м.Києва"
(вул.Прирічна, 19)

Никорак І.П.

33 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК
ОБОЛОНЬ"

10 260.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р)ну м.Києва"
(пр.Героїв Сталінграда, 42а)

Никорак І.П.

34 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК
ОБОЛОНЬ"

13 680.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р)ну м.Києва"
(пр.Героїв Сталінграда, 42в)

Никорак І.П.

35 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАШ ПАРК
ОБОЛОНЬ"

30 780.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського р)ну м.Києва"
(вул.Прирічна, 17)

Никорак І.П.

36 Громадська організація "Спілка розвитку
сучасного мистецтва Дніпровського району
м.Києва"

11 183.00 Придбання будівельних матеріалів для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №402

Новіков О.О.

37 Громадська організація "Спілка розвитку
сучасного мистецтва Дніпровського району
м.Києва"

11 500.00 Придбання рубероїду для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" ЖЕД
№402

Новіков О.О.

38 Громадська організація "Спілка розвитку
сучасного мистецтва Дніпровського району
м.Києва"

59 500.00 Придбання лінолеуму для дошкільного навчального закладу №184 Дніпровського району Новіков О.О.

39 Благодійна організація "Благодійний Фонд
"СВІТ МРІЙ"

7 080.00 Придбання будівельних матеріалів для житлово)будівельного кооперативу "Хімік)14" Деснянського району м.Києва Онуфрійчук В.М.

40 Благодійна організація "Благодійний Фонд
"СВІТ МРІЙ"

10 005.00 Придбання лінолеуму   для школи   І)ІІІ   ступенів №249 Деснянського району Онуфрійчук В.М.

41 Благодійна організація "Благодійний фонд
соціально)правової допомоги"

39 139.00 Придбання шкільних меблів для спеціалізованої загальноосвітньої школи І)ІІІ ступенів №274 з поглибленим вивченням іноземної мови
Дарницького р)ну

Павлик В.А.

42 Громадська організація "ЗЕМЛЯ ДОБРА" 57 309.54 Придбання металопластикових віконних блоків для спеціалізованої школи №252 ім.Василя Симоненка Оболонського р)ну Приходько Н.І.

43 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

18 010.00 Придбання будівельних матеріалів для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №407

Росляков В. В.

44 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

21 750.00 Придбання   дитячих   меблів для   дошкільного   навчального закладу №303 Дніпровського р)ну Росляков В.В.

45 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

25 200.00 Придбання рубероіду для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" ЖЕД
№407

Росляков В.В.

46 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

36 000.00 Придбання фарби для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" ЖЕД
№407

Росляков В.В.

47 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

56 400.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД 407 (вул. Серафимовича, 5/1,7А,9,13, просп.Тичини, 20А, Дніпровська набережна, 5А, 9А, вул. Березняківська, 16Б)

Росляков В.В.

48 Громадська організація "Соціальний Центр
мікрорайону "ПЕРСПЕКТИВА)ОБОЛОНЬ"

8 950.00 Придбання металопластикових віконних блоків для Органу Самоорганізації Населення "Будинковий Комітет "Проспект Героїв Сталінграда, 49)Б"
Оболонського району

Старовойт В.М.

49 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

13 040.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД 407 (просп. Тичини, 28, вул.Березняківська, 36Б)

Странніков A.M.

50 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

22 090.00 Придбання будівельних матеріалів для житлово)будівельного кооперативу"Хвиля" м.Києва Странніков A.M.

1.� Здійснити� розподіл� �оштів� �� с�мі

1 353 176,66��рн�(один�мільйон�триста�п’ятде-

сят�три�тисячі�сто�сімдесят�шість��ривень�66

�опійо�),�передбачених�Про�рамою�вирішен-

ня�деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�соціаль-

но-е�ономічних�проблем,�ви�онання�перед-

виборних�про�рам�та�дор�чень�виборців�на

2016-2019�ро�и,�за�напрямами�з�ідно�з�до-

дат�ом.

2.�Управлінню�фінансово�о�забезпечення�та

звітності�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради

здійснити�фінанс�вання��ромадсь�их�прийма-

лень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�відповід-

но�до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Про�о-

піва�В.�В.
Київський міський голова 

В. Кличко

Додато��до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�І�0.05.201 6�№�445

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва «Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально%економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016%2019 роки» громадським приймальням депутатів Київської міської ради
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Про робочі органи Координаційної ради з питань підтримки 
киян, які беруть участь у антитерористичній операції у східних

областях України та переміщених із тимчасово окупованої
території і зони проведення антитерористичної операції осіб

Розпорядження № 428 від 3 липня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.�Внести�до�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�03�вересня�2014�ро���№ 207

«Про��творення�Координаційної�ради�з�питань

підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитеро-

ристичній�операції���східних�областях�У�раїни�та

переміщених�із�тимчасово�о��пованої�території

і�зони�проведення�антитерористичної�операції

осіб»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�2�розпорядження�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«2.�Затвердити�Положення�про�Координацій-

н��рад��з�питань�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть

��антитерористичній�операції���східних�областях

У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої

території�і�зони�проведення�антитерористичної

операції�осіб,�що�додається».

1.2.�П�н�т�3�розпорядження�ви�лючити.

У�зв’яз���із�цим�п�н�ти�4—6�вважати�п�н�та-

ми�3—5.

1.3.�П�н�т�3�розпорядження�доповнити�новим

абзацом�п’ятим�та�о�о�зміст�:

«розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�25�березня�2015�ро���№ 152�«Про�створен-

ня�Ради�волонтерів�при�Київсь�ом��місь�ом���о-

лові».».

1.4.�Доповнити�розпорядження�Положенням�про

Координаційн��рад��з�питань�підтрим�и��иян,

я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції��

східних�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тим-

часово�о��пованої�території�і�зони�проведення

антитерористичної�операції�осіб,�що�додається.

2.�Внести�до�розпорядження�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�від�11�листопада�2014�ро���№ 397

«Про��творення�робочої��р�пи�з�опрацювання

питання�соціально�о�захист���иян-�часни�ів�ан-

титерористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�чле-

нів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення

антитерористичної�операції�на�сході�У�раїни»�та-

�і�зміни:

2.1.�П�н�т�3�розпорядження�ви�ласти���та�ій

реда�ції:

«3.�Затвердити�Положення�про�робоч���р�п�

з�опрацювання�питання�соціально�о�захист���и-

ян-�часни�ів�антитерористичної�операції,�членів

їх�сімей�та�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час

проведення�антитерористичної�операції�на�схо-

ді�У�раїни,�що�додається.»

2.2.�Доповнити�розпорядження�Положенням�про

робоч���р�п��з�опрацювання�питання�соціаль-

но�о�захист���иян-�часни�ів�антитерористичної

операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей��иян,�я�і

за�ин�ли�під�час�проведення�антитерористич-

ної�операції�на�сході�У�раїни,�що�додається.

3.�Офіційно�оп�блі��вати�це�розпорядження��

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

Київський міський голова
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�03.09.2014�№ 207

(в�реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�03.07.2015�№�428)

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань підтримки киян, які беруть участь 

у антитерористичній операції у східних областях України та переміщених 
із тимчасово окупованої території і зони проведення антитерористичної 

операції осіб
1.�Координаційна�рада�з�питань�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�опера-

ції���східних�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�проведен-

ня�антитерористичної�операції�осіб�(далі —�Координаційна�рада)�є��оле�іальним��онс�льтативно-

дорадчим�ор�аном�при�Київсь�ом��місь�ом���олові,�створеним�з�метою��оординації�діяльності

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

міністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�підпоряд�ованих�їм��ом�нальних�під-

приємств,��станов,�ор�анізацій�щодо�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичніи�опе-

рації���східних�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�прове-

дення�антитерористичної�операції�осіб.

2.�Координаційн��рад��за�посадою�очолює�Київсь�ий�місь�ий��олова.�До�с�лад��Координацій-

ної�ради�входять�за�посадами:�заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради,�пер-

ший�заст�пни��та�заст�пни�и��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�деп�тати�Київсь�ої

місь�ої�ради,�я�і�займаються�питаннями�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній

операції���східних�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�про-

ведення�антитерористичної�операції�осіб�за�їх�з�одою,��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ий�за�посадою�є�се�ретарем�Ко-

ординаційної�ради.

Персональний�с�лад�Координаційної�ради�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови.

3.�Місцезнаходження�Координаційної�ради:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36.

Голова,�заст�пни���олови,�се�ретар�та�члени�Координаційної�ради�проводять�особистий�при-

йом��ромадян���встановленом��поряд��.

4.�Основними�завданнями�Координаційної�ради�є:

4.1.��оординація�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�під-

поряд�ованих�їм��ом�нальних�підприємств,��станов,�ор�анізацій�щодо�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть

�часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��-

пованої�території�і�зони�проведення�антитерористичної�операції�осіб;

4.2.��онтроль�за�посиленням�матеріально�о,�ор�анізаційно�о�та�методично�о�забезпечення��и-

ян,�я�і�бер�ть��часть�в�антитерористичній�операції�на�сході�У�раїни;

4.3.�перевір�а�належних��мов�для�війсь�ової�під�отов�и,�інформ�вання��ромадсь�ості�про�по-

треби��иян,�я�і�бер�ть��часть�в�антитерористичній�операції;

4.4.��оордин�вання�діяльності��ромадсь�их�ор�анізацій,�бла�одійних�фондів,�волонтерсь�их�р�-

хів,�інших��ромадсь�их�ініціатив�з�метою�надання�допомо�и��иянам,�я�і�бер�ть��часть���антитеро-

ристичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�переміщеним�із�тимчасово�о��пованої�території

і�зони�проведення�антитерористичної�операції�осіб;

4.5.�вирішення�спільно�з�центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�підприємствами,��стано-

вами,�ор�анізаціями�питань�здійснення�матеріально-технічно�о�та�іншо�о�забезпечення�діяльно-

сті��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�переміще-

них�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�проведення�антитерористичної�операції�осіб.

5.�Координаційна�рада���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,

��азами�та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами�і�розпорядженнями�Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Ре�ламен-

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

Ре�ламент),�цим�Положенням�та�іншими�нормативними�а�тами.

6.�Координаційна�рада�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань�на�своїх�засіданнях:

6.1.�Засл�хов�є�питання�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���схід-

них�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�проведення�анти-

терористичної�операції�осіб;

6.2.�Надає�дор�чення�стосовно�опрацювання�та�вирішення�питань�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть

��антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої

території�і�зони�проведення�антитерористичної�операції�осіб;

6.3.�Надає�дор�чення�стосовно�інформ�вання��ромадсь�ості�про�діяльність�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�із�вирішення�питань�під-

трим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�перемі-

щених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�проведення�антитерористичної�операції�осіб;

6.4.�Координ�є�діяльність��онс�льтативно-дорадчих�ор�анів,�створених�я��робочі�ор�ани�Коор-

динаційної�ради�відповідно�до�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�03�вересня�2014

ро���№ 207.

7.�Координаційна�рада�здійснює�свою�діяльність��оле�іально���формі�засідань.�Засідання�Ко-

ординаційної�ради�с�ли�аються�Київсь�им�місь�им��оловою�в�мір��необхідності,�але�не�рідше�од-

но�о�раз��на��вартал.

На�засіданнях�Координаційної�ради��олов�є�Київсь�ий�місь�ий��олова,�а���разі�йо�о�відс�тно-

сті —�заст�пни���олови�Координаційної�ради.

8.�Київсь�ий�місь�ий��олова�я���олова�Координаційної�ради:

1)�с�ли�ає�засідання�Координаційної�ради�та��олов�є�на�них;

2)�здійснює��ерівництво�роботою�Координаційної�ради;

3)�представляє�Координаційн��рад����відносинах�з�ор�анами�влади�та�місцево�о�самовряд�-

вання,�їх�посадовими�особами,�інстит�тами��ромадянсь�о�о�с�спільства,�підприємствами,��ста-

новами,�ор�анізаціями�всіх�форм�власності.

9.�Рішення�Координаційної�ради�приймаються�шляхом�об�оворення�та�вважаються�прийняти-

ми,�я�що�за�них�про�олос�вало�2/3�від�с�лад��Координаційної�ради.

За�рез�льтатами�засідання�се�ретар�Координаційної�ради�оформлює�прото�ол,�я�ий�подає�на

затвердження�Київсь�ом��місь�ом���олові.

У�разі�оформлення�рішення�Координаційної�ради�я��о�ремо�о�до��мента,�рішення�підпис�єть-

ся�се�ретарем�Координаційної�ради�та�затвердж�ється�Київсь�им�місь�им��оловою.

За�рез�льтатами�засідань�Київсь�ий�місь�ий��олова�надає�дор�чення�членам�Координаційної�ра-

ди�або�іншим�посадовим�особам�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,��е-

рівни�ам�підприємств,��станов,�ор�анізацій��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�щодо�вирішення�питань,�під�отов�и�прое�тів�а�тів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої

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

ції).

За�рез�льтатами�засідань�Київсь�ий�місь�ий��олова�або�за�йо�о�дор�ченням�інша�посадова�осо-

ба�мож�ть�звертатися�до�Президента�У�раїни,�Верховної�Ради�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни,�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�їх�територіальних�підрозділів,�інших�ор�анів�держав-

ної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання�щодо�вирішення�питань,�віднесених�до�їх��омпетенції.

10.�Засідання�Координаційної�ради�є,�я��правило,�за�ритими.�Гласність�і�від�ритість���роботі

Координаційної�ради�забезпеч�ється�шляхом�оприлюднення�за�рез�льтатами�її�засідань�рішень,

дор�чень,�листів,�а�тів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�що�та�і�до��менти�не�мають��ри-

ф��обмеження�дост�п�.

51 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

33 900.00 Придбання навісних замків та руберойду для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського
району м.Києва" ЖЕД №407

Странніков A.M.

52 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

36 000.00 Придбання фарби для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва" ЖЕД
№407

Странніков A.M.

53 Громадська організація "Інститут Політичної
Освіти"

51 820.00 Придбання поштових скриньок для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №407

Странніков A.M.

54 Благодійна організація "Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

19 035.00 Придбання   м'якого   інвентарю для   дошкільного   навчального закладу (ясла)садок) №367 Дарницького р)ну Сулига Ю.А.

55 Благодійна організація "Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

24 491.70 Придбання м'якого інвентарю для дошкільного навчального закладу №620 Дарницького р)ну Сулига Ю.А.

56 Благодійна організація "Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

27 537.30 Придбання   м'якого   інвентарю для   дошкільного   навчального закладу (ясла)садок) №148 Дарницького р)ну Сулига Ю.А.

57 Благодійна організація "Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

29 187.00 Придбання   м'якого   інвентарю для   дошкільного   навчального закладу №634 Дарницького р)ну Сулига Ю.А.

58 Благодійна організація "Всеукраїнський рух
"Взаємодія"

32 994.00 Придбання   м'якого інвентарю для   дошкільного   навчального закладу №678 Дарницького р)ну Сулига Ю.А.

59 Громадська організація "Розвиток столиці" 19 931.00 Придбання лінолеуму та будівельних матеріалів для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Святошинського р)ну м.Києва"

Ясинський Г.І.

60 Громадська організація "Розвиток столиці" 27 052.00 Придбання металопластикових віконних блоків для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Святошинського р)ну м.Києва"

Ясинський Г.І.

Разом    1 353 176.66 
Заступник міського голови % секретар Київської міської ради В. Прокопів 
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11.�Для�забезпечення�своєї�діяльності,�попередньо�о�опрацювання�питань,�віднесених�до�її��ом-

петенції�Координаційна�рада��творює�робочі�ор�ани.

Персональний�с�лад,�мета�та�завдання�діяльності,�Положення�про�та�і�робочі�ор�ани�затвер-

дж�ється�а�тами�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

12.�Члени�Координаційної�ради�ви�он�ють�по�ладені�на�них�обов’яз�и���Координаційній�раді

додат�ово�до�основних�сл�жбових�обов’яз�ів.
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

від�11.11.2014�№ 397

(в�реда�ції�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�03.07.2015�№�428)

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з опрацювання питання соціального 
захисту киян%учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей та членів сімей киян, які загинули під час 
проведення антитерористичної операції на сході України

1.�Робоча��р�па�з�опрацювання�питання�соціально�о�захист���иян-�часни�ів�антитерористичної

операції,�членів�їх�сімей�та�членів�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під�час�проведення�антитерористичної

операції�на�сході�У�раїни�(далі —�Робоча��р�па)�є�робочим�ор�аном�Координаційної�ради�з�питань

підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�пе-

реміщених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�проведення�антитерористичної�операції�осіб.

2.�Персональний�с�лад�та�Положення�про�робоч���р�п��затвердж�ється�розпорядженням�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови.�Внесення�змін�до�персонально�о�с�лад��робочої��р�пи�та�Положення�про

неї�відб�вається�за�поданням��олови�робочої��р�пи —��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

До�с�лад��робочої��р�пи�в�лючаються�представни�и�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій,�спеціалізованих�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�представни�и�ор�анізацій�(�р�п)��часни�ів�антитерористичної

операції,�членів�їх�сімей.

До��часті���робочій��р�пі�мож�ть�б�ти�зал�чені�народні�деп�тати�У�раїни,�деп�тати�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�представни�и�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�їх�територіальних�підрозділів�за

їх�з�одою.

3.�Місцезнаходження�робочої��р�пи:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36.�Місце�прийом���ромадян�чле-

нами�робочої��р�пи:�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��аб.�115.

Голова�робочої��р�пи —��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�проводить�особистий�прийом���встановленом��поряд��.

4.�Робоча��р�па���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,���азами

та�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�постановами�і�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Ре�ламентом�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Ре�ламент),

цим�Положенням�та�іншими�нормативними�а�тами.

5.�Робоча��р�па���своїй�діяльності�підпоряд�ов�ється��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

6.�Голова�робочої��р�пи:

1)�с�ли�ає�засідання�робочої��р�пи�та��олов�є�на�них;

2)�здійснює��ерівництво�роботою�робочої��р�пи;

3)�представляє�робоч���р�п����відносинах�з�ор�анами�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�їх�по-

садовими�особами,�інстит�тами��ромадянсь�о�о�с�спільства,�підприємствами,��становами,�ор�а-

нізаціями�всіх�форм�власності.

7.�Робоча��р�па���процесі�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�із�Київсь�ою�місь-

�ою�радою,�стр��т�рними�підрозділами�апарат�,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями

та�територіальними�ор�анами�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,��ом�нальними�підприєм-

ствами,��становами�та�ор�анізаціями��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

8.�Основними�завданнями�робочої��р�пи�є:

8.1.�Сприяння�взаємодії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій�із�надання�допомо�и��часни�ам�антитерористичної�операції.

8.2.�Аналітичне�та�інформаційне�забезпечення�діяльності�Координаційної�ради�з�питань�під-

трим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни�та�пе-

реміщених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�проведення�антитерористичної�операції

осіб.

8.3.�Моніторин��ви�онання�а�тів�та�дор�чень�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

а�тів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�дор�чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�пер-

шо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�а

місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�стан��роботи�з�реа��вання�на�запити�і

звернення�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�(далі —��онтрольні

до��менти),�звернень,�а�та�ож�аналіз�причин�вини�нення�пор�шень�при�ви�онанні�вимо��зазна-

чених�до��ментів�і�внесення�пропозицій�щодо�їх��с�нення.

8.4.�Попереднє�опрацювання�питань�соціально�о�захист�,�медично�о�та�житлово�о�забезпе-

чення,�соціально-психоло�ічної�та�меди�о-психоло�ічної�реабілітації,�працевлашт�вання�осіб,

я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни,�членів�їх�сімей.

8.5.�Прийом�звернень�та�надання��онс�льтацій�особам,�я�і�бер�ть��часть���антитерористич-

ній�операції���східних�областях�У�раїни�та�членам�їх�сімей�за�принципом�«єдино�о�ві�на»,�що�над-

ходять�до�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,��ерівництва�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

9.�Робоча��р�па,�відповідно�до�по�ладених�на�неї�завдань:

9.1.�Сприяє�взаємодії�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій�із�надання�допомо�и��часни�ам�антитерористичної�операції,

��том��числі,�але�не�ви�лючно,�отримання�та�розміщення�інформації�про�потреби��часни�ів�ан-

титерористичної�операції,�збір�та�тимчасове�с�лад�вання�зібраної�допомо�и,�ор�анізацію�пе-

редачі�та/або�достав�и�зібраної�допомо�и�до�місця�призначення.

9.2.�Отрим�є,��от�є�та��за�альнює�інформацію�по�роботі�з�питань�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть

�часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни,�оприлюднює�її�та�надає�Коор-

динаційній�раді�з�питань�підтрим�и��иян,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���схід-

них�областях�У�раїни�та�переміщених�із�тимчасово�о��пованої�території�і�зони�проведення�ан-

титерористичної�операції�осіб.

9.3.�Через�Інформаційний�центр�для�інформ�вання�осіб,�я�і�постраждали�під�час�ви�онання

обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбових�обов’яз�ів),�та�членів�їх�сімей,�а�та�ож�членів�сімей�за-

�иблих�війсь�овосл�жбовців�і�працівни�ів�правоохоронних�ор�анів�про�їх�права�та��арантії�ре-

алізації�та�их�прав�в�У�раїні�здійснює�інформ�вання��часни�ів�антитерористичної�операції�та

членів�їх�сімей,�членів�сімей�за�иблих��часни�ів�антитерористичної�операції�про�їх�права,��а-

рантії�та�механізм�їх�реалізації.

9.4.�Попередньо�опрацьов�є�питання�соціально�о�захист�,�медично�о�та�житлово�о�забезпе-

чення,�соціально-психоло�ічної�та�меди�о-психоло�ічної�реабілітації,�працевлашт�вання�осіб,

я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни,�членів�їх�сімей.

9.5.�Через�дор�чення��олови�робочої��р�пи —��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�надає�ре�омендації�щодо�вжиття

заходів,�під�отов�и�прое�тів�нормативно-правових�а�тів�стосовно�соціально�о�захист�,�медич-

но�о�та�житлово�о�забезпечення,�соціально-психоло�ічної�та�меди�о-психоло�ічної�реабілітації,

працевлашт�вання�осіб,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�ра-

їни,�членів�їх�сімей.

9.6.�Здійснює�приймання,�попередній�роз�ляд�та�передач��до�відповідальних�стр��т�рних

підрозділів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�та�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�реєстрацію�звернень�осіб,�я�і�бер�ть��часть

��антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни,�членів�їх�сімей,�що�надходять�до�Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о��олови,��ерівництва�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о

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

9.7.�Через�стр��т�рний�підрозділ�«Центр�надання�правової�допомо�и��иянам,�я�і�опинились

��с�ладних�життєвих�обставинах»��ом�нально�о�підприємства�«Госп�омобсл��ов�вання»�надає

�онс�льтації�особам,�я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни

та�членам�їх�сімей.

9.8.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�що�випливають�з�по�ладених�на�робоч���р�п��завдань.

10.�Форми�діяльності�робочої��р�пи:

10.1.��оле�іальна���формі�засідань�робочої��р�пи�та�створених�нею�під�р�п�для�попередньо-

�о�опрацювання�питань,�віднесених�до��омпетенції�робочої��р�пи,�прийняття�по�них�рішень�або

ре�омендацій;

10.2.�одноособова�через�о�ремих�посадових�осіб —�членів�робочої��р�пи,�я�им�за�рез�льта-

тами�засідань�робочої��р�пи�надано�відповідні�дор�чення.

Засідання�робочої��р�пи�с�ли�аються��оловою�робочої��р�пи�в�мір��необхідності,�але�не�рід-

ше�одно�о�раз��на�місяць.

На�засіданнях�робочої��р�пи��олов�є��олова�робочої��р�пи,�а���разі�йо�о�відс�тності —�один

із�заст�пни�ів��олови�робочої��р�пи.

11.�Засідання�робочої��р�пи�проходять��ласно�і�від�рито.�Гласність�і�від�ритість�засідань�ро-

бочої��р�пи�забезпеч�ється�шляхом�вільно�о�дост�п��до�них�представни�ів�засобів�масової�ін-

формації,��часни�ів�антитерористичної�операції�та�членів�їх�сімей,�інших�осіб���поряд��,�визна-

ченом��робочою��р�пою.

12.�Рішення�робочої��р�пи�приймаються�шляхом�об�оворення�та�вважаються�прийнятими,

я�що�за�них�про�олос�вала�більшість�від�с�лад��робочої��р�пи.

Рішення�робочої��р�пи�оформлюються�прото�олом�дор�чень,�я�ий�затвердж�ється��оловою

робочої��р�пи —��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

Дор�чення��олови�робочої��р�пи —��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�є�обов’яз�овими�для�ви�онання�стр��т�рними�під-

розділами�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�апарат�,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адмініс-

траціями�та��ом�нальними�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва.

13.�Для�попередньо�о�вивчення�питань�соціально�о�захист�,�медично�о�та�житлово�о�забез-

печення.�соціально-психоло�ічної�та�меди�о-психоло�ічної�реабілітації,�працевлашт�вання�осіб,

я�і�бер�ть��часть���антитерористичній�операції���східних�областях�У�раїни,�членів�їх�сімей��оло-

ва�робочої��р�пи —��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�має�право��творювати�під�р�пи,�персональний�с�лад�я�их�затвер-

дж�ється��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

14.�Робоча��р�па�має�право:

14.1.�отрим�вати�в��становленом��поряд���від�стр��т�рних�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�інформацію,�до��менти�та�матеріали,�необхідні�для

ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань.

14.2.�брати��часть���нарадах,�що�проводяться���Київсь�ій�місь�ій�раді,�ви�онавчом��ор�ані

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�йо�о�стр��т�рних�підрозділах,

районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�ініціювати�с�ли�ання�нарад�з�питань,�віднесе-

них�до�її��омпетенції.

14.3.�інформ�вати��ерівництво�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�випад�и�пор�шення�встановлено�о�поряд��

роботи�з�питань,�віднесених�до�її��омпетенції.

14.4.�подавати�в��становленом��поряд���відповідні�пропозиції�і�здійснювати�моніторин��що-

до�повноти��с�нення�пор�шень�та�недолі�ів,�виявлених�попередніми�перевір�ами,�з�питань,�що

належать�до�її��омпетенції.

14.5.�зал�чати�спеціалістів�стр��т�рних�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(за�по�одженням�з�їхніми��е-

рівни�ами)�для�вивчення�і�роз�ляд��питань,�що�належать�до�її��омпетенції.

15.�Посадові�особи�стр��т�рних�підрозділів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та

ор�анізацій��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�входять�до�с�лад��або

зал�чаються�до�роботи�робочої��р�пи,�ви�он�ють�по�ладені�на�них�обов’яз�и���робочій��р�пі�до-

дат�ово�до�основних�сл�жбових�обов’яз�ів.

16.�Для�ви�онання�завдань�робочої��р�пи�мож�ть�зал�чатися�працівни�и�на�волонтерсь�их�за-

садах�та��мовах�тр�дових���од.

Керівник апарату В. Бондаренко
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місь�о�о��олови

29.07.2015�№�518

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду з питань надання адміністративних послуг

при Київському міському голові
1.�Е�спертна�рада�з�питань�надання�адміністративних�посл���при�Київсь�ом��місь�ом���о-

лові�(далі —�Рада)�є�постійно�діючим��онс�льтативно-дорадчим�ор�аном�при�Київсь�ом�

місь�ом���олові�з�питань�надання�адміністративних�посл��.

2.�Рада��творюється�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови���с�ладі:�

�олови —�за�посадою�Київсь�о�о�місь�о�о��олови;

першо�о�заст�пни�а��олови —�за�посадою�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

заст�пни�а��олови —�за�посадою��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

заст�пни�а��олови —�за�посадою�представни�а�територіально�о�ор�ан��спеціально�о��пов-

новажено�о�ор�ан��з�питань�ліценз�вання�та�дозвільної�системи���сфері��осподарсь�ої�діяль-

ності�(за�з�одою��ерівни�а);

заст�пни�а��олови —�за�посадою�представни�а��ромадсь�ої�ор�анізації�(за�з�одою);

се�ретаря —�за�посадою�дире�тора�Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних�по-

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

членів�Ради.

Увесь�с�лад�Ради�працює�на��ромадсь�их�засадах.

3.�Пропозиції�щодо��іль�існо�о�та�персонально�о�с�лад��Ради�форм�ються�Анти�ор�пцій-

ною�радою�при�Київсь�ом��місь�ом���олові�з�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�посадових�і

сл�жбових�осіб�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�на��овців,�інших�фахівців�та

представни�ів��ромадсь�их�ор�анізацій�(за�з�одою).�До�с�лад��Ради�в�лючаються�незалеж-

ні�е�сперти�та�представни�и��ромадсь�их�ор�анізацій����іль�ості�не�менш�я��50�відсот�ів�за-

�альної��іль�ості�членів�ради.

Персональний�с�лад�Ради�затвердж�ється�розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�я�ий

��разі�потреби�може�вносити�зміни�до�її�с�лад�.

4.�У�своїй�діяльності�Рада��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�а�тами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої

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

�ої�державної�адміністрації)�та�іншими�а�тами�за�онодавства,�а�та�ож�дор�ченнями�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�та�цим�Положенням.

5.�До��омпетенції�Ради�належить:

проведення�аналіз��повідомлень�адміністраторів�Департамент��(Центр�)�надання�адмініс-

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

міністрації)�та�відділів�(центрів)�надання�адміністративних�посл���апаратів�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій�про�пор�шення�термінів�роз�ляд��заяв�на�отримання�адмі-

ністративних�посл��,�розроблення�пропозицій�та�ре�омендацій�щодо��дос�оналення�поряд-

���надання�адміністративних�посл��;

надання�пропозицій�шодо�прое�тів�та�чинних�нормативно-правових�і�ор�анізаційно-розпо-

рядчих�а�тів,�я�і�стос�ються�поряд���надання�адміністративних�посл��.

6.�Рада�має�право�зал�чати�з�метою�отримання��онс�льтацій�посадових�і�сл�жбових�осіб

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�їх�тери-

торіальних�підрозділів,�на��овців�та�інших�фахівців�на��ромадсь�их�засадах�(за�з�одою�їх��е-

рівни�ів).

7.�Основною�формою�роботи�Ради�є�засідання.�Засідання�Ради�проводяться�не�рідше�од-

но�о�раз��на�місяць�відповідно�до�ре�ламент�,�я�ий�затвердж�ється�на�першом��засіданні�ра-

ди.

8.�За�ор�анізацію�роботи�Ради�відповідає�її�се�ретар.�Ор�анізаційне,�інформаційне�та�ма-

теріально-технічне�забезпечення�роботи�Ради�здійснює�се�ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

9.�Рішення�Ради�приймається�більшістю��олосів�її�членів�і�оформлюється�прото�олом,�я�ий

підпис�ють��олова�та�се�ретар�Ради.

Протя�ом�десяти�робочих�днів�з�дня�засідання�Ради�с�б’є�т��надання�адміністративної�по-

сл��и�та/або�Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�відділам�(центрам)�надання

адміністративних�посл���апаратів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�надсила-

ється�витя��з�прото�ол��засідання�Ради,�на�я�ом��прийнято�відповідне�рішення.

Рішення�Ради�мають�ре�омендаційний�хара�тер.

Рішення�Ради�підля�ають�обов’яз�овом��роз�ляд���ерівни�ами�с�б’є�тів�надання�адмініс-

тративних�посл���та/або�Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�чи�відділів�(цен-

трів)�надання�адміністративних�посл���апаратів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

цій,�я�і�не�пізніше�п’яти�робочих�днів�після�отримання�рішення�повідомляють�Рад��про�ре-

з�льтат�йо�о�роз�ляд�.

10.�За�рез�льтатами�аналіз��повідомлень�адміністраторів�Департамент��(Центр�)�надан-

ня�адміністративних�посл���м.�Києва�та�відділів�(центрів)�надання�адміністративних�посл��

апаратів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�про�пор�шення�термінів�роз�ляд�

заяв�на�отримання�адміністративних�посл���Радою�розробляються�пропозиції�та�ре�оменда-

ції�щодо��дос�оналення�поряд���надання�адміністративних�посл��,�я�і�затвердж�ються�рі-

шенням�Ради.

11.�За�рез�льтатами�роз�ляд��прое�тів�та�пере�ляд��чинних�нормативно-правових�та�ор-

�анізаційно-розпорядчих�а�тів,�що�стос�ються�поряд���надання�адміністративних�посл��,�Ра-

дою�приймаються�рішення.

12.�Інформація�про�діяльність�Ради�оприлюднюється�через�Єдиний�інформаційний�прос-

тір�територіальної��ромади�міста�Києва.
Керівник апарату В. Бондаренко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про реконструкцію з прибудовою 

до будівлі спеціалізованої школи № 96 на вул. Огарьова, 2 
у Святошинському районі

Розпорядження № 292 від 27 квітня 2015 року
Відповідно до статті З1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре%

гулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення мешканців Святошинського району навчальни%
ми закладами:

1.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(далі

КП�«Спецжитлофонд»)�замовни�ом�ре�онстр��-

ції�з�приб�довою�до�б�дівлі�спеціалізованої�ш�о-

ли�№�96�на�в�л.�О�арьова,�2���Святошинсь�ом�

районі.

2.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

об’є�та.

2.2.�Забезпечити�розроблення�та�затверджен-

ня�прое�тно-�ошторисної�до��ментації.

2.3.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��ене-

ральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви-

�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

2.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�вирішення�питання�оформ-

лення�права��орист�вання�земельною�ділян�ою

на�в�л.�О�арьова,�2���Святошинсь�ом��районі.

2.7.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�з�приб�довою�до�б�дівлі�об’є�-

та,�зазначено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

обов’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання

підрядною�ор�анізацією��арантії�я�ості�ви�онаних

робіт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�-

атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

ції)�надати���встановленом��поряд���до�Депар-

тамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�що-

до�в�лючення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і

соціальною�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�на-

ст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де�в��становленом��поряд���зара-

хований�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про тимчасове обмеження руху транспорту та зайняття 
тротуару біля будинку Театрально%видовищного закладу 

культури Київський академічний драматичний театр на Подолі
на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) у Подільському районі

Розпорядження № 297 від 28 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 26 Закону України «Про

дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні дороги», враховуючи розпорядження виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 квітня 2015 року № 436
«Про завершення реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узво%
зі, 20 (А, Б) у Подільському районі», звернення Театрально%видовищного закладу культури Київський акаде%
мічний драматичний театр на Подолі від 20 листопада 2015 року № 53:

1.�Театрально-видовищном��за�лад����льт�ри

Київсь�ий�а�адемічний�драматичний�театр�на

Подолі�на�Андріївсь�ом���звозі,�20�(А,�Б)���Поділь-

сь�ом��районі�відповідно�до�розробленої�та�за-

твердженої���встановленом��поряд���прое�тно-

�ошторисної�до��ментації�здійснити�на�період

ви�онання�ре�онстр��ції�тимчасове�обмеження

р�х��транспорт��проїзною�частиною�правої�см�-

�и�та�зайняття�трот�ар��з�влашт�ванням��ритої

пішохідної��алереї�по�всій�довжині�б�дин���на

період�з�29��вітня�до�30��р�дня�2016�ро���за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження.

2.�Театрально-видовищном��за�лад����льт�-

ри�Київсь�ий�а�адемічний�драматичний�театр�на

Про експертну раду з питань надання адміністративних послуг 
при Київському міському голові
Розпорядження № 518 від 29 липня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адмініс%
трації», «Про столицю України — місто%герой Київ», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності», з метою аналізу повідомлень адміністраторів Департаменту (Центру) на%
дання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації), відділів (центрів) надання адміністративних послуг апаратів районних в місті Києві державних ад%
міністрацій про порушення термінів розгляду заяв на отримання адміністративних послуг, вжиття організа%
ційних заходів щодо усунення цих порушень:

1.�Утворити�е�спертн��рад��з�питань�надан-

ня�адміністративних�посл���при�Київсь�ом��місь-

�ом���олові�я���онс�льтативно-дорадчий�ор�ан.

2.�«Затвердити�Положення�про�е�спертн�

рад��з�питань�надання�адміністративних�по-

сл���при�Київсь�ом��місь�ом���олові,�що�до-

дається.

3.�Департамент��(Центр�)�надання�адмініс-

тративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�відділам�(центрів)�надання�адмі-

ністративних�посл���апаратів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�забезпечити

інформ�вання�про�діяльність�е�спертної�ради

з�питань�надання�адміністративних�посл���при

Київсь�ом��місь�ом���олові.

4.�Оприлюднити�це�розпорядження����азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

залишаю�за�собою.
Голова 

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�Київсь�о�о�
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Про створення Київської міської призовної комісії 
з проведення чергового призову громадян України на строкову

військову службу у травні%червні 2016 року
Розпорядження № 279 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від
29 березня 2016 року № 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки про%
ведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році»:

1.�Для��ерівництва�і��онтролю�за�діяльністю

районних�призовних��омісій�створити�Київсь���місь-

���призовн���омісію�з�проведення�чер�ово�о�при-

зов���ромадян�У�раїни�на�стро�ов��війсь�ов�

сл�жб����травні-червні�2016�ро���та�затвердити

її�с�лад,�що�додається.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій:

2.1.�Підвести�підс�м�и�осінньо�о�2015�ро���при-

зов���ромадян�на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб�.

2.2.�Ор�аніз�вати�робот��з�під�отов�и�та�про-

ведення�весняно�о�призов��2016�ро��.

2.3.�Утворити�районні�призовні��омісії�та�затвер-

дити�їх�с�лад.

2.4.�Направити�для�роботи���районні�війсь�о-

ві��омісаріати�на�період�під�отов�и�і�весь�термін

проведення�призов��технічних�працівни�ів�і�др�-

�аро�.

2.5.�Забезпечити�районні�війсь�ові��омісарі-

ати�автомобільним�транспортом.

2.6.�У�омпле�т�вати�районні�лі�арсь�і��омісії�лі-

�арями-спеціалістами�та�забезпечити�їх�меди-

�аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і�сані-

тарно-�осподарсь�им�майном.

3.�Просити�Головне��правління�Національної�по-

ліції���м.�Києві�надавати�допомо���війсь�овим��о-

місаріатам�міста�Києва���проведенні�призов���ро-

мадян�на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб�,�з�розш���

призовни�ів,�я�і��хиляються�від�призов�,�забезпе-

чити�охорон���ромадсь�о�о�поряд���на�призовних

дільницях�районів�міста,�Київсь�ом��місь�ом��збір-

ном��п�н�ті�та�на�приле�лій�до�ньо�о�території.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Забезпечити�робот��місь�ої�лі�арсь�ої��о-

місії�з�15��вітня�до�15�липня�2016�ро���для�про-

ведення��онтрольно�о�медично�о�о�ляд��при-

зовни�ів,�призваних�на�стро�ов��війсь�ов��сл�ж-

б�,�з�проведенням�обов’яз�ово�о�перелі���об-

стежень�(ВІЛ,��епатити�В,�С�та�сифіліс)�відповід-

но�до�Положення�про�війсь�ово-лі�арсь���е�с-

пертиз��в�Збройних�Силах�У�раїни,�затвердже-

но�о�на�азом�Міністра�оборони�У�раїни�від�14

серпня�2008�ро���№ 402,�зареєстрованим���Мі-

ністерстві�юстиції�У�раїни�17�листопада�2008�ро-

���за�№ 1109/15800,��ромадян,�я�і�заявили�про

нез�од��з�рез�льтатом�медично�о�о�ляд��і�рі-

шенням�районної�лі�арсь�ої��омісії,�та�перевір-

�и�за�онності�рішень�стосовно�призовни�ів,�ви-

знаних�непридатними�та�тимчасово�непридат-

ними�до�війсь�ової�сл�жби�за�рез�льтатами�при-

зов��та�припис�и�зі�100%�охопленням,��андида-

тів�з�числа�цивільної�молоді�для�вст�п��до�ви-

щих�війсь�ових�навчальних�за�ладів�Міністер-

ства�оборони�У�раїни�та�інших�війсь�ових�фор-

м�вань.

4.2.�Забезпечити�місь���лі�арсь����омісію�ме-

ди�аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і�са-

нітарно-�осподарсь�им�майном.

4.3.�Забезпечити�проведення�обстеження�при-

зовни�ів���лі��вальних�за�ладах�позачер�ово,

безоплатно�та�в�повном��обсязі�під�особист�

відповідальність��ерівни�ів�лі��вальних�за�ладів.

5.�Просити�війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат��зверн�тися�до

дире�тора�дире�ції�«Дім�поб�т��та�тор�івлі»��он-

церн��«Війсь�тор�сервіс»�щодо�надання�допо-

мо�и�місь�ом��війсь�овом���омісаріат��в�ор�ані-

зації�роботи�б�фет����приміщенні�їдальні�Київ-

сь�о�о�місь�о�о�збірно�о�п�н�т�,�передбачити

для�йо�о�роботи�обсл��ов�ючий�персонал�та�за-

безпечити�необхідними�продовольчими�товара-

ми,�предметами�матеріально-технічно�о�поста-

чання�за�відповідними�заяв�ами.

6.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�ви-

світлення�в��ом�нальних�засобах�масової�інфор-

мації�зміст��цьо�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Повороз-

ни�а�М.�Ю.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про Київський міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)
Розпорядження № 280 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження За%
гального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»:

1.�Внести�зміни�до�Положення�про�Київсь�ий

місь�ий�центр�соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей

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

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

ції),�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�12��вітня

2010�ро���№ 253,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

2.�Київсь�ом��місь�ом��центр��соціальних

сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації)�забезпечити�реєстрацію

змін�до�Положення�в��становленом��поряд��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

27.04.2016�№�279

Склад
Київської міської призовної комісії 

з проведення чергового призову громадян
України на строкову військову службу у травні%червні 2016 року

Поворозни��М.�Ю. заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,

�олова��омісії

Кож�ховсь�ий�В.�Р. ТВО�війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о

�омісаріат�,�заст�пни���олови��омісії�(за�з�одою)

Лавреню��І.�Д. провідний�спеціаліст�відділ���омпле�т�вання�та�призов�

Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат�,�се�ретар��омісії

(за�з�одою)

Б�ранов�І.�Ю. заст�пни��начальни�а��правління�ор�анізаційно-аналітично�о

забезпечення�та�оперативно�о�реа��вання�Головно�о��правління

Національної�поліції���м.�Києві�(за�з�одою)

Віт�овсь�ий�В.�П. �олова�війсь�ово-лі�арсь�ої��омісії�Київсь�о�о�місь�о�о

війсь�ово�о��омісаріат��(за�з�одою)

Ковален�о�0.�М. заст�пни��дире�тора�–�начальни���правління�з�ор�анізації

медичної�допомо�и�Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о

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

адміністрації)

Андрейч���Т.�В. помічни��війсь�ово�о��омісара�з�правової�роботи�Київсь�о�о

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат��(за�з�одою)

Білий�0.�К. начальни��відділ��з�питань�мобілізаційної�роботи�апарат�

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

державної�адміністрації)

Шпильовий�І.�Ф. перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��транспортної

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

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

К�чинсь�ий�М.�С. заст�пни��дире�тора�Департамент��–�начальни���правління

професійної�освіти�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Федина�Т.�М. �оловний�спеціаліст�се�тор���адрово�о�забезпечення

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

адміністрації)

Чер�ашина�Л.�Б. заст�пни��дире�тора�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних

сл�жб�для�сім'ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Резервний склад членів призовної комісії 
(на випадок хвороби або відсутності 

з інших поважних причин): 
Герілевич�С.�М. начальни��інспе�торсь�о�о�відділ���правління�ор�анізаційно-

аналітично�о�забезпечення�та�оперативно�о�реа��вання

Головно�о��правління�Національної�поліції���м.�Києві�(за

з�одою)

С�олобанова�Ю.�М. начальни��відділ��соціальної�роботи�Київсь�о�о�місь�о�о

центр��соціальних�сл�жб�для�сім'ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о

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

адміністрації)

Плачинда�О.І. заст�пни��начальни�а�відділ��з�питань�мобілізаційної�роботи

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Остапен�о�Т.�В. начальни��відділ��розвит���та�зміст��інфрастр��т�ри�освіти

�правління�професійної�освіти�Департамент��освіти�і�на��и,

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

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

Стрешенець�О.�В. дире�тор�Бази�спеціально�о�медично�о�постачання

Вели�ий�О.�І. �оловний�спеціаліст�з�мобілізаційної�роботи�Департамент�

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

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

Сер�еєв�О.�М. �оловний�спеціаліст�відділ��позаш�ільної�освіти��правління

дош�ільної,�за�альної�середньої�та�позаш�ільної�освіти

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Подолі���встановленом��поряд��:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно�о

за�онодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�ді-

вельних�робіт.

2.2.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�превен-

тивної�діяльності�Головно�о��правління�Національ-

ної�поліції���місті�Києві�та�подати�на�затверджен-

ня�до�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�схем��ор�а-

нізації�дорожньо�о�р�х��на�період�ви�онання�б�ді-

вельних�робіт,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження.

2.3.�Роботи�ви�онати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.4.�Забезпечити�встановлення�о�орожі,�від-

повідних�дорожніх�зна�ів,�освітлення,�си�наль-

них�ліхтарів�з�метою�безпечно�о�р�х��автомо-

більно�о�транспорт��та�проход��пішоходів�на�пе-

ріод�ви�онання�б�дівельних�робіт.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�за�типом�існ�ючо�о�на

повн��її�ширин��по�всій�довжині,�трот�арів —�на

повн��ширин��та�довжин��в�межах�йо�о�зай-

няття�відновити�фі��рними�елементами�мо-

щення.

3.�Відповідальність�за�безаварійне�та�своє-

часне�ви�онання�робіт�по�ласти�на�х�дожньо�о

�ерівни�а�Театрально-видовищно�о�за�лад����ль-

т�ри�Київсь�ий�а�адемічний�драматичний�театр

на�Подолі�Малахова�В.�Ю.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Ви�он�ючий�обов’яз�и��олови�
Г.�Пліс
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Про прийняття та передачу зовнішніх теплових мереж жилого
будинку № 85/87%а на вул. Фрунзе у Подільському районі

Розпорядження № 283 від 27 квітня 2016 року
Відповідно до статей 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь%

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери%
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін%
фраструктури», враховуючи лист комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду
спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 10 грудня 2014 року № 056/24%10574, з метою належної екс%
плуатації зовнішньобудинкових інженерних мереж та надання якісних послуг мешканцям жилого будинку № 85/87%
а на вул. Фрунзе у Подільському районі:

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

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

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

зовнішні�теплові�мережі�жило�о�б�дин��

№ 85/87-а на�в�л.�Фр�нзе���Подільсь�ом�

районі�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених���одою�щодо�реалізації�про-

е�т���правління�та�реформ�вання�енер�етич-

но�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001

ро���(зі�змінами�та�доповненнями),���ладе-

ною�між�АЕК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією.

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

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

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

ністрації)�разом�з��ом�нальним�підприєм-

ством�з��тримання�та�е�спл�атації�житлово-

�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спец-

житлофонд»�забезпечити���встановленом�

поряд���прийняття�та�передач��зовнішніх

теплових�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

адміністрації)�12��вітня�2010�ро���№ 253�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27.04.�2016�№�280)

Положення
про Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(ідентифікаційний код 19137032)
(нова редакція)

1.�Київсь�ий�місь�ий�центр�соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Центр) —�спеціальний�за�лад,

що�проводить�соціальн��робот��з�сім’ями,�дітьми�та�молоддю,�я�і�переб�вають���с�ладних�життє-

вих�обставинах�та�потреб�ють�сторонньої�допомо�и.

2.�Центр�створено�розпорядженням�Представни�а�Президента�У�раїни���м.�Києві�від�28�жовтня

1992�ро���№ 1319�«Про�створення�місь�о�о�Центр��«Соціальна�сл�жба�для�молоді�м.�Києва».

Центр�перейменовано�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�04�серпня�2005

ро���№ 1442�«Про�заходи�щодо�вдос�оналення�соціальної�роботи�із�сім’ями,�дітьми�та�молоддю».

3.�Центр��творюється,�реор�аніз�ється�та�лі�від�ється�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�і�належить�до�сфери�йо�о��правління.

4.�Діяльність�Центр��спрямов�є�та��оордин�є�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�а-

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

5.�Штатний�розпис�Центр��в�межах�визначеної��раничної�чисельності�та�фонд��оплати�праці�пра-

цівни�ів�затвердж�є�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

6.�Центр���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�а�тами�Президента

У�раїни�і�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�Міністерства�соціальної�політи�и�У�раїни,�розпоря-

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

�ої�державної�адміністрації),�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами�з�питань�сім’ї,�дітей�та�молоді,�а�та�ож�цим�Положенням.

7.�Основними�принципами�діяльності�Центр��є:�

за�онність;

соціальна�справедливість;

дост�пність�та�від�ритість;

�онфіденційність�та�відповідальність�за�дотримання�етичних�і�правових�норм;

додержання�та�захист�прав�людини;

адресність�та�індивід�альний�підхід;

добровільність�вибор��в�отриманні�чи�відмові�від�отримання�соціальних�посл��;

�омпле�сність�та�системність�надання�соціальних�посл��;�

дотримання�державних�стандартів�і�нормативів�соціальних�посл��;�

ма�симальна�ефе�тивність�ви�ористання�бюджетних�та�позабюджетних��оштів.

8.�Основними�завданнями�Центр��є:

1)�забезпечення��часті�районних�в�місті�Києві�центрів�соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей�та�моло-

ді�(далі —�районні�центри)���ви�онанні�за�альнодержавних�та�інших�соціальних�про�рам�з�питань

соціальної�роботи�із�сім’ями,�дітьми�та�молоддю;

2)�здійснення�ор�анізаційно-правово�о,�методично�о�та�інформаційно�о�забезпечення�діяльно-

сті�районних�центрів;�центрів�соціально-психоло�ічної�допомо�и,�соціальних���ртожит�ів�для�дітей-

сиріт�та�дітей,�позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�соціальних�центрів�матері�та�дитини,�центрів

для�ВІЛ-інфі�ованих�дітей�та�молоді,�центрів�ресоціалізації�нар�озалежної�молоді,�центрів�соціаль-

но-психоло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�н�ціональними�обмеженнями�(далі —�за�лади�со-

ціально�о�обсл��ов�вання);

3)�ор�анізація�та�проведення�семінарів�і�тренін�ів;

4)�забезпечення�впровадження�нових�соціальних�техноло�ій,�спрямованих�на:

раннє�виявлення�сімей,�дітей�та�молоді,�я�і�переб�вають���с�ладних�життєвих�обставинах�і�по-

треб�ють�сторонньої�допомо�и;

форм�вання�відповідально�о�бать�івства;

запобі�ання�випад�ам�відібрання�дитини�в�бать�ів;

створення��мов�для�повернення�дитини�з�інтернатно�о�за�лад��на�виховання�бать�ам;

5)�здійснення�моніторин���за�дотриманням�державних�стандартів�соціальних�посл���під�час�про-

ведення�районними�центрами�соціальної�роботи�з�сім’ями,�дітьми�та�молоддю.

9.�Центр�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о�завдань:

1)�поширює�інформацію�про�надання�соціальних�посл���і��ате�орії�осіб,�я�і�мож�ть�їх�отримати,

та�забезпеч�є�та�ою�інформацією�районні�центри�і�за�лади�соціально�о�обсл��ов�вання;

2)�бере��часть���визначенні�потреб�населення�міста�Києва���соціальних�посл��ах;�проводить�ана-

ліз�потреб�міста�Києва�в�за�ладах�соціально�о�обсл��ов�вання�та��от�є�пропозиції�щодо�розвит��

їх�мережі;

3)��за�альнює�статистичні�та�інформаційно-аналітичні�матеріали�стосовно�облі���наданих�район-

ними�центрами�та�за�ладами�соціально�о�обсл��ов�вання�соціальних�посл���сім’ям,�дітям�та�мо-

лоді;

4)�подає�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�та

Міністерств��соціальної�політи�и�У�раїни�статистичні�та�інформаційно-аналітичні�матеріали�щодо

проведеної�соціальної�роботи;

5)�проводить�під�отов����андидатів���прийомні�бать�и,�бать�и-вихователі,�опі��ни,�пі�л�вальни-

�и,�за�рез�льтатами�я�ої��от�є�ре�омендацію�Сл�жбі���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),���том��числі�психоло�ічної�мотива-

ції�та��отовності�щодо�можливості�взяти�дитин�;

6)�проводить�навчання�для�прийомних�бать�ів,�бать�ів-вихователів�з�метою�підвищення�їх�ви-

ховно�о�потенціал�,�підтрим�и�сприятливо�о�психоло�ічно�о�стан�;�проводить�семінари�та�тренін-

�и�для�працівни�ів�районних�центрів,�за�ладів�соціально�о�обсл��ов�вання�та�фахівців,�зал�чених

до�соціальної�роботи;

7)�вивчає,��за�альнює�та�сприяє�впровадженню�про�ресивних�форм�і�методів�соціальної�робо-

ти;�розробляє�пропозиції�та��от�є�методичні�ре�омендації�щодо�вдос�оналення�техноло�ій,�форм

і�методів�соціальної�роботи,�в�том��числі�щодо�здійснення�соціально�о�с�провод��сімей�та�профі-

ла�ти�и�сімейно�о�небла�опол�ччя;

8)�співпрацює�з�центральними�та�місцевими�ор�анами�ви�онавчої�влади,�ор�анами�місцево�о

самовряд�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,��ромадсь�ими�об’єднаннями.

10.�Центр�має�право:

1)�вносити�Міністерств��соціальної�політи�и�У�раїни,�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�пропозиції�щодо�вдос�оналення�соціальної�роботи�з

сім’ями,�дітьми�та�молоддю;

2)�подавати�пропозиції�до�прое�т��бюджет��міста�Києва�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпе-

тенції;

3)���ладати�в��становленом��поряд���до�овори�з�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями

(в�том��числі�іноземними)�щодо�проведення�робіт,�спрямованих�на�ви�онання�по�ладених�на�ньо-

�о�завдань;

4)�зал�чати�фахівців�інших�за�ладів,��станов�та�ор�анізацій�різних�форм�власності�для�здійснен-

ня�соціально�о�с�провод��сімей,�я�і�переб�вають���с�ладних�життєвих�обставинах;�в��становлено-

м��поряд���одерж�вати�від�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію�з�питань,�що�належать

до�йо�о��омпетенції;

5)�вживати�заходів�для�забезпечення�захист��прав,�свобод�і�за�онних�інтересів�сімей,�дітей�та

молоді;

6)�здійснювати�посередництво���представництві�інтересів�сімей,�дітей�та�молоді�та�пор�ш�вати

�лопотання�про�притя�нення�до�відповідальності�посадових�осіб,�винних���пор�шенні�вимо��за�о-

нодавства�з�питань�проведення�соціальної�роботи�з�сім’ями,�дітьми�та�молоддю.

11.�Центр�очолює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��о-

лова�за�поданням�начальни�а�Сл�жби���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів�та�Міністерством�соціальної

політи�и�У�раїни.

12.�Дире�тор�Центр�:

1)�здійснює�за�альне��ерівництво�діяльністю�Центр�,�несе�персональн��відповідальність�за�ви-

�онання�по�ладених�на�центр�завдань,�за�онність�прийнятих�ним�рішень;

2)�с�ладає�в��становленом��поряд���штатний�розпис�Центр��в�межах��раничної�чисельності�пра-

цівни�ів�та�фонд��оплати�праці�відповідно�до�типової�стр��т�ри�і�штатів,�що�затвердж�є�Міністер-

ство�соціальної�політи�и�У�раїни;

3)�затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�підрозділи�Центр��та�посадові�інстр��ції�йо�о�працівни-

�ів;

4)�видає�в�межах�повноважень�на�ази�ор�анізаційно-розпорядчо�о�хара�тер�,�ор�анізов�є�і��он-

тролює�їх�ви�онання;

5)�представляє�Центр���відносинах�з�ор�анами�державної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовря-

д�вання,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями;

6)�проводить�особистий�прийом��ромадян�з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Центр�;

7)�розпоряджається�в��становленом��поряд���майном�і��оштами�Центр�;

8)��творює�в�Центрі�атестаційн���омісію,�сприяє�підвищенню��валіфі�ації�працівни�ів�Центр�;

9)�призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади�працівни�ів�Центр����встановленом��поряд��;

10)�приймає�рішення�щодо�заохочення�та�притя�нення�до�дисциплінарної�відповідальності�пра-

цівни�ів�Центр�;

11)�може�мати�заст�пни�а.

13.�Діяльність�Центр��фінанс�ється�за�рах�но���оштів,�передбачених���бюджеті�міста�Києва,�та

інших�джерел,�не�заборонених�за�онодавством.

14.�Центр�надає�посл��и�на�безоплатній�основі.

15.�Умови�оплати�праці,�типов��стр��т�р��і�штатн��чисельність�Центр��затвердж�є�Міністерство

соціальної�політи�и�У�раїни�за�по�одженням�з�Міністерством�фінансів�У�раїни.

16.�Майно�Центр��є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�і�за�ріплене�за�ним�на

праві�оперативно�о��правління.

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

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

редавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�вати�з�ба-

ланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

18.�Центр�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�подає�фі-

нансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.�Фінан-

сова�звітність�Центр��подається�до�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��становленом��поряд��.

19.�Центр�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�відповідні�рах�н�и�в�Головном���прав-

лінні�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни���місті�Києві,�печат���із�зображенням�Державно�о�Гер-

ба�У�раїни,�блан��зі�своїм�наймен�ванням.

20.�Центр���своїй�діяльності�забезпеч�є�дотримання�вимо��За�он��У�раїни�«Про�захист�персо-

нальних�даних».

21.�Припинення�Центр��здійснюється���встановленом��за�онодавством�поряд��.

Працівни�ам,�я�і�звільняються���разі�припинення�Центр�,��арант�ється�дотримання�їх�прав�та�ін-

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

У�разі�припинення�Центр��йо�о�майно�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�передається�іншим�за-

�ладам,�що�проводять�соціальн��робот��з�сім’ями,�дітьми�та�молоддю,�або�зарахов�ється�до�бю-

джет��міста�Києва.
Керівник апарату В. Бондаренко
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Назва об'єкта теплопостачання Довжина теплових мереж в
двотрубному вимірі, пог.м

Діаметр труб, мм Кількість теплових
камер

Рік побудови Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первісна Залишкова 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Теплова    мережа    від    (ВТ)1) ТК) 217/3 до 
ТК ) 217/3)1   на вул. Фрунзе

71,0 ) 2d 108/200 ) 2 2014 286363,00 286363,00

Теплова мережа від ТК)217/3)1 до   зовнішньої   стіни
жилого будинку на вул. Фрунзе, 85/87)а

14,5 ) 2d 76/140 ) ) 2014 44155,00 44155,00

Теплова мережа від ТК)217/3)1 до жилого будинку на
вул. Фрунзе, 85/87

28,5 ) 2d 76/140 ) ) 2014 178993,00 178993,00

Всього: 114,0 ) ) ) ) ) 509511,00 509511,00

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

27.04.2016�№283

Зовнішні теплові мережі жилого будинку № 85/87%а на вул. Фрунзе у Подільському районі, 
які безоплатно приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

та користування публічному акціонерному товариству «КИІВЕНЕРГО»

Про затвердження змін до схеми розміщення 
засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі 
в місті Києві

Розпорядження № 291 від 27 квітня 2016 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Закону Укра%

їни «Про столицю України — місто%герой Київ», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вра%
ховуючи Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на рин%
ку споживчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833,
Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року
№ 1306, Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила
користування ними та охорони, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994
року № 198, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року
№ 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», зареєстрований в Мі%
ністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4303:2004 «Роздрібна та оптова торгів%
ля. Терміни та визначення понять», Правила благоустрою міста Києва, затверджені рішенням Київської
міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року
№ 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально%культурного чи іншого призначення для здійснення підпри%
ємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів)
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів бла%
гоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради», розпорядження виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року № 300
«Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’%
єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», зареєстроване в Головному територі%

Про відрядження до міст Пекін, Сіань, 
Баоцзи, Вейнань та провінції Шеньсі 

(Китайська Народна Республіка)
Розпорядження № 303 від 06 травня 2016 року

Відповідно до Указу Президента України від 28 серпня 1993 року № 357/93 «Про службові відрядження за
кордон посадових осіб органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992
року № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон», Порядку направ%
лення делегацій, здійснення відряджень за кордон у виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2015 року № 407, Міської цільової програми
зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015%2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської

ради від 12 лютого 2015 року № 73/938, на запрошен%
ня Посольства Китайської Народної Республіки в
Україні для участі у семінарі для країн, що розви%
ваються, з управління, розвитку та інвестування про%
ектів громадської інфраструктури:

1.�Відрядити�до�міст�Пе�ін,�Сіань,�Баоцзи,

Вейнань�та�провінції�Шеньсі�(Китайсь�а�Народ-

на�Респ�блі�а)���період�з�09�травня�2016�ро��

до�01�червня�2016�ро��:

— Бондар�Ганн��В’ячеславівн� —�заст�пни-

�а�дире�тора�Департамент� —�начальни�а

�правління�ландшафтної�архіте�т�ри,��омпле�с-

но�о�бла�о�строю�Департамент��містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації);

— Світлично�о�Оле�а�Петровича —�заст�п-

ни�а�дире�тора�Департамент� —�начальни�а

�правління�з�питань�інвестиційної�та�зовніш-

ньое�ономічної�політи�и�Департамент��е�оно-

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

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

міністрації).

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

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

міністрації)�відповідно�до�чинно�о�за�онодав-

ства�забезпечити�Бондар�Г.�В.�та�Світлично-

�о�О.�П.�валютними��оштами,�а�саме:�добови-

ми�на�весь�час�їхньо�о�переб�вання�за��ор-

доном�(з�розрах�н��,�що�сторона,�я�а�прий-

має,�забезпеч�є�триразовим�харч�ванням)

з�ідно�з��ошторисом,�затвердженим��ерівни-

�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації).

3.�Бондар�Г.�В.�в�термін�до�08�червня�2016

ро���надати�Київсь�ом��місь�ом���олові�пись-

мовий�звіт�про�відрядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови
М. Поворозник

Затвердити�зміни�до�схеми�розміщення�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овель-

ної�мережі�в�місті�Києві,�затвердженої�розпо-

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

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

ції)�від�23�липня�2015�ро���№ 731,�що�додаю-

ться.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО�

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

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

27.04.2016�№�291

Зміни до схеми розміщення засобів пересувної 
дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, 
затвердженої розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 23 липня 2015 року № 731 

Доповнити�схем��після�позиції�301�позиціями�302-319�та�о�о�зміст�:

Керівник апарату   В. Бондаренко

302 ГЛ)П)11048 Голосіївський вул. Антоновича, 47

303 ГЛ)П)11049 Голосіївський вул. Тарасівська, 4

304 ГЛ)П)11063 Голосіївський вул. Антоновича, 180

305 ПЧ)П)11050 Печерський вул. Інститутська, 16

306 ПЧ)П)11051 Печерський вул. Велика Васильківська, 85/87

307 ПЧ)П)11052 Печерський вул. Липська, 9)а

308 ПЧ)П)11053 Печерський вул. Михайла Грушевського, 5

309 ПЧ)П)11054 Печерський вул. Михайла Грушевського, 3

310 ПЧ)П)11055 Печерський вул. Михайла Грушевського, 9

311 ПЧ)П)11056 Печерський вул. Новогоспітальна, 5

312 ШЧ)П)11057 Шевченківський вул. Глибочинська, 17

313 ШЧ)П)11058 Шевченківський вул. Бульварно)Кудрявська, 18/2

314 ШЧ)П)11059 Шевченківський вул. Бульварно)Кудрявська, 27

315 ШЧ)П)11060 Шевченківський вул. Дмитрівська, 2

316 ШЧ)П)11061 Шевченківський вул. Саксаганського, 118

317 ШЧ)П)11062 Шевченківський бульв. Тараса Шевченка, 17 (станція метро
"Університет")

318 ШЧ)П)10222 Шевченківський навпроти буд. № 60 на вул. Володимирській

319 ШЧ)П)10223 Шевченківський навпроти буд. № 60 на вул. Володимирській

Керівник апарату В. Бондаренко

альному управлінні юстиції у місті Києві 09 квітня 2015 року за № 52/1163, з метою доповнення переліку
можливих місць розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території міс%
та Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 250 від 20 квітня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са*
моврядування:

1.�С�ас�вати�157�дозволів�на�розміщення

зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

20.04.2016�р.�№250

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються
№ № дозволу Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного

засобу
Площа,

кв.м
Місце розташування рекламного

засобу

1. 00020�03 ТОВ "Техноком" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,2 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська), 52

2. 02277�03�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Шевченківський район, вул. Олеся
Гончара, 52

3. 02742�04�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул. Саперно�
Слобідська, перехрестя з вул. Кіквідзе
(№ 1)

4. 06954�04 Приватне
підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, Набережне шосе
(біля Річкового вокзалу)

5. 06995�04�П�З ТОВ "Макс Ейр" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

16 Оболонський район, 
просп. Московський, 6

6. 08385�05�П�2 ТОВ "Макс Ейр" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

19,195 Оболонський район, 
просп. Московський, 6

7. 09985�05�П�2 ТОВ "Макс Ейр" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,96 Шевченківський район, 
вул. Старовокзальна, 21

8. 09986�05�П�2 ТОВ "Макс Ейр" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5 Шевченківський район, 
вул. Старовокзальна, 21

9. 09987�05�П�2 ТОВ "Макс Ейр" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

22,44 Шевченківський район, 
вул. Старовокзальна, 21

10. 16188�07 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суперсайт)

96 СвятошинськиЙ район, Велика
Кільцева дорога, 13, 1,5 км від
Жилянського мосту

11. 20287�08 ТОВ "Гранд
Галерея"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

2,4 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 34

12. 23416�08�П�2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

4,8958 СвятошинськиЙ район, 
просп. Перемоги, 75/2

13. 26179�10 ДП "Сеть�Маркет" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

37,2 Голосіївський район, вул. Інженерна, 1

14. 26266�10 ТОВ "Агентство
"Пан�Укрейн"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2 Шевченківський район, бульв. Тараса
Шевченка, 58

15. 26914�11 ТОВ
"Шоколадниця�
Україна"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,8 Печерський район, вул. Басейна, 1/2�а

16. 27601�11 ДП "Сеть�Маркет" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

4,06 Шевченківський район, 
вул. Багговутівська, 17/21

17. 27602�11 ДП "Сеть�Маркет" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

4,06 Деснянський район, 
вул. Братиславська, 14

18. 27874�11 ТОВ "ТАС�Фарма" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

9,325 Подільський район, вул. Нижній Вал,
37/20

19. 28337�11 ТОВ
"Шоколадниця�
Україна"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

18,2 Шевченківський район, 
вул. Артема, 58/2�а

20. 32920�13 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

9,7 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська), 63

21. 38937�13 ФО�П Бахмат Раїса
Борисівна

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,72 Печерський район, вул. Хрещатик, 29

22. 38938�13 ФО�П Бахмат Раїса
Борисівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,6 Печерський район, вул. Хрещатик, 29

23. 38625�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,75 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24

24. 00741�03�П�1 ТОВ "ДІЄСА" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

15,84 Солом'янський район, 
просп. Космонавта Комарова, 28

25. 08368�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БРІЗ�ІНВЕСТ"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

57,49 Оболонський район, 
просп. Московський, 11�а

26. 08364�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БРІЗ�ІНВЕСТ"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

23,14 Оболонський район, 
просп. Московський, 13�а/15

27. 08363�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БРІЗ�ІНВЕСТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,95 Оболонський район, 
просп. Московський, 13�а/15

28. 08362�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БРІЗ�ІНВЕСТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

38,77 Оболонський район, 
просп. Московський, 11�а

29. 08369�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"БРІЗ�ІНВЕСТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

38,77 Оболонський район, 
просп. Московський, 11�а

30. 15562�07 Публічне Акціонерне
Товариство
"КРЕДОБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,37 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 13�а

31. 15563�07 Публічне Акціонерне
Товариство
"КРЕДОБАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,5 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка. 13�а

32. 22598�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Віденські булочки"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,85 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 25�6

33. 23365�08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Віденські булочки"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,7996 Подільський район, вул. Петра
Сагайдачного, 25�6

34. 25467�09 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Тимчасова
виносна
спеціальна
конструкція

1 Подільський район, 
вул. Кирилівська (Фрунзе), 1/3

35. 25460�09 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Тимчасова
виносна
спеціальна
конструкція

1 Голосіївський район, 
просп. 40�річчя Жовтня, 130/57

36. 25466�09 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Тимчасова
виносна
спеціальна
конструкція

1 Голосіївський район, 
вул. Жилянська, 35

37. 28413�11�П�1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

22,04899 Солом'янський район, вул. Гетьмана
Вадима, 1 літ.А

38. 28265�11 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,2984 Дніпровський район, вул. Раїси
Окіпної, 8�6

39. 29345�11 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІНБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,98 Печерський район, бульв. Дружби
Народів, 17/5

40. 29526�12 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРГАЗПРОМБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

36,335 Дніпровський район, Дніпровська
набережна, 13

41. 25468�09 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Тимчасова
виносна
спеціальна
конструкція

1 Подільський район, 
вул. Кирилівська (Фрунзе), 127

42. 30451�12 Публічне Акціонерне
Товариство
"КРЕДОБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,855 Солом'янський район, 
вул. Лукашевича, 15

43. 32186�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,96 Деснянський район, 
просп. Маяковського, 26

44. 32232�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,12 Святошинський район, 
просп. академіка Палладіна, 18/30

45. 31674�12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПИВНА ДУМА
ДМИТРІВСЬКА"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

47,8134 Шевченківський район, 
вул. Дмитрівська, 2

46. 32367�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,7 Шевченківський район, 
вул. Артема, 14�а

47. 32778�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ГЛОБАЛ РЕСТОРАНТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,8665 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська),
65 літ. А

48. 32359�13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

4,05 Деснянський район, 
просп. Маяковського, 26�г

49. 33229�13 ФО�П Піддубняк
Костянтин Дмитрович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

14 Оболонський район, 
просп. Московський, 17

50. 38760�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,1 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 26

51. 32923�13 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Шевченківський район, 
вул. Мельникова, 83�д

52. 38653�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

10 Голосіївський район, 
вул. Саксаганського, 68/21

53. 33691�13 ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА ГРУПА
"ТАС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,05 Голосіївський район, 
вул. Тарасівська, 38

54. 38649�13 ФО�П Горбунов
Дмитро Леонідович

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,4 Шевченківський район, 
вул. Артема, 14�а

55. 38604�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,2875 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 46�а

56. 29346�11 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІНБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,5 Печерський район, 
бульв. Дружби Народів, 17/5 
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57. 38744�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,5 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 26

58. 38983�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

10 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська),
145/1

59. 39247�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Подільський район, вул. Набережно�
Рибальська, 78 м від вул. Електриків,
в напрямку вул. Набережно�
Хрещатицької

60. 40661�14 ТОВ "Грузія" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,4 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська),
111/113

61. 39895�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Дарницький район, Дарницьке шосе/
заїзд на проспект Петра Григоренка

62. 40449�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Оболонський район, вул. Полярна,
перехрестя з вул. Бережанська

63. 40927�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Святошинський район, просп. Леся
Курбаса, 2/13

64. 39585�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, перехрестя 
з вул. Здолбунівською

65. 41615�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Деснянський район, просп. Генерала
Ватутіна, 2 навпроти

66. 40943�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

16 Голосіївський район, вул. Саперно�
Слобідська, розподілювач напроти
просп. Науки,3 (№ 2)

67. 39449�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

10 Солом'янський район, вул. Гетьмана
Вадима, 46

68. 39253�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул. Раскової
Марини, 21

69. 41202�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

"і1 Дніпровський район, Харківське
шосе, 48

70. 39894�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 144

71. 40928�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 79/2

72. 40920�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 100

73. 41636�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул. Миколи
Грінченка, виїзд на 
вул. Кіровоградську

74. 41103�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Дарницький район, Харківське шосе
/вул. Сімферопольська

75. 41204�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Дарницький район, Харківське шосе,
201/203

76. 41009�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, 
вул. Сумська, 2�а

77. 41106�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Дарницький район, вул. Княжий�
Затон, 1/2

78. 41225�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

15,8 Деснянський район, вул. Шолом�
Алейхема, 1 (на розподілювачі)

79. 41227�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Оболонський район, просп.
Московський, 9Е�9А

80. 41614�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо(скролінг)

8 Дніпровський район, 
просп. Генерала Ватутіна, 2

81. 41411�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, 
вул. Привокзальна / 
виїзд на Дарницьке шосе

82. 41105�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 110 м від з'їзду на просп.
Миколи Бажана

83. 41175�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9 Солом'янський район, вул.
Народного Ополчення, 8 (на
розподілювачі)

84. 41176�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул. Ернста /
вул. Народного Ополчення

85. 41669�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9 Печерський район, Наддніпрянське
шосе заїзд на Дарницький міст зі
сторони станція метро "Видубичі"

86. 40946�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Подільський район, вул. Маршала
Гречка, 18

87. 41735�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Дарницький район, вул. Ревуцького,
перед естакадою через просп.
Миколи Бажана, в напрямку 
вул. Тростянецької

88. 41853�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9 Дніпровський район, вул.
Ентузіастів, навпроти бульв. Олексія
Давидова, 1/5

89. 41854�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул. Ентузіастів
напроти буд. 1/2

90. 41915�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Оболонський район, вул. Лугова, 12

91. 41916�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Оболонський район, 
вул. Набережно�Рибальська, 325 м
до естакади просп. Московського

92. 41995�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

32 Шевченківський район, 
вул. Петлюри (Комінтерну), 22

93. 41917�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Голосіївський район, бульв. Дружби
Народів, з'їзд на просп.
Червонозоряний

94. 41918�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Оболонський район, 
просп. Московський, з'їзд 
на просп. Героїв Сталінграду

95. 41914�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

8 Оболонський район, 
просп. Московський, з'їзд 
на вул. Богатирську, праворуч

96. 41852�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, 
вул. Тростянецька, 47 
(на розподілювачі)

97. 41734�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

7,9 Дарницький район, вул. Лариси
Руденко, біля буд. № 2 по вул.
Олександра Мишуги

98. 42194�14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,227 Голосіївський район, 
вул. Антоновича (Горького), 97

99. 42966�14 ТОВ "Робінзон
Україна"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

11,985 Печерський район, 
бульв. Лесі Українки, 24

100. 07694�05 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, 
вул. Борщагівська, 9�а

101. 40076�14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,848 Солом'янський район, вул. Максима
Кривоноса, 15

102. 02088�03 СПД Євсеєнко Артем
Кайцакович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,97 Шевченківський район, вул.
Салютна, 4�а

103. 01504�03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Набережно�Хрещатицька (зелена
зона), навпроти буд. 11.

104. 10947�05�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агенство
"Краш"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул. Велика
Житомирська / Стрітенська, 17

105. 07399�04 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,6 Шевченківський район, вул. Богдана
Хмельницького, 30/10

106. 10909�05 ДП "Вестмонт
Пропертіз Україна
Лтд."

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,36 Шевченківський район, 
вул. Пушкінська, 39�а

107. 26897�11 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Воля�Кабель"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,26 Печерський район, 
вул. Кіквідзе, 1/2

108. 13765�06 ТОВ "УКС" Кронштейн на
опорі освітлення
(контактної
мережі)

0,61 Дарницький район, 
вул. Драгоманова ,7/15 
перед поворотом 
на вул. Анни Ахматової

109. 24917�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

2,28 Солом'янський район, 
пл. Севастопольська, 1 літера "А"

110. 27931�11 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,192 Шевченківський район, вул. Олеся
Гончара, 57 (літера Б)

111. 28500�11 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,7 Печерський район, вул. Панаса
Мирного, 10

112. 29504�12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОМОД"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

15 Голосіївський район, 
просп. Академіка Глушкова, 10

113. 30225�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,08 Дарницький район, 
вул. Тростянецька, 5

114. 30301�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,25 Солом'янський район, 
бульв. Івана Лепсе, 67

115. 30331�12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛАНДИШ СЕРВІС"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,72 Голосіївський район, 
вул. Антоновича (Горького), 16
літера А

116. 30332�12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛАНДИШ СЕРВІС"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,72 Голосіївський район, 
вул. Антоновича (Горького), 16
літера А

117. 30281�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,3 Дніпровський район, вул. Анатолія
Луначарського, 1/2
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118. 30242�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,75 Дніпровський район, 
бульв. Перова, 15

119. 30248�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,6 Оболонський район, 
просп. Героїв Сталінграда, 36

120. 30257�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,92 Печерський район, 
вул. Заньковецької, 3/1

121. 30266�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,08 Голосіївський район, 
вул. Голосіївська, 10

122. 30240�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,425 Шевченківський район, 
вул. Прорізна, 22

123. 30276�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,1 Шевченківський район, 
вул. Пушкінська, 20

124. 30275�12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,55 Шевченківський район, 
вул. Олени Теліги, 13/14

125. 31289�12 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,2 Дарницький район, вул. Архітектора
Вербицького, 30

126. 31763�12 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,3963 Печерський район, вул. Мечникова,
10/2

127. 30387�12 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

76,86 Дніпровський район, вул. Марини
Раскової, 15

128. 33643�13 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,185 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 24�а, секція 3

129. 32677�13 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛОМБАРД "КОМОД"
ГОРБАЧ ОЛЕКСАНДР
ОЛЕГОВИЧ І
КОМПАНІЯ"

Транспарант �
перетяжка над
вулицею

5 Голосіївський район, 
вул. Васильківська, 34

130. 32593�13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАСТА ХАУС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

10 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська),
56

131. 33524�13 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,185 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 24�а, секція 3

132. 33048�13 ФО�П Ободинський
Сергій Юрійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,76 Солом'янський район, вул.
Авіаконструктора Антонова, 2/32

133. 33066�13 ФО�П Галіновський
Ігор Володимирович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,0625 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 13�а

134. 39174�13 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5 Дарницький район, 
вул. Бориспільська, 9

135. 38625�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,75 Печерський район, 
бульв. Лесі Українки, 24 

136. 33642�13 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

14,75 Святошинський район, 
вул. Григоровича�Барського, 1

137. 39639�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДРАГОН ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

7,2 Оболонський район, 
вул. Маршала Тимошенка, 21

138. 38691�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,6075 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик /вул. Прорізна, 28/2

139. 39638�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДРАГОН ЕСЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,7 Оболонський район, 
вул. Маршала Тимошенка, 21

140. 39340�13 Публічне акціонерне
товариство
"Старокиївський
банк"

Кронштейн на
опорі освітлення
(контактної
мережі)

1,8 Голосіївський район, 
вул. Тарасівська, 20 
/вул. Саксаганського

141. 39175�13 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,8748 Дарницький район, 
вул. Бориспільська, 9

142. 38585�13 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,4 Подільський район, 
просп. Свободи, 30/20�а

143. 40075�14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,848 Солом'янський район, 
вул. Максима Кривоноса, 15

144. 40222�14 ТОВ "Кофе Хауз.
Україна"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,464 Шевченківський район, 
вул. Богдана Хмельницького, 30/10

145. 40907�14 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Деснянський район, 
просп. Маяковського, 43/2

146. 40906�14 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,8 Деснянський район, 
просп. Маяковського, 43/2

147. 41002�14 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,8711 Дарницький район, 
просп. Миколи Бажана, 14

148. 40419�14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ММК�УКРАЇНА"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,505 Шевченківський район, 
вул. Щербакова, 1 , 
станція метро "Нивки"

149. 40999�14 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,225 Дніпровський район, 
вул. Марини Раскової, 15

150. 41001�14 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

13,6 Дніпровський район, 
вул. Марини Раскової, 15

151. 42115�14 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,9 Голосіївський район, 
вул. Ломоносова, 60/5

152. 42116�14 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,2 Голосіївський район, 
вул. Ломоносова, 60/5

153. 42746�14 ПП "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

2,52 Солом'янський район, 
пл. Севастопольська, 1, літера А

154. 43419�15 ПАТ Комерційний
банк "Правекс�Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,725 Шевченківський район, 
вул. Дмитрівська, 33

155. 40908�14 Публічне Акціонерне
Товариство
"Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Деснянський район, 
просп. Маяковського, 43/2

156. 01288�03 ТОВ "Слален" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

6,36 Солом'янський район, 
просп. Повітрофлотський, перехр. 
з вул. Шовкуненко, біля гастроному
"Потяг"

157. 03174�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Печерський район, Дніпровський
узвіз (поворот на міст "Метро").

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про проведення в 2016 році фестивалю 
«В пошуках made in Ukraine» 

на Контрактовій площі у місті Києві
Розпорядження № 246 від 20 квітня 2016 року

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самовряду*
вання в Україні», пункту 15 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто*герой Київ», Порядку ор*
ганізації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, куль*
турно*просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням
Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи звернення фізичної особи*підпри*
ємця Савостіної Юлії Юріївни від 31 березня 2016 року, з метою підвищення іміджу України, популяризації
українських товарів та забезпечення дозвілля киян і гостей міста:

І.�Підтримати�ініціатив��фізичної�особи-під-

приємця�Савостіної�Юлії�Юріївни�щодо�прове-

дення�з�22�до�24��вітня�2016�ро��,�з�03�до�06

червня�2016�ро��,�з�02�до�05�вересня�2016�ро-

��,�з�14�до�17�жовтня�2016�ро���фестивалю�«В

пош��ах�made�in�Ukraine»�на�Контра�товій�площі

��місті�Києві�(далі�–�фестиваль).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�фестивалю,�в�том�

числі�дотримання�правил�пожежної,�техно�ен-

ної�безпе�и�та�цивільно�о�захист�,�взяла�на�се-

бе�фізична�особа-підприємець�Савостіна�Юлія

Юріївна.

3.�Фізичній�особі-підприємцю�Савостіній�Юлії

Юріївні:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є�тів

тор�івлі�та�харч�вання,�місць�для�розва��та

��льт�рно-масових�заходів�під�час�проведення

фестивалю�та�по�одити�її�з�Департаментом

промисловості�та�розвит���підприємництва�ви-

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

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

3.2.�Забезпечити�проведення���льт�рно-ма-

сової�про�рами�на�території�проведення�фес-

тивалю.

3.3.�Забезпечити�ви�онання�Правил�бла�о-

�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�прове-

дення�фестивалю,�а�та�ож�відновлення�пор�-

шено�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпечи-

ти�встановлення�додат�ових��рн,��онтейнерів

для�збор��поб�тових�відходів,�т�алетних�мо-

д�льних��абін,�їх�належне��тримання�та�обсл�-

�ов�вання,�своєчасне�вивезення�сміття�та�при-

бирання�території.

3.4.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання —��часни�ами�фестивалю�вимо�

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня

2010�ро���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з

�поряд��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі

ал�о�ольними,�слабоал�о�ольними�напоями,

вином�столовим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно-

�о)�та�тютюновими�виробами»�під�час�прове-

дення�фестивалю.

4.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

4.1.�Сприяти�вирішенню�ор�анізаційних�пи-

тань,�пов’язаних�з�проведенням�фестивалю.

4.2.�Забезпечити��онтроль�за�ви�онанням

с�б’є�тами��осподарювання —��часни�ами

фестивалю�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225�«Про�дея�і

питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роздріб-

ної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о�ольни-

ми�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім�без-

ал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»�під

час�проведення�фестивалю.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

безпечити�пере�риття�Контра�тової�площі�на

період�проведення�фестивалю�та�внесення�від-

повідних�змін�до�маршр�тів�р�х��місь�о�о�на-

земно�о�пасажирсь�о�о�транспорт��за�ально-

�о��орист�вання�і�недоп�щення�пар��вання

транспорт�.

6.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�фізичної�особи-підприємця�Са-

востіної�Юлії�Юріївни�чер��вання�бри�ади�швид-

�ої�(е�стреної)�медичної�допомо�и�під�час�про-

ведення�фестивалю.

7.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпе-

чити�інформ�вання�меш�анців�столиці�про�про-

ведення�фестивалю�в��ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

8.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У�раїни�забезпечити

в�межах��омпетенції�охорон���ромадсь�о�о�по-

ряд���під�час�під�отов�и�та�проведення�фес-

тивалю,�пере�риття�Контра�тової�площі�на�пе-

ріод�проведення�фестивалю�та��мови�вільно-

�о�заїзд��і�виїзд��до�території�проведення�фес-

тивалю�автотранспорт�,�я�ий�перевозитиме

відповідне�обладнання.

9.�Просити�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�здійснити�за

зверненням�фізичної�особи-підприємця�Саво-

стіної�Юлії�Юріївни�під�лючення�об’є�тів�тор-

�івлі�та��ромадсь�о�о�харч�вання�до�еле�тро-

мереж�за�спрощеною�(тимчасовою)�схемою��

встановленом��поряд���під�час�проведення

фестивалю.

10.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожеж-
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ної�машини,�здійснення�пожежної�безпе�и�та�дер-

жавно�о�пожежно�о�на�ляд�,�запобі�ання�ви-

ни�ненню�інших�надзвичайних�сит�ацій�під�час

проведення�фестивалю.

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

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

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до структури Департаменту комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 251 від 20 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто*герой Київ», постанови Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів вико*
навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», розпорядження Київ*
ського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про затвердження граничної чисельності працівни*
ків структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі*
ністрації)», Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської місь*
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383 (в редак*
ції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 04 березня 2016 року № 121) з метою реалізації Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень»:

1.�Внести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент�

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

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

�ої�державної�адміністрації),�затвердженої�роз-

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

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

міністрації)�від�19��р�дня�2012�ро���№ 2281,

ви�лавши�її���новій�реда�ції,�що�додається.

2.�П�н�т�3�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�19��р�дня�2012�ро-

���№ 2281�«Про�затвердження�стр��т�ри�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�ви�лас-

ти���та�ій�реда�ції:

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Повороз-

ни�а�М.�Ю.»

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

19.12.2012�№ 2281�

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

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

від�20.04.2016�№�251�)

СТРУКТУРА
Департаменту комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради
Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичне��правління

1.1.1.�Відділ�претензійно-позовної�роботи

1.1.2.�Відділ�захист��речових�прав

1.2.�Контрольно-аналітичне��правління

1.2.1.�Відділ�з�питань�ре�ламент��та�аналіти�и

1.2.2.�Відділ��онтролю�та�звернень

1.3.�Головний�спеціаліст�з�питань�персонал�

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

2.1.�Управління�форм�вання�та�ви�ористання�майна

2.1.1.�Відділ�ви�ористання�майна

2.1.2.�Відділ�форм�вання�та�розподіл��майна

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

3.1.�Фінансово-е�ономічне��правління

3.1.1.�Фінансово-аналітичний�відділ

3.1.2.�Відділ�фінансів�та�б�х�алтерсь�о�о�облі��

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�моніторин���

4.1.�Управління�моніторин��

4.1.1�Відділ�оцін�и

4.1.2.�Відділ�моніторин���та�реєстрації�та�речових�прав

5.Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�приватизації�та��орпоратив-

них�прав

5.1.�Управління�приватизації�та��орпоративних�прав

5.1.1.�Відділ�приватизації

5.1.2.�Відділ��орпоративних�прав

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про затвердження структури 
Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 252 від 20 квітня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від

28 травня 2015 року № 575/1439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 ро*
ку № 28/28 «Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і за*
гальної чисельності», з метою впорядкування структури Департаменту фінансів виконавчого органу Київ*
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��фі-

нансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

що�додається.

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

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

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

трації)�від�03�червня�2015�ро���№ 525�«Про�за-

твердження�стр��т�ри�Департамент��фінансів

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

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

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

20.04.2016�№ 252�

СТРУКТУРА
ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Дире�тор�Департамент�

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент�

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни��Управління�фінансів�транспорт�,�зв’яз���та

сфери�посл��

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни��Бюджетно�о��правління

Бюджетне��правління

Управління�фінансів�охорони�здоров’я�та�соціально�о�захист�

Управління�фінансів�освіти,���льт�ри,�с�спільних��ом�ні�ацій,�фізичної���льт�ри�та�спорт�

Управління�фінансів�транспорт�,�зв’яз���та�сфери�посл��

Управління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

Відділ�фінансів�б�дівельно�о��омпле�с��та��апітальних�в�ладень

Відділ�фінансів�місцевих�ор�анів�влади�і�самовряд�вання

Відділ��правління�персоналом�та�фінансів�правоохоронних�ор�анів

Юридичний�відділ

Відділ�з�питань��онтрольно-аналітичної�та�ор�анізаційної�роботи
Керівник апарату 

В. Бондаренко

Про організаційно*правові заходи 
щодо реорганізації комунального автотранспортного 

підприємства Дніпровського району м. Києва
Розпорядження № 268 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу Укра*
їни, статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14 та 15 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб*підприємців та громадських формувань», на виконан*
ня рішення Київської міської ради від 17 грудня 2015 року № 32/32 «Про реорганізацію комунального авто*
транспортного підприємства Дніпровського району м. Києва шляхом його приєднання до комунального під*
приємства «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)»:

1.�Утворити��омісію�з�реор�анізації��ом�наль-

но�о�автотранспортно�о�підприємства�Дніп-

ровсь�о�о�район��м.�Києва�шляхом�приєднан-

ня�йо�о�до��ом�нально�о�підприємства�«Авто-

транспортне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)»�та�затвердити�її�с�лад,

що�додається.

2.�Комісії�з�реор�анізації��ом�нально�о�ав-

тотранспортно�о�підприємства�Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва�шляхом�приєднання�йо-

�о�до��ом�нально�о�підприємства�«Автотранс-

портне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)»�в��становленом��по-

ряд��:

2.1.�Здійснювати��правління�справами��о-

м�нально�о�автотранспортно�о�підприсмства

Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва�відповідно�до

за�онодавства�У�раїни.

2.2.�Протя�ом�трьох�робочих�днів�з�дня�ви-

дання�цьо�о�розпорядження�повідомити�дер-

жавно�о�реєстратора�про�прийняте�рішення

щодо�реор�анізації��ом�нально�о�автотранс-

портно�о�підприємства�Дніпровсь�о�о�район�

м.�Києва�шляхом�приєднання�йо�о�до��ом�-

нально�о�підприємства�«Автотранспортне�під-

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

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

трації)».

2.3.�Вжити�заходів,�пов’язаних�з�реор�аніза-

цією��ом�нально�о�автотранспортно�о�підпри-

ємства�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва�шля-

хом�приєднання�йо�о�до��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Автотранспортне�підприємство�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»,�в�тер-

мін�не�пізніше�шести�місяців�з�дня�видання�цьо-

�о�розпорядження,�в�том��числі�забезпечити

проведення�інвентаризації�майна��ом�нально-

�о�автотранспортно�о�підприємства�Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва.

2.4.�За�рез�льтатами�інвентаризації�с�лас-

ти�передавальний�а�т�та�подати�йо�о�для�за-

твердження�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

2.5.�Попередити�працівни�ів��ом�нально�о

автотранспортно�о�підприємства�Дніпровсь�о-

�о�район��м.�Києва�про�йо�о�реор�анізацію

шляхом�приєднання�до��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Автотранспортне�підприємство�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»,�про�їх�мож-

ливе�вивільнення�та�забезпечити�дотримання

тр�дових�і�соціально-правових��арантій���по-

ряд���та�на��мовах,�визначених�за�онодав-

ством.

2.6.Подати�в��становленом��за�онодавством

поряд���необхідні�до��менти�для�внесення

запис��до�Єдино�о�державно�о�реєстр��юри-

дичних�осіб,�фізичних�осіб —�підприємців�та

�ромадсь�их�форм�вань�про�реор�анізацію��о-

м�нально�о�автотранспортно�о�підприємства

Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва�шляхом�при-

єднання�до��ом�нально�о�підприємства�«Ав-

тотранспортне�підприємство�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)».

3.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�за�ріплення���встановленом�

поряд���за��ом�нальним�підприємством�«Авто-

транспортне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)»�на�праві��осподарсь�о-

�о�відання�майна��ом�нально�о�автотранспорт-

но�о�підприємства�Дніпровсь�о�о�район��

м.�Києва.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

26.04.2016�№�268

Склад комісії з реорганізації комунального 
автотранспортного підприємства Дніпровського району м. Києва шляхом

приєднання його до комунального підприємства
«Автотранспортне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»

Власов�Ві�тор�Ми�олайович дире�тор��ом�нально�о�підприємства�"Автотранспортне

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

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

�олова��омісії

Ворова�Ява�Володимирівна �оловний�б�х�алтер��ом�нально�о�підприємства

"Автотранспортне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)",�заст�пни���олови��омісії

Климович�Людмила�Петрівна начальни��відділ���адрів��ом�нально�о�підприємства

"Автотранспортне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)",�се�ретар��омісії

Говор�н�Сер�ій�Ми�олайович дире�тор� �ом�нально�о� автотранспортно�о

підприємства�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва

Костючен�о�Валентина�Анатоліївна �оловний�б�х�алтер��ом�нально�о�автотранспортно�о

підприємства�Дніпровсь�о�о�район��м.�Києва

Гол�б�І�ор�Дмитрович заст�пни��начальни�а�відділ��питань�оренди�та�майна

�ом�нальної�власності�апарат��Дніпровсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

С�сла�Василь�Ми�олайович начальни���олони��ом�нально�о�підприємства

"Автотранспортне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)"

Молдован�Оле�сій�Валеріанович �оловний�спеціаліст�відділ��моніторин���стан��захист�

інтересів�територіальної��ромади�міста�Києва���с�дах

за�альної�юрисди�ції�юридично�о��правління�апарат�

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Місцезнаходження��омісії�з�реор�анізації��ом�нально�о�автотранспортно�о�підприємства�Дніп-

ровсь�о�о�район��м.�Києва�шляхом�приєднання�йо�о�до��ом�нально�о�підприємства�«Авто-

транспортне�підприємство�ви�онавчою�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)»:�в�л.�Бориса�Грінчен�а,�3-а,�м.�Київ,�01001.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 281 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра*
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затверджено-

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

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

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

що�додаються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

27.04.2016�№�281

Зміни до Регламенту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

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

від 08 жовтня 2013 року № 1810
У�розділі�VII�Ре�ламент�:

Абзац�др��ий�п�н�т��6.1��лави�6�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«По�одження�прое�тів�розпоряджень�з��адрових�питань,�з�питань�направлення�деле�ацій�та

здійснення�відряджень�за��ордон�відб�вається�тіль�и���паперовом��ви�ляді���послідовності,

встановленій���абзаці�першом��п�н�т��6.4�цієї��лави.»
Керівник апарату В. Бондаренко

Про передачу функцій замовника реконструкції 
дошкільного навчального закладу № 652 

на вул. Волго*Донській, 21*а (вул. Бориспільській, 28/1) 
та гімназії № 315 на вул. Драгоманова, 27*а 

у Дарницькому районі
Розпорядження № 288 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре*
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для навчально*виховного процесу:

1.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�передати��ом�нальном��під-

приємств��з��тримання�та�е�спл�атації�житло-

во�о�фонд��спеціально�о�призначення�«Спец-

житлофонд»�(далі —�КП�«Спецжитлофонд»)

ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�дош�ільно�о

навчально�о�за�лад��№ 652�на�в�л.�Вол�о-Дон-

сь�ій,�21-а�(в�л.�Бориспільсь�ій,�28/1)�та��імна-

зії�№ 315�на�в�л.�Дра�оманова,�27-а���Дар-

ниць�ом��районі�та�всі�наявні�до��менти,�я�і

засвідч�ють�права�замовни�а,�обся�и�незавер-

шено�о�б�дівництва�на�момент�передачі,�про-

е�тн��до��ментацію,�затверджен��в��станов-

леном��поряд��,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до-

��ментацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�про-

веденням�процед�р�за��півель,�обладнання�і

матеріали,�що�придбані�для��омпле�тації�об’є�-

тів,�та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійс-

нення,�відповідно�до�за�онодавства�по�цих

об’є�тах.

2.�КП�«Спецжитлофонд»�в��становленом��по-

ряд��:

2.1.�Забезпечити���разі�потреби��ори��ван-

ня�та�затвердження�прое�тної�до��ментації.

2.2.�Визначити��енеральн��підрядн��б�ді-

вельн��ор�анізацію�для�ви�онання�робіт,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.4.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

2.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�тів,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядни�ами��а-

рантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встановити��а-

рантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�тів.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ 
на вулицях Генерала Наумова, Підлісній, 

Академіка Булаховського, проспекті Академіка Палладіна 
у Святошинському районі

Розпорядження № 287 від 27 квітня 2016 року
Відповідно до статті З1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26*1 Закону Укра*

їни «Про благоустрій населених пунктів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18, 19,
21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання ро*
біт на автомагістралях та шляхово*транспортних спорудах міста»:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИ-

ЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИІВЕНЕРГО»)�за�влас-

ні��ошти�відповідно�до�розробленої�та�затвер-

дженої�в��становленом��поряд���прое�тно-

�ошторисної�до��ментації�з�26��вітня�2016

ро���до�28��р�дня�2016�ро���ви�онати�робо-

ти�з�ре�онстр��ції��абельних�мереж�напр�-

�ою�10��В�із�част�овим�розриттям�трот�арів

на�в�лицях�Генерала�На�мова,�Підлісній.�А�а-

демі�а�Б�лаховсь�о�о,�проспе�ті�А�адемі�а�Пал-

ладіна.

Перехід�проїзних�частин�в�лиць�Генерала

На�мова,�Підлісної,�А�адемі�а�Б�лаховсь�о�о,

проспе�т��А�адемі�а�Палладіна�здійснити�за-

�ритим�способом�із�част�овим�обмеженням

р�х��транспорт�.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�превен-

тивної�діяльності�Головно�о��правління�Націо-

нальної�поліції���місті�Києві�та�подати�на�за-

твердження�Департамент��транспортної�інфра-

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

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

трації)�схем��тимчасової�ор�анізації�дорожньо-

�о�р�х��автомобільно�о�транспорт��на�період�ви-

�онання�робіт,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�прохід�пішохо-

дів�та�проїзд�автотранспорт��до�приле�лих�б�-

дин�ів,�встановивши�відповідн��о�орож�,�а�та-

�ож���разі�необхідності —�пішохідні�міст�и�ши-

риною�не�менше�ніж�1,5�м.

2.3.�Забезпечити�дотримання�за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини,�зо�рема�заїзди�в�дво-

ри�за�типом�існ�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на

повн��ширин��фі��рними�елементами�мощен-

ня�та�передати�їх�за�а�том��ом�нальном��під-

приємств��«Шляхово-е�спл�атаційне��правлін-

ня�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Святошинсь�о�о�райо-

н�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�Стр��-

т�рно�о�відо�ремлено�о�підрозділ��«Київсь�і

еле�тричні�мережі»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�Гайд�-

�а�О.�І.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

біт�та�прийняття�об’є�тів�в�е�спл�атацію�май-

но�в��становленом��поряд���зарахов�ється�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

5.�Унести�зміни���додато��до�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�04

жовтня�2012�ро���№ 1732�«Про�визначення�за-

мовни�а�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�об’є�тів��

Дарниць�ом��районі»�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29

�вітня�2013�ро���№653),�ви�лючивши�позицію�1 1.

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

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

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

трації)�від�09�вересня�2013�ро���№ 1567�«Про

визначення�замовни�а�ре�онстр��ції��імназії

№ 315�на�в�лиці�Дра�оманова,�27-А���Дарниць-

�ом��районі».

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêò³â

ïðèâàòèçàö³¿

Îá'ºêò ¹ 1.

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,50 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Âîðîâñüêîãî (íîâà íàçâà — âóë. Áóëüâàðíî-Êóäðÿâñüêà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó ¹ 373/373 “Ïðî ïîâåðíåííÿ ³ñòîðè÷íèõ íàçâ òà ïåðåéìåíóâàííÿ
âóëèöü, ïëîù, ïðîâóëê³â ó ì³ñò³ Êèºâà”), 14, ë³ò. “À”.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ì³ñòà Êèºâà”.

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 6 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 1à) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,5 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ — 2 092 408,00 ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 418 481,60 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ —2 510 889 (äâà ì³ëüéîíè ï'ÿòñîò äåñÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò äåâ'ÿòü)

ãðèâåíü 60 êîï³éîê.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 251 088,96 ãðèâåíü.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ çàíåñåíèé äî

ïåðåë³êó ùîéíî âèÿâëåíèõ îá'ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ì³ñòà Êèºâà.
Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó çàáåçïå÷èòè çáåðåæåííÿ ùîéíî âèÿâëåíîãî îá'ºêòó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî

äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè” òà óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè îõîðîííèé äîãîâ³ð â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Çàêîíó.

Îá'ºêò ¹ 2.

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 137,4 êâ. ì.
Àäðåñà: 03150, ì. Êè¿â, âóë. Áàðáþñà Àíð³, 58/1, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ¹ 1 - ¹ 7 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 60) çàãàëüíîãî ïëîùåþ 137,40 êâ. ì.
Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 2 413 724,00 ãðèâí³.
ÏÄÂ — 482 744,80 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 2 896 468 (äâà ì³ëüéîíè â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷

÷îòèðèñòà ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü 80 êîï³éîê.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 289 646,88 ãðèâåíü.
Îá'ºêò ¹ 3.

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,8 êâ. ì.
Àäðåñà: 01004, ì. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 3, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ¹ 1 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 75), ¹ 1 (ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 100 á) çàãàëüíîþ ïëîùåþ
23,8 êâ. ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 745 694,00 ãðèâí³.
ÏÄÂ — 149 138,80 ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 894 832 (â³ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò òðèäöÿòü

äâ³) ãðèâí³ 80 êîï³éîê.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 89 483,28 ãðèâåíü.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè áóäèíîê, â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé

äî ïåðåë³êó ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ (ð³øåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó â³ä 04.08.1980
¹ 1102).

Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè” óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî
óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòó òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì

ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.
4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü

Òîâàðíî¿ á³ðæ³ “Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè
ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 10 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01054, ì. Êè¿â, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 55, Òîâàðíà á³ðæà “Óêðà¿íñüêà

ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà”. Ïî÷àòîê î 10.00 (îá'ºêò ¹ 1), îá 11.00 (îá'ºêò ¹ 2), î 12.00 (îá'ºêò ¹ 3).
6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Ñïàñüêà,

5, îô. 5, Òîâàðíà á³ðæà “Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà”, â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â
ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ
çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26009210129639 â
ÏÀÒ “ÏÐÎÊÐÅÄÈÒ ÁÀÍÊ”â ì.Êèºâ³,êîä áàíêó: 320984,êîä ªÄÐÏÎÓ: 34532715,îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà “Óêðà¿íñüêà
ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà”.

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26009210129639 â ÏÀÒ “ÏÐÎÊÐÅÄÈÒ
ÁÀÍÊ” â ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 320984, êîä ªÄÐÏÎÓ: 34532715, îòðèìóâà÷: Òîâàðíà á³ðæà “Óêðà¿íñüêà
ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà”.

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòàìè ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñàìè ¿õ ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ.
11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Ñïàñüêà, 5, îô. 5, Òîâàðíà

á³ðæà “Óêðà¿íñüêà ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà”, òåë.: (044) 337-23-61; (044) 337-23-62.

ÏÀÒ“Òðåñò“Êè¿âì³ñüêáóä-2”ïîâ³äîìëÿº, ùî äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) íà çàòâåðäæåííÿ íàäàíî òàðè-
ôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðà-
õîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹869
“Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè”

²íôîðìàö³ÿ ïðî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿ íàäàí³ â îãîëîøåííÿõ, ùî ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ
ó âñ³õ âèùåçàçíà÷åíèõ áóäèíê³â. ÏÀÒ “Òðåñò”Êè¿âì³ñüêáóä-2” äî 27 òðàâíÿ 2016
ðîêó ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷-
íèõ îñ³á ïðî ðîçì³ð òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáó-
äèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñîþ: 03151, ì. Êè¿â, âóë. Í. Îïîë÷åííÿ, 26-À, êîíòàê-
òíèé òåëåôîí (044) 249-02-14.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 120,99 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áó-
äèíêó ¹ 5/1 íà âóë. Ñ³ìôåðîïîëüñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà
ïëîùó 20 êâ.ì ñòàíîâèòü 1%, òà íà ÷àñòèíó ïëîù³ 100,99 êâ. ì — 4% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü
îá'ºêòà îðåíäè — 2 247 990,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 6 564,30 ãðí áåç ÏÄÂ.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 667,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ï³äâàë³ òà íà 1 ïîâåðñ³ æèò-
ëîâîãî áóäèíêó ¹ 14 íà âóë. Ïîë³ñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîø-
òîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ,
òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëîùó 100 êâ. ì ñòàíîâèòü 1 ãðí íà ð³ê, òà íà ÷àñòèíó ïëîù³
567,60 êâ. ì — 7% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 9 215 600,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà
ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 45 705,28 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,
êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

ÂÈÌÎÃÀ ïðî óñóíåííÿ ïîðóøåííÿ çà êðåäèòíèì òà ³ïîòå÷íèì äîãîâîðîì
25.04.2008 ðîêó ì³æ ÒÎÂ “²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎ-ÁÓÄ²ÂÍÀ ÊÎÐÏÎÐÀÖ²ß “Ì²ÑÒÎ” (íàäàë³ — ÒÎÂ ²ÁÊ “Ì³ñòî” òà ÇAT “Ñâåäáàíê ²íâåñò” áóëî óêëàäåíî Êðåäèò-

íèé äîãîâ³ð ¹624, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî Áàíê íàäàâ Ïîçè÷àëüíèêó êðåäèòí³ êîøòè.
Â çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî êðåäèòíîãî äîãîâîðó, ì³æ Áàíêîì òà Ïîçè÷àëüíèêîì áóëè óêëàäåí³ íàñòóïí³ ³ïîòå÷í³ äîãîâîðè:
1) ²ïîòå÷íèé äîãîâ³ð ¹ 624/²Ï-1 â³ä 25.04.2008 ðîêó, ùî áóâ ïîñâ³ä÷åíèé ÏÍÊÌÍÎ ²âàíîâîþ Ñ.Ì. òà çàðåºñòðîâàíèé â ðåºñòð³ çà ¹ êäç-2623, çã³ä-

íî ï. 2.1.1.-2.1.3. ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ïðåäìåòîì ³ïîòåêè âèñòóïàþòü: çåìåëüíà ä³ëÿíêà êàäàñòðîâèé íîìåð 32 10600000:00:021:0041, çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 0,1000 ãà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. Áðîâàðè, âóë. Ïîñòèøåâà, 6 (ø³ñòü) ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áó-
äèíêó ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü; çåìåëüíà ä³ëÿíêà êàäàñòðîâèé íîìåð 32 10600000:00:021:1041, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,1208 ãà, ðîçòàøîâàíà çà àäðå-
ñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. Áðîâàðè, âóë. Ïîñòèøåâà, 6 (ø³ñòü) ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà; çåìåëüíà ä³ëÿí-
êà êàäàñòðîâèé íîìåð 32 10600000:00:021:1040, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,0775 ãà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. Áðîâàðè, âóë. Ïîñòèøå-
âà, 4 (÷îòèðè) ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà;

2) òà ²ïîòå÷íèé äîãîâ³ð ¹624/²Ï-2 â³ä 13.05.2008 ðîêó, ùî áóâ ïîñâ³ä÷åíèé ÏÍÊÌÍÎ ²âàíîâîþ Ñ.Ì. òà çàðåºñòðîâàíèé â ðåºñòð³ çà ¹ êäç-2857,
çã³äíî ï. 2.1.1.-2.1.2. ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ïðåäìåòîì ³ïîòåêè âèñòóïàþòü: çåìåëüíà ä³ëÿíêà êàäàñòðîâèé íîìåð 32 10600000:00:021:0040, çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 0,1000 ãà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. Áðîâàðè, âóë. Ïîñòèøåâà, 4 (÷îòèðè) ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — áóä³âíèöòâî òà îáñ-
ëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó ³ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü; áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 121,9 êâ.ì, æèëîþ ïëîùåþ 56,3 êâ.ì, ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:
Êè¿âñüêà îáëàñòü, ì. Áðîâàðè, âóë. Ïîñòèøåâà, 4 (÷îòèðè).

Ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïðàâà âèìîãè çà âèùåâêàçàíèìè äîãîâîðàìè ïåðåéøëè äî ÒÎÂ “ÊÓÀ “ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ”.
Â³äïîâ³äíî äî óìîâ âêàçàíèõ äîãîâîð³â, ðîçä³ë 4, ³ïîòåêîäåðæàòåëü íàáóâàº ïðàâî çâåðíóòè ñòÿãíåííÿ íà Ïðåäìåò ³ïîòåêè â ðàç³, ÿêùî ó ìîìåíò

íàñòàííÿ ñòðîêó âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü Ïîçè÷àëüíèêà çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ö³ çîáîâ'ÿçàííÿ íå áóäóòü âèêîíàí³, à ñàìå: ïðè íåñïëàò³ àáî ÷àñòêîâ³é
íåñïëàò³ â ñòðîê ñóì ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì, òà (àáî) ïðè ïîâíîìó àáî ÷àñòêîâîìó íåïîâåðíåíí³ ñóìè êðåäèòó ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè â³ä-
ïîâ³äíî äî Êðåäèòíîãî äîãîâîðó, òà (àáî) ïðè íåñïëàò³ àáî ÷àñòêîâ³é íåñïëàò³ â ñòðîê ñóì êîì³ñ³é, ïåí³ òà (àáî) øòðàô³â, à òàêîæ ó ³íøèõ âèïàäêàõ íå-
âèêîíàííÿ óìîâ êðåäèòíîãî äîãîâîðó.

Íà äàíèé ÷àñ çàáîðãîâàí³ñòü ÒÎÂ “²ÁÊ “Ì³ñòî” ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹624 â³ä 25.04.2007 ðîêó ñòàíîâèòü 670 252,45 (ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñ-
ò³ ï'ÿòäåñÿò äâà äîëàðè 45 öåíò³â) äîë.ÑØÀ, ùî â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîì íà äåíü â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ñòàíîâèòü 15 093 330,87
(ï'ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ òðèñòà òðèäöÿòü ãðèâåíü 87 êîï³éîê) ãðèâåíü.

Çã³äíî ï. 2 ñò. 625 ÖÊ Óêðà¿íè áîðæíèê, ÿêèé ïðîñòðî÷èâ âèêîíàííÿ ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, íà âèìîãó êðåäèòîðà, çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè ñóìó áîð-
ãó ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ çà âåñü ÷àñ ïðîñòðî÷åííÿ, à òàêîæ òðè ïðîöåíòè ð³÷íèõ â³ä ïðîñòðî÷åíî¿ ñóìè, ÿêùî ³íøèé ðîçì³ð ïðî-
öåíò³â íå âñòàíîâëåíèé äîãîâîðîì, àáî çàêîíîì.

Â³äïîâ³äíî äî ÷. Ç ñò. 33 öüîãî Çàêîíó çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó, âèêîíàâ÷îãî íàïèñó íîòàð³ó-
ñà àáî çã³äíî ç äîãîâîðîì ïðî çàäîâîëåííÿ âèìîã ³ïîòåêîäåðæàòåëÿ.

Ó çâ'ÿçêó ç âèùåâèêëàäåíèì, ïðîøó Âàñ â òðèäöÿòè äåííèé ñòðîê ïîãàñèòè ïåðåä ÒÎÂ “ÊÓÀ “ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ” íàÿâíó çàáîðãîâàí³ñòü ïî
êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹624 â³ä 25.04.2007 ðîêó ó ðîçì³ð³ 670 252,45 (ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò äâà äîëàðè 45 öåíò³â) äîë.ÑØÀ, ùî â³äïî-
â³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó ÍÁÓ ñòàíîì íà äåíü â³äñòóïëåííÿ ïðàâà âèìîãè ñòàíîâèòü 15 093 330,87 (ï'ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ òðèñòà
òðèäöÿòü ãðèâåíü 87 êîï³éîê ) ãðèâåíü, ó ðàç³ çàëèøåííÿ âêàçàíî¿ âèìîãè áåç çàäîâîëåííÿ ÒÎÂ “ÊÓÀ“ÑÊÀÉ ÊÅÏ²ÒÀË ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ” çìóøåíà áóäå ïðî-
âîäèòè ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ øëÿõàìè ïåðåäáà÷åíèìè ä³þ÷èì Çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà óìîâàìè ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹624/²Ï-1 â³ä 25.04.2008
ðîêó òà ²ïîòå÷íîãî äîãîâîðó ¹624/²Ï-2 â³ä 13.05.2008 ðîêó.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü çâåðíåíü
ãðîìàäÿí óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç êîðåñïîíäåíö³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ) òà
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169, òà çã³äíî
ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ
íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè,
çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015
ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

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

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ).Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà Ì³ñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìîëîä³æíî¿ á³áë³îòåêè “Ìîëîäà ãâàðä³ÿ”;

- äèðåêòîðà Ìóçåþ ãåòüìàíñòâà;

- äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ Ìàêñèìà Ðèëüñüêîãî.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ
äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî
áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè,
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó,
â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³
ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí
³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01004, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.
Äîâ³äêè çà òåë. 279-52-82, 279-72-51.

ÒÎÂ “ÃÀÐÒ-IHBECT” ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè” òà Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 869 â³ä
01.06.2011ð., äî ÊÌÄÀ ïîäàíî äëÿ çàòâåðäæåííÿ ðîçðàõóíîê òàðèôó íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿
òåðèòîð³¿ äëÿ áóäèíêó ðîçòàøîâàíîãî ïî âóëèö³ Êëàâä³¿âñüê³é, 40Ã â ðîçì³ð³ 4,79 ãðí çà 1 ì2 ç ÏÄÂ. Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä
ìåøêàíö³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Êëàâä³¿âñüêà, 40Á àáî çà òåëåôîíîì 597-16-00. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî
ñêëàäîâèõ òàðèôó, ïåðåë³êó ïîñëóã òà ïåð³îäè÷í³ñòü ¿õ íàäàííÿ ðîçì³ùåíî íà ñòåíä³ â áóäèíêó.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü —
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Ñàáóðîâà Îëåêñàíäðà, 3-À,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —117,74 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ
áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîãîäèííî — 6 ãîä., 2 äîáè íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä (áåç ÏÄÂ) — 13,25 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) — 609,62 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ
ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.
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¹
ï/ï Àäðåñà áóäèíêó

Òàðèô, ãðí/êâ.ì â ì³ñÿöü

Ïðè îïëàò³ äî
20-ãî ÷èñëà

Ïðè îïëàò³ ï³ñëÿ
20-ãî ÷èñëà

1 ì. Êè¿â, âóë. Ñåðïîâà, 9 15,75 15,75
2 ì. Êè¿â, âóë. Áîðùàã³âñüêà, 171/18 15,06 15,06
3 ì. Êè¿â, âóë. Ïîëüîâà, 19/8 16,17 16,17
4 ì. Êè¿â, âóë. Ñàëþòíà, 1 16,23 16,23
5 ì. Êè¿â, âóë. Òóïîëåâà àêàäåì³êà, 16³ 18,50 18,50
6 ì. Êè¿â, âóë. Òóïîëåâà àêàäåì³êà, 18ä 12,44 12,44

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷³â Êðàâ÷åíêî Âàëåíòèíó Ìèêîëà¿âíó,
Êðàâ÷åíêî Íàòàë³þ Âîëîäèìèð³âíó, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ — ì. Êè¿â, âóë. Äîáðèé øëÿõ, 5, êâ. 46,
ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ùî ïðèçíà÷åíî íà 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó íà 16.30 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
¹ 752/19732/15-ö, ïðîâàäæåííÿ ïî ñïðàâ³ 2/752/365/16 çà ïîçîâîì Øìàëþê À.Â. äî
Êðàâ÷åíêî Â.Ì., Êðàâ÷åíêî Í.Â., òðåòÿ îñîáà — Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîííèé â³ää³ë Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ÄÌÑ ó ì. Êèºâ³, Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ïðî óñóíåííÿ ïåðåøêîä ó êîðèñòóâàíí³ æèëèì ïðèì³ùåííÿì, øëÿõîì âèñåëåííÿ
òà çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³éíîãî îáë³êó.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Ï. Ïîòºõ³íà, 14-à, êàá³íåò ¹ 26.
Ñóääÿ Î.Â. Ìèðîøíè÷åíêî
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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 47465

13 òðàâíÿ 2016 ð.

¹50(4820)
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Çìàãàëèñÿ 
÷îòèðèëàï³
Ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ Ì³æíàðîä-

íà âèñòàâêà «ÇÎËÎÒ² ÂÎÐÎ-

ÒÀ-2016» òà ×åìï³îíàò Óêðà-

¿íè 2016, ó ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü

ïðåäñòàâíèêè ïîíàä 5 òèñÿ÷

ñîáàê ç Óêðà¿íè é 16-òè êðà¿í

ñâ³òó.

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

ÅÊÑÒÅÐ’ªÐÍ² îñîáëèâîñò³ ñîáàê
íà òðèäöÿòè ðèíãàõ îáëàäíàíèõ
ïî-ºâðîïåéñüêè îö³íþâàëè 29 âñå-
ñâ³òíüî â³äîìèõ åêñïåðò³â ³ç äåð-
æàâ — ÷ëåí³â Ì³æíàðîäíî¿ ê³íî-
ëîã³÷íî¿ ôåäåðàö³¿.

«Íàãîðîäè — íå íàéâàæëèâ³-
øå, ãîëîâíå — öå çäîðîâ’ÿ. ß ¿õ äó-
æå ëþáëþ, òðåíóþ, çàéìàºìîñÿ
ðàçîì ñïîðòîì»,— ãîâîðèòü âëàñ-
íèöÿ ìîïñ³â Êàòåðèíà ³ç Êèºâà.

«Ó÷àñòü ó âèñòàâêàõ áåðåìî ïî-
ñò³éíî. Ì³é óëþáëåíåöü íàðîäèâ-
ñÿ ó Ôðàíö³¿, çàðàç ìè ïðîæèâà-
ºìî â Ïîðòóãàë³¿ ³ íàðàç³ çà ðåé-
òèíãîì ÷îòèðèëàïèõ ó ö³é äåðæà-
â³ â³í º ñîáàêîþ ¹ 1. Ñüîãîäí³ ìè
òåæ ïåðåìîãëè»,— ðîçïîâ³ëà
âëàñíèöÿ ïñà ïåðåìîæöÿ Äàð’ÿ.

Ñåðåä âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ó÷àñ-
íèê³â ïðèâåðíóëà äî ñåáå óâàãó
ïîðîäà Êàíå Êîðñî. Ïðî ¿õí³ îñî-
áëèâîñò³ ðîçïîâ³ëà äîñâ³ä÷åíèé
õåíäëåð Âàëåð³ÿ Í³ê³ò³íà. Êàíå
Êîðñî ö³êàâèé ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ.
Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó ìîðäà ñîáàêè
ñòðàøíà, àëå âîäíî÷àñ êðàñèâà.
Ö³ ñîáàêè ìîæóòü ïîñòîÿòè çà õà-
çÿ¿íà, à òàêîæ º ÷óäîâèìè çàõèñ-
íèêàìè äëÿ ä³òåé.

Òàêîæ ãîñòåé ³ ó÷àñíèê³â âè-
ñòàâîê ðîçâàæàëè øîó-ïðîãðàìà-

ìè çà ó÷àñò³ äðåñèðîâàíèõ àðòèñ-
ò³â, ð³çíîìàí³òíèìè çìàãàííÿìè
òà â³êòîðèíàìè. Çîêðåìà áóëî ïðî-
âåäåíî êîíêóðñ «Äèòÿ÷èé ìàëþ-
íîê», äå ìàëþêè çîáðàæàëè ñâ³ò, â
ÿêîìó í³õòî íå êðèâäèòü áðàò³â
íàøèõ ìåíøèõ.

Ó ðàìêàõ âèñòàâêè â³äáóâñÿ
áëàãîä³éíèé çàõ³ä «Äðóã â á³ä³ íå
êèíå» (êàí³ñòåðàï³ÿ äëÿ «îñîáëè-
âèõ ä³òåé»). Êàí³ñòåðàï³ÿ ðåêî-
ìåíäóºòüñÿ äëÿ ä³òåé ç òðóäíî-
ùàìè â ðîçâèòêó. Ìåòîäèêà äî-
çâîëÿº ïîëåãøèòè ñòàí òà íàâ³òü
ïîêðàùèòè ðóõîâó ñèñòåìó. Îñî-
áëèâ³ñòü ó òîìó, ùî ñîáàêà ïðà-
öþº ñïîê³éíî, à â äèòèíè ç’ÿâëÿº-
òüñÿ äîâ³ðà äî òâàðèíè. Â ðåçóëü-
òàò³ öüîãî ïðîöåñ ðåàá³ë³òàö³¿ ïðî-
ò³êàº øâèäøå. Ñàìå êàí³ñòåðàï³ÿ
º íàéêðàùèì òà á³ëüø äîñòóïíèì
ñïîñîáîì ë³êóâàííÿ, òàê ÿê íå ïî-
òðåáóº ñïåö³àëüíîãî ïðèì³ùåí-
íÿ, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ìåòîä³â.
Ñîáàêó ìîæóòü ïðèâåçòè â áóäü-
ÿêå êîìôîðòíå äëÿ ñï³ëêóâàííÿ
ç äèòèíîþ ì³ñöå. Äëÿ ïðèêëàäó,
ñïåö³àëüíà ñòîëè÷íà øêîëà-³í-
òåðíàò ¹ 26 çàïðîøóº ôàõ³âö³â,
ÿê³ çàñòîñîâóþòü öþ ìåòîäèêó.
Ñïî÷àòêó ç ä³òêàìè ïðàöþþòü
ïñèõîëîãè, ÿê³ âèçíà÷àþòü êîæ-
íîìó ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä ó ë³-
êóâàíí³. ªäèíèì ïðîòèïîêàçàííÿì
º àëåðã³÷íà ðåàêö³ÿ.

Äëÿ êàí³ñòåðàï³¿ ïîðîäà ïñà
íåâàæëèâà. Ñîáàêîþ-«òåðàïåâ-
òîì» ìîæå áóòè ÿê ïîðîäèñòà, òàê
³ áåçïîðîäíà òâàðèíà. Ãîëîâíèìè
êðèòåð³ÿìè º ñò³éê³ñòü, âèòðèâà-
ë³ñòü, ðîçóì³ííÿ ç ï³âñëîâà òà àäåê-
âàòíà ðåàêö³ÿ íà ïîäðàçíèêè. Â
ïðîöåñ³ ãðè ìàëåíüê³ ïàö³ºíòè
ñïîê³éíî ïðîâîäÿòü ÷àñ ³ç
÷îòèðèëàïèìè, à áàòüêè ìîæóòü
ñïîñòåð³ãàòè, ÿê â ¿õíüî¿ äèòèíè
çíèêàº ñòðàõ ïåðåä òâàðèíîþ �

Åêñòåð’ºðí³ îñîáëèâîñò³ ñîáàê íà òðèäöÿòè ðèíãàõ îáëàäíàíèõ ïî-ºâðîïåéñüêè
îö³íþâàëè 29 âñåñâ³òíüî â³äîìèõ åêñïåðò³â ³ç äåðæàâ — ÷ëåí³â Ì³æíàðîäíî¿
ê³íîëîã³÷íî¿ ôåäåðàö³¿

Íà àðåí³ — êëîóíè,
âåäìåä³ é àêðîáàòè
� Ó Íàö³îíàëüíîìó öèðêó ïðåçåíòóâàëè íîâó ïðîãðàìó

ÍÈÍ²ØÍª øîó «Êëîóíè forever»
º ñâîºð³äíèì åêñïåðèìåíòîì.
Ìàéñòðàì êëîóíàäè äîâ³ðèëè ðå-
æèñåðñüêó ðîáîòó, òîæ óñþ ïðî-
ãðàìó ïîáóäîâàíî íà ¿õí³õ âèñòó-
ïàõ. Ñïî÷àòêó àðòèñòè ðîç³ãðóþòü
ñöåíêó «Öèðê ïî¿õàâ, à êëîóíè çà-
ëèøèëèñÿ», à îêð³ì âëàñíèõ íî-
ìåð³â, ðîáëÿòü âñòóïè-ï³äâîäêè é
äî ³íøèõ.

«Êëîóíàäà áóâàº ñàëîííà, öèð-
êîâà, òåàòðàëüíà ³ âóëè÷íà, ìè íà-
ìàãàëèñÿ ïîºäíàòè ¿õ âñ³ â íàø³é
ïðîãðàì³,— ðîçïîâ³äàº àðòèñò òð³î
Åê³-Âîê³ Ãåîðã³é Êèðè÷åíêî.— À ùå
áóäóòü êîì³÷í³ íîìåðè àêðîáàò³â
³ æîíãëåð³â. 75 â³äñîòê³â øîó ïî-
áóäîâàíî ñàìå â êîì³÷íîìó êëþ-
÷³».

Àðòèñòè Ìèêîëà Ãîðáàòþê ³ ªâ-
ãåí Ëåãêèé ó íîìåð³ ïðèãîòóâàí-
íÿ ï³öè Pizza Boys ïîêàçóþòü ñå-

áå âïðàâíèìè êëîóíàìè é æîí-
ãëåðàìè. Åê³ Âîê³, áðîíçîâ³ ïðè-
çåðè ôåñòèâàëþ â Ìîíòå-Êàðëî,
ïîñò³éíî âçàºìîä³þòü ³ç ãëÿäà÷à-
ìè, çàëó÷àþòü ¿õ äî ñâî¿õ íîìå-
ð³â íà àðåí³ — òî ïîñòðèáàòè, òî
çàãðàòè íà äçâ³íî÷êàõ. Çàïàëüíè-
ìè ðåïðèçàìè ãàðíèé íàñòð³é ïóá-
ë³ö³ äàðóº ñîëî êèëèìíèé Îëåê-
ñ³é Êðàñíèõ, âîëîäàð Ãðàí-ïð³ Ì³æ-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëþ êëîóí³â «Êî-
ìåä³àäà».

Êîì³çì ñóïðîâîäæóº é ³íø³ âè-
ñòóïè. ßêùî áðåéê-äàíñ — òî öå
÷îëîâ³êè â áàëåòíèõ ïà÷êàõ (ãðó-
ïà Golden Stars),ÿêùî àêðîáàòèêà—
òî «îô³ñí³ ïðàö³âíèêè», ÿê³ íåñïî-
ä³âàíî ðîáëÿòü ñò³éêè, êèäêè òà
ñàëüòî (VIP Office). Ë³ðè÷íèé íî-
ìåð «Ïîâ³òðÿíå ê³ëüöå» ïðî êî-
õàííÿ ï³ä êóïîëîì öèðêó ï³äãî-
òóâàëè àðòèñòè Ìàðèíà Ãëàâàò-

ñüêèõ òà Îëåêñ³é Ãðèãîðîâ. Ïîáà-
÷àòü ãëÿäà÷³ âæå çíàéîìèõ çà ïðî-
åêòîì «Óêðà¿íà ìàº òàëàíò. Ä³òè»
àðòèñò³â Ñòðàõîâèõ: ñåìèð³÷íèé
Îñêàð äèâóº ñâî¿ìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè, à äîïîìàãàº ó òðþêàõ éîìó
áàòüêî Äàíèëà.

Äëÿ íîìåðà àêðîáàòè÷íîãî àí-
ñàìáëþ «Åíåðã³ÿ» ìîíòóþòü çó-
ñòð³÷í³ ãîéäàëêè. Ãîëîâíèé òóò ªâ-
ãåí Ä³äèê, ÿêèé îòðèìàâ íîìåð ó
ñïàäîê â³ä áàòüê³â.

«Êîíñòðóêö³þ çóñòð³÷íèõ ãîé-
äàëîê áóëî ñòâîðåíî ó Êè¿âñüêî-
ìó öèðêîâîìó ó÷èëèù³ 1984 ðî-
êó, à ó 1989-ìó ç öèì íîìåðîì óæå
ãàñòðîëþâàëè â êðà¿íàõ ÑÍÄ.Ó íàñ
÷åòâåðòèé ñêëàä, ñ³ì ó÷àñíèê³â,
öå àêðîáàòè, ìàéñòðè ñïîðòó. ß
ñàì çàéìàþñÿ íà ãîéäàëö³ ç 14-òè
ðîê³â»,— ðîçïîâ³â ªâãåí.

Ç³ðêè ïðîãðàìè — âåäìåä³,
ÿêèõ ³ç Äí³ïðîïåòðîâñüêó ïðè-
âåçëè äðåñèðóâàëüíèêè Òåòÿíà
òà Âàëåð³é Íå÷èïóðåíêè. Õòî á
ì³ã ïîäóìàòè, ùî äîáðîçè÷ëèâèé
êëèøîíîãèé àðòèñò, ÿêèé ãàíÿº
íà ñàìîêàò³ — íàñïðàâä³ õèæà
òâàðèíà, ÿêà ââàæàºòüñÿ îäí³ºþ ç
íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ ÷åðåç íå-
ïåðåäáà÷óâàí³ñòü ³ ì³íëèâ³ñòü õà-
ðàêòåðó.

Âèñòàâè øîó Êëîóíè forever ïî-
êàçóâàòèìóòü ó Íàö³îíàëüíîìó
öèðêó äî 3 ëèïíÿ ùîâèõ³äíèõ �

Îðãàí³çàòîðè øîó íàìàãàëèñÿ ïîºäíàòè ó ñâî¿é ïðîãðàì³ âñ³ âèäè êëîóíàäè: ñàëîííó, öèðêîâó, òåàòðàëüíó ³ âóëè÷íó

Ï³ä ÷àñ âåñíÿíî-ë³òíüîãî ñåçîíó öèðê ïðîïîíóº çóñòð³òèñÿ ç

êëîóíàìè — ñâî¿ êðàù³ ðåïðèçè ïðîäåìîíñòðóþòü àæ ï’ÿòü

êëîóíñüêèõ êîëåêòèâ³â, ñåðåä ÿêèõ ³ ïåðåìîæö³ ì³æíàðîäíèõ

ôåñòèâàë³â. ßñêðàâèìè íîìåðàìè ãëÿäà÷³â çäèâóþòü ñèëîâ³

àêðîáàòè, ïîâ³òðÿí³ ã³ìíàñòè.À ñïåö³àëüíèìè ãîñòÿìè ñòàíóòü

äðåñèðîâàí³ âåäìåä³.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»
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