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Ïðîãðàìà-ì³í³ìóì äî ñâÿòà 
³ ìàêñèìóì — ï³ñëÿ

Íà ìåæ³ âåñíè ³ ë³òà, öèìè âè-
õ³äíèìè, ñòîëèöÿ ñâÿòêóâàòèìå
Äåíü Êèºâà.Äëÿ âîä³¿â òà ï³øîõîä³â
äîðîæíèêè ïðèãîòóâàëè ïîäàðóí-
êè. ßê ðîçïîâ³â ãåíäèðåêòîð ÊÊ
«Êè¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ,
àêòèâíî, ó òðè çì³íè, âåäóòüñÿ ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè íà ïåâíèõ ä³ëÿíêàõ,
ùîá äî Äíÿ Êèºâà ì³ñòÿíè òà ãîñò³
ñòîëèö³ îòðèìàëè, íàñàìïåðåä,
îíîâëåíèé áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà. Îêð³ì ö³º¿ ìàã³ñòðàë³, øëÿõîâè-
êè ïëàíóþòü ïðåçåíòóâàòè é ïðîñ-
ïåêò Ïðàâäè, Ãîëîñ³¿âñüêó ïëîùó,
âóë. ×åðêàñüêó. Ïðîáëåìà, ùî ïî-
ºäíóº ö³ ä³ëÿíêè,— æàõëèâèé ñòàí
ïîêðèòòÿ.

Àëå ñâÿòî îíîâëåííÿì äîð³ã ó
ì³ñò³ íå îáìåæèòüñÿ. Òàê, çàïëàíî-
âàí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè Ãàâàíñüêîãî
øëÿõîïðîâîäó, êîòðèé ºäíàº Ïî-
ä³ë ³ç Îáîëîííþ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ
âïîðÿäêóâàííÿ ïðîñïåêòó Ïðàâäè.
«Ç 2012 ðîêó íà öèõ ä³ëÿíêàõ òðè-
âàþòü çàõîäè, åï³çîäè÷íî, íà æàëü,
êîëè êîøòè º. Ï³ñëÿ ñâÿòêóâàííÿ
Äíÿ Êèºâà ìè ïî÷íåìî öåé ðåìîíò.
Íà æàëü, áóäå äåùî îáìåæåíèé

ðóõ», — ïîïåðåäèâ
Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ.
²íøèì ïðîáëåìíèì îá’-
ºêòîì º Ï³âäåííèé ì³ñò,
êîòðèé ç 1990 ðîêó, êî-
ëè áóâ çäàíèé â åêñïëó-

àòàö³þ, æîäíîãî ðàçó êàï³òàëüíî
íå ðåìîíòóâàâñÿ. Íèí³ ðîáîòè òàì
âåäóòüñÿ àêòèâíî, àëå, âðàõîâóþ÷è
òðàô³ê òà çíà÷èì³ñòü, êè¿âàâòîäî-
ð³âö³ âèìóøåí³ îáèðàòè ä³ëÿíêè,
ùîá öå íå âåëüìè øêîäèëî ðóõó.

Òàêîæ ïðîäîâæóºòüñÿ ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ âóë.Âàñèëüê³âñüêî¿,ùî ìàº
çàâåðøèòèñÿ äî 1 âåðåñíÿ.

Òàêîæ óâàãó áóäå ïðèä³ëåíî íå
ëèøå äîðîãàì, à é òðîòóàðàì.

Êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä 
â³ä êîìïëåêñíèõ æàõ³òü

Óò³ì, íåäàâí³é ïîðèâ òðóáè ç
ãàðÿ÷îþ âîäîþ á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåò-
ðî «Ëèá³äñüêà» ïðîäåìîíñòðóâàâ,
ùî ÿìêè íà äîðîãàõ òà çíîøåíèé
àñôàëüò, — íå ºäèí³ òà íå íàéá³ëü-
ø³ æàõè äîðîæíèê³â. «Ïîðèâè êî-
ìóí³êàö³é ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè —
ïðîñòî íàïàñòü íà Êè¿â, — ç³çíàâ-
ñÿ ïàí Ãóñòºëºâ. — Íà áàãàòüîõ ³ç
áëèçüêî 230 ñòîëè÷íèõ âóëèöü âè

íå çíàéäåòå ä³ëÿíêó, äå á íå áóëî
ïîðèâó. Íàâ³òü ïî âóë. Áðàòñüê³é
áóêâàëüíî çà òèæäåíü ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò áóâ ïîðèâ, ùî ïîøêî-
äèâ ïîêðèòòÿ. Äåÿê³ ä³ëÿíêè ìà-
þòü ïî 10-30 ðóéíóâàíü àáî ÷åðåç
ðåìîíò, àáî ÷åðåç ïåðåóêëàäàííÿ
êîìóí³êàö³é. Íà æàëü, íà íàøó àä-
ðåñó ëóíàþòü çâèíóâà÷åííÿ, àëå ó
öüîìó âèïàäêó ìè âèìóøåí³ é ðî-
áèìî âñå ìîæëèâå, ùîá çàáåçïå-
÷èòè ïðî¿çä».

Ùîäî àâàð³¿ á³ëÿ ìåòðî «Ëèá³ä-
ñüêà», òî «Êè¿âàâòîäîð» ï³äñòàâèâ
ïëå÷å ÊÏ «Êè¿âòåïëîêîìóíåíåð-
ãî» â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿.

Òîìó, ïåðåêîíàíèé Îëåêñàíäð
Ãóñòºëºâ, ðåìîíòè äîð³ã ìàþòü áó-
òè êîìïëåêñíèìè, ³ç çàì³íàìè êî-
ìóí³êàö³é. Ç îãëÿäó íà îçâó÷åí³
äàí³, «Êè¿âàâòîäîðó» ðîáîòè ïî-
ïåðåäó íå áàãàòî ³ íå ìàëî: ç ìàé-
æå 26,6 ìëí ìåòð³â êâàäðàòíèõ êè-
¿âñüêèõ äîð³ã ³ òðîòóàð³â áëèçüêî
90% ïîòðåáóþòü êàï³òàëüíîãî ðå-
ìîíòó.

ªâðîïåéñüê³ çðàçêè 
êè¿âñüêèìè ì³çêàìè

Êèÿíè çâåðíóëè óâàãó íà îøàò-
í³ ïðè÷åïè íà ä³ëÿíêàõ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò. Ó ñïåöîáëàäíàííÿ âè-
ÿâèëàñÿ ö³êàâà ³ñòîð³ÿ. Îëåêñàíäð
Ãóñòºëºâ ðîçïîâ³â, ùî öå º «íàøå
íîó-õàó», îñê³ëüêè «íàø³ ëþäè
âëàñíèìè ñèëàìè âèãîòîâèëè ¿õ
çà ºâðîïåéñüêèìè çðàçêàìè», ùîá
çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî
ðóõó. Çà ïðèêëàä âçÿëè êðàù³ ºâ-
ðîïåéñüê³ ìîäåë³, äî ðå÷³, ïðîäå-
ìîíñòðîâàí³ íà ôîòî ìåðîì Êè-

ºâà Â³òàë³ºì Êëè÷êîì. «Òàê³ ïðè-
÷åïè êîøòóþòü â³ä 10 äî 20 òèñ.
ºâðî, ìè íå ìàºìî òàêèõ êîøò³â.
À ó íàñ íà ¿õ ðåìîíò âèòðà÷àëîñÿ
â³ä 10 äî 25 òèñ. ãðí. Ó 30 ðàç³â
çåêîíîìèëè êîøòè áþäæåòó, ³ íàì
áóëî ïðèºìíî âèðîáëÿòè öå âëàñ-
íèìè ñèëàìè, â³ä÷óòè, ùî «Êè¿âà-
âòîäîð» ïîòóæíà îðãàí³çàö³ÿ, à
ïðè÷åïè ùå áàãàòî ðîê³â áóäóòü
êîðèñíèìè äëÿ êèÿí», — çâåðíóâ
óâàãó ïàí Ãóñòºëºâ.

Îêð³ì îøàòíîñò³ òà åêîíîì³¿,
âåäåòüñÿ áèòâà ³ çà ÿê³ñòü ðåìîí-
òó. Çà ñëîâàìè Ãåíäèðåêòîðà «Êè-
¿âàâòîäîðó», ó êîæíîìó äîãîâîð³
º âèìîãà äî ÿêîñò³ ðîá³ò òà ãàðàí-
ò³éí³ âèìîãè. ² áóâ âèïàäîê, êîëè
ï³äðÿäíèê âèìóøåíèé áóâ
çä³éñíþâàòè çàõîäè çà âëàñíèé
êîøò, îñê³ëüêè âîíè áóëè çðîáëåí³
íåÿê³ñíî.

Òà êèÿíàì â³ä àâðàë³â íå ëèøå
êîðèñòü, à é íåçðó÷íîñò³. Òàê, ìåø-
êàíö³ áóëüâàðó Òàðàñà Øåâ÷åíêà
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 2-3 òèæí³â äå-
ê³ëüêà ðàç³â âèêëèêàëè ïîë³ö³þ,
áî äîðîæíèêè ïðàöþâàëè â í³÷-
íèé ÷àñ. ², íàïåâíå, ïðàöþâàòè-
ìóòü é íàäàë³, áî ðîáîòè áàãàòî.

Äî ñëîâà, ïðî ì³æêâàðòàëüí³
ïåðå¿çäè. «Áóëî áàãàòî ïèòàíü, ÷è
íå ðåêëàìà ïåðåä âèáîðàìè òî áó-
ëà òîð³ê,— íàãàäàâ Îëåêñàíäð Ãóñ-
òºëºâ. — ß çàÿâëÿþ, ùî öüîãîð³÷
òàê³ ðîáîòè ïðîäîâæóâàòèìóòü-
ñÿ». Àëå ó äâîðàõ áóäèíê³â äîðîæ-
íèêè îá³öÿþòü íå ïðàöþâàòè âíî-
÷³, îáèðàþ÷è äëÿ öüîãî âèõ³äí³,
îñê³ëüêè «íåìîæëèâî çðîáèòè öå
òèõî» �

Ùîá äîðîãè, ÿê ñòð³ëà
� «Êè¿âàâòîäîð» ïðàöþº ó òðè çì³íè ³ âäàºòüñÿ äî íîó-õàó çàðàäè â÷àñíîãî 

³ ÿê³ñíîãî ðåìîíòó øëÿõ³â ñòîëèö³

Ñòîëèöÿ â³äçíà÷èëà
Äí³ ªâðîïè
21 òà 22 òðàâíÿ ÷èìàëî êèÿí òà ãîñ-

òåé ì³ñòà çàâ³òàëè íà ñïðàâæí³é «Ï³ê-

í³ê ó ªâðîï³». Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â

Ìèõàéë³âñüêà ïëîùà áóëà åï³öåí-

òðîì ïîä³é íàäçâè÷àéíîãî ñâÿòà.Òàê,

öüîãîð³÷ äî ïðîâåäåííÿ Äí³â ªâðî-

ïè äîëó÷èëèñÿ îäèíàäöÿòü äèïïðåä-

ñòàâíèöòâ, ÿê³ â ³íäèâ³äóàëüíèõ çî-

íàõ çíàéîìèëè ãîñòåé ñâÿòà ç óí³-

êàëüíèìè äîñÿãíåííÿìè ñâî¿õ êðà¿í.

Ñåðåä íàéïîïóëÿðí³øèõ ïðîïî-

çèö³é — ãðà ó øàõè íà ñïåö³àëüíî

ñòâîðåí³é «âåëèê³é øàõ³âíèö³» çà

ó÷àñòþ ÷åìï³îíêè ªâðîïè ç øàõ³â

Âåðîí³êè Âåðåì’þê, «Êîëåñî ôîðòó-

íè» â³ä GIZ — â³êòîðèíà ïðî Í³ìå÷-

÷èíó, êîíêóðñ ôîòî ç áðåíä-åëåìåí-

òîì ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â, ïåðåìîæö³

ÿêîãî îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè òà ñó-

âåí³ðè ³ç ñèìâîë³êîþ Ïðåäñòàâíèö-

òâà ªÑ â Óêðà¿í³.

Ó ðàìêàõ Food Truck Days áóëè

ïðåäñòàâëåí³ ñòðàâè ð³çíèõ êðà¿í

ñâ³òó — â³ä àç³àòñüêî¿ ëîêøèíè äî

àìåðèêàíñüêèõ ñàíäâ³÷³â.Ñåðåä íàé-

ïîïóëÿðí³øèõ ñìàêîëèê³â—³òàë³éñüêå

ìîðîçèâî òà ð³çíîìàí³òí³ íàïî¿ â³ä

ôóðãîí-áàðó Good Food Track.

Ëîêàö³ÿ «Êè¿â òóðèñòè÷íèé» ñòà-

ëà îäí³ºþ ç íàéâ³äâ³äóâàí³øèõ.Îêð³ì

áåçêîøòîâíèõ ï³øîõ³äíèõ åêñêóðñ³é

«Êè¿â — ºâðîïåéñüêå ì³ñòî» çà ìàð-

øðóòîì â³ä Ìèõàéë³âñüêîãî ñîáîðó

äî ïàíîðàìíîãî ìàéäàí÷èêà á³ëÿ

Àðêè Äðóæáè íàðîä³â, êèÿíè òà ãîñ-

ò³ ñòîëèö³ ìîãëè ïîñëóõàòè ìóçè÷í³

âèñòóïè,äîëó÷èòèñÿ äî ìàéñòåð-êëà-

ñó òà çàëèøèòè âëàñíå «Ïîáàæàííÿ

ì³ñòó Êèºâó äî Äí³â ªâðîïè».

Ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ìóçèêè Street

Music Day ðîçì³ñòèâñÿ íà 10 ïëàòôîð-

ìàõ òà ç³áðàâ ïîíàä 200 ìóçèêàíò³â

ç ªâðîïè ³ Óêðà¿íè. Òàêîæ îäíèì ³ç

íàéìàñîâ³øèõ ñòàâ ñàëüñà-ìàðàôîí.

Ñòàðòóâàâ ³ áàéêåðñüêèé ñåçîí.

Áëèçüêî 400 ìîòîöèêë³â ïðî¿õàëè-

ñÿ ñòîëèöåþ.

Óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ âèñòó-

ïàþòü ó âèäîâèùíèõ âóëè÷íèõ âèäàõ

ñïîðòó (workout,parkour,ðîëåðè,TRX),

ïðåäñòàâèëè âëàñíó ïðîãðàìó.Óñ³ îõî-

÷³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðèºäíàòèñÿ äî

âåñåëî¿ çàðÿäêè FunUp, ñïîñòåð³ãà-

òè çà ìàéñòðàìè åêñòðèìó, êðîñ-ô³-

òó, çóìáè,éîãè,àâòîìîäåëüíîãî ñïîð-

òó. Äëÿ íàéìîëîäøèõ ãîñòåé ñâÿòà

ïðîâîäèëèñÿ äèòÿ÷³ ñïîðòèâí³

ïåðåãîíè, ìàéñòåð-êëàñè, àòðàêö³î-

íè (áàòóòè, ñëåêëàéí).

Ïîäàðóíêîì äëÿ Êèºâà â³ä ïî-

ñîëüñòâà Í³ìå÷÷èíè ñòàâ âèñòóï í³-

ìåöüêîãî ãóðòó Dicht und Ergreifend.

Êð³ì òîãî, ÷èìàëî êèÿí òà ãîñòåé ì³ñ-

òà çàâ³òàëè íà âèñòóï â³äîìîãî óêðà-

¿íñüêîãî åëåêòðîííîãî ïðîåêòó ONUKA.

Ó íåä³ëþ êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³

ïðîäîâæóâàëè â³äçíà÷àòè Äåíü ªâ-

ðîïè. Íàäçâè÷àéíîþ ïîä³ºþ ñòàëè

óðî÷èñò³ ïðîâîäè Íàö³îíàëüíî¿ çá³ð-

íî¿ êîìàíäè ç ôóòáîëó äëÿ ó÷àñò³ ó

ªâðî-2016, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó Ôðàí-

ö³¿.Ó÷àñòü ó çàõîä³ âçÿëè Ïðåçèäåíò

Óêðà¿íè,êåð³âíèöòâî äåðæàâè ³ ì³ñòà.

íîâèíè

Äîðîãè ìàþòü áóòè ð³âíèìè. Áîðîòüáà çà ð³âí³ñòü
çàâæäè çàïåêëà. Õòî ïåðåìàãàº, ðîçïîâ³â â åô³ð³
ïðîãðàìè «Ó öåíòð³ óâàãè» òåëåêàíàëó «ÒÐÊ «Êè-
¿â» Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿
«Êè¿âàâòîäîð» Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ñüîãîäí³ â ì³ñò³ ó òðè çì³íè âåäóòüñÿ ðåìîíòí³ ðîáîòè íà ïåâíèõ ä³ëÿíêàõ, ùîá äî Äíÿ Êèºâà ì³ñòÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ îòðèìàëè, íàñàìïåðåä,
îíîâëåíèé áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 

«ЗВАРКА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЦЕНТРОСЕРВІС» та ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАДИЦІЇ ПЛЮС» 
на просп. Московському, 23 в Оболонському районі м. Києва 

для реконструкції комплексу будівель та споруд з добудовою 
та розширенням для розміщення торговельних закладів

з влаштуванням автопаркінгу
Рішення Київської міської ради № 297/1162 від 19 березня 2015 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеE
мельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧE
НИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРОСЕРВІС» та ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАДИЦІЇ ПЛЮС» на просп. Московському, 23 в Оболонському районі м.
Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуE
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ�МЕ-

ХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�«ЗВАРКА»,�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЦЕНТРО-

СЕРВІС»�та�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТРАДИЦІЇ�ПЛЮС»�на�просп.

Мос�овсь�ом�,�23�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�3,67�=а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�=ромади�міста�Києва)�в�дов=остро�ов��орен-

д��на�25�ро�ів�для�ре�онстр��ції��омпле�с��б�-

дівель�та�спор�д�з�доб�довою�та�розширен-

ням�для�розміщення�тор=овельних�за�ладів�з

влашт�ванням�автопар�ін=��з=ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(№�К-22961).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�

з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 296/1161 від 19 березня 2015 року

Відповідно до статей 760E763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приE
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами виE
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 09 вересня 2014 року № 8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з=ідно�з�додат�ом.

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до=овори�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.03.2015�№ 296/1161

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ * СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО*
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА
ШКОЛА "ВОСХОД" 
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова

ВУЛ. ЗОДЧИХ, № 22
Святошинський
район 
Нежиле приміщення,
СЗШ № 196 
Загальна площа *
5157,9 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНИХ
ЗАКЛАДІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКИХ СПРЯМОВАНА
НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ
СПОРТУ (проведення
занять з художньої
гімнастики) 
1 поверх 
Загальна площа *
313,00 кв. м

3 % 1 рік
Погодинно (10
годин на
тиждень)
(Понеділок *
п'ятниця по 2
години з 18:00
до 20:00)

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"СВІДОМІ" 
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
членські внески

ВУЛ.
МИХАЙЛІВСЬКА, 
№ 17*а/2, ЛІТ. А
Шевченківський
район 
Нежиле приміщення,
адміністративне
Загальна площа *
140,50 кв. м

ДЛЯ
РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ГАЛУШКИ О. М.
1, 2 поверхи
Загальна площа *
38,00 кв. м

1 грн на рік На строк дії
депутатських
повноважень, але
не більше ніж 2
роки 364 дні За
умови укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом охорони
культурної
спадщини

2 КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО*
ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА
"ВОСХОД" 
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова

БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА,
№ 7*Б 
Святошинський
район 
Нежиле приміщення,
СЗШ № 281 
Загальна площа *
7630,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНИХ
ЗАКЛАДІВ,
ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКИХ
СПРЯМОВАНА
НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ
ВИДАМИ СПОРТУ
(проведення
занять з
художньої
гімнастики) 1
поверх 
Загальна площа *
288,00 кв. м

3 % 1 рік
Погодинно 
(4 години на
тиждень)
(Понеділок з
16.00 до 18.00;
середа з 16:00
до 17.00;
п'ятниця з
16.00 до 17.00)

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради 

«Про затвердження Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 315/1180 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин тринадцятої та

чотирнадцятої статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської раE
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�затвердження�Поло-

ження�про�оренд��майна�територіальної�=ро-

мади�міста�Києва».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�власності,�Департамент���ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо=о�ор=ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�доопрацювати�зазначений�про-

е�т�рішення�та�винести�йо=о�на�роз=ляд�пленар-

но=о�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 332/1197 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760E763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання неE
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 листопада 2014 року № 17, КиївE
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�=ромади�міста�Києва�з=ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до=овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної�=ромади�міста�Києва

з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 332/1197

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу
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Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 334/1199 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760E763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приE
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами виE
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з=ідно�з�додат�ом.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становлено-

м��поряд���до=овір�оренди�нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

=ромади�міста�Києва�з=ідно�з�п�н�том�1�цьо-

=о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 334/1199

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР ГОЛОСІЄВО"

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ "СОВА"
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ВУЛ. ГОРЬКОГО, 
БУД. № 23*В 
Голосіївський район
Житловий будинок, 
3 поверхи 
Загальна площа *
665,8 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
АРХІВУ 
підвал 
Площа * 
400,0 кв. м

2 % 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * комунальне підприємство "Керуюча дирекція Шевченківського району"

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"СОЮЗ ВЕТЕРАНІВ РАКЕТНИХ
ВІЙСЬК СТРАТЕГІЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ" 
Форма власності * приватна
Форма фінансування * змішана

просп. Перемоги, 60
Шевченківський
район 
Житловий будинок *
8*поверховий 
Площа * 
21833,00 кв. м

Громадська
організація
ветеранів 
1*й поверх 
Площа * 
49,5 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НЕЖИТЛОВОГО
ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ШКОЛЯР ДАРНИЦЬКОГО
РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" 
Форма власності * комунальна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ВУЛ.
СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,
5/1 
Дарницький район
ЖБ * 5*поверховий
Вбудоване
нежитлове
приміщення 
Площа * 316,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА 
1 поверх 
Площа * 
120,99 кв. м

6 % 2 роки 364 дні

2. ФІЗИЧНА ОСОБА * ПІДПРИЄМЕЦЬ
УСАТЕНКО ВЛАДИСЛАВ
ВІТАЛІЙОВИЧ 
Форма власності * приватна
Форма фінансування *
госпрозрахункова

ВУЛ. ІЛЛІЧА, 16
Дарницький район
ЖБ * 5*поверховий
Площа * 886,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЯКИЙ
ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬ*
ЧИХ ТОВАРІВ 
1 поверх, 
підвал Площа * 
405,00 кв. м

7 % 2 роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 331/1196 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760E763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місE
цеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майE
на», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської місьE
кої ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приміщень коE
мунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчення попиE
ту на кожен об’єкт оренди подано по одній заяві, протоколи засідань постійної комісії Київської міської ради
з питань власності від 08 липня 2014 року № 3 та від 12 серпня 2014 року № 6, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з=ідно�з�додат�ом.

2.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��поряд-

���до=овори�оренди�нежитлових�приміщень��о-

м�нальної�власності�територіальної�=ромади

міста�Києва�з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 331/1196

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду єдиним претендентам 
на право оренди

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 333/1198 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760E763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання неE
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протоколи
засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 14 листопада 2013 року № 164 та від
18 листопада 2014 року № 17, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�=ромади�міста�Києва�з=ід-

но�з�додат�ом.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до=овір�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 333/1198

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 335/1200 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760E763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання неE
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18 листопада 2014 року № 17, КиївE
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�=ромади�міста�Києва�з=ід-

но�з�додат�ом.

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

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

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до=овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної�=ромади�міста�Києва

з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко
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№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"

1 ФІЗИЧНА ОСОБА * ПІДПРИЄМЕЦЬ
СОРОКІН А. М. 
Форма власності * приватна
Форма фінансування * змішана

ГОГОЛІВСЬКА ВУЛ.,
№ 36*40, ЛІТ. А
Шевченківський
район 
Житловий будинок *
4*поверховий 
Площа * 4153,0 кв. м

ФІЗКУЛЬТУРНО*
СПОРТИВНИЙ
ЗАКЛАД 
Підвал 
Площа * 210,5 кв.
м

3 % 2 роки 364 дні

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ * СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * ДИТЯЧО*ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 17 

1. ФІЗИЧНА ОСОБА * ПІДПРИЄМЕЦЬ
РАКОЦИ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова 

ВУЛ. СИМИРЕНКА, 
№ 5*А 
Святошинський
район 
Нежилий будинок, 
ДЮСШ № 17 
Загальна площа *
2603,00 кв. м 

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЮТЬ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ
(ОРГАНІЗАЦІЯ
ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ)
1 поверх  
* 166,00 кв. м 
2 поверх 
* 150,00 кв. м
Загальна площа *
316,00 кв. м 

3 % 2 роки 364 дні 

№ п/п Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Орендна плата Строк, на який
укладається

договір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

1 ФІЗИЧНА ОСОБА *
ПІДПРИЄМЕЦЬ
СЛОБОДЯНИК ПАВЛО
ПАВЛОВИЧ 
Форма власності * приватна
Форма господарювання *
госпрозрахункова

ВУЛ. МАРШАЛА
ТИМОШЕНКА, 13*Б
Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний),
учбова будівля
Загальна площа *
21178,88 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮ*
ВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ДІЯЛЬНІСТЬ У
ГАЛУЗІ СПОРТУ
(художня
гімнастика,
акробатика,
хореографія)
(погодинно)
підвал 
Загальна площа *
176,60 кв. м

3 % 
Пн. 16.00 * 19.00
Вт. 16.00 * 18.15
Ср. 16.00 * 18.15
Чт. 16.00 * 18.15
Пт. 16.00 * 18.15
Місячна орендна
плата
визначається
згідно з
графіком
використання
приміщень

2 роки 364 дні
за умови
здійснення
нової оцінки

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 335/1200

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності
та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована площа,

кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка
орендної

плати без ПДВ
за 1 кв. м у грн

Місячна
орендна

плата
без ПДВ

у грн

Строк, на
який

укладається
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ * ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД НАШ ДІМ *
ДАРНИЦЯ" 
Форма власності *
приватна 
Форма
фінансування *
госпрозрахункова

БУЛЬВ. Т.
ШЕВЧЕНКА, 
№ 4, ЛІТ. Б
Шевченківсь*
кий район
Нежиле
приміщення,
адміністративне
Загальна площа
* 444,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЛЕВАДИ С. Я.

* 50,00 кв. м

* 77,60 кв. м
підвал * 6,50 кв. м 
1 поверх * 9,50 кв. м
2 поверх 
* 111,60 кв. м
Загальна площа *
127,60 кв. м 

Станом на 01.10.2014 На строк дії
депутатсь*
ких
повнова*
жень, але
не більше
ніж 2 роки 
364 дні

1 грн. 
на рік
4 %

1 грн. на рік

53,82

1 грн. 
на рік

4176,23

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної 

громади міста Києва 
єдиному претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 336/1201 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приE
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивE
чення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської раE
ди з питань власності від 04 грудня 2014 року № 19, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з=ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до=овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної�=ромади�міста�Києва

з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 336/1201

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту 
на право оренди

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 337/1202 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приE
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами виE
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщення

�ом�нальної�власності�територіальної�=ромади

міста�Києва�єдином��претендент��на�право�орен-

ди�з=ідно�з�додат�ом�до�цьо=о�рішення.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до=овір�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.04.2015�№ 337/1202

Нежитлові приміщення комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 

єдиному претенденту на право оренди

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 338/1203 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївE
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових приE
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами виE
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 25 вересня 2014 року № 9, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з=ідно�з�додат�ом.

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до=овір�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної�=рома-

ди�міста�Києва�з=ідно�з�п�н�том�1�цьо=о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�02.04.2015�№ 338/1203

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди
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Про затвердження 
переліку нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, право оренди яких виборюється 

на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 498/1362 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при*
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчен*
ня попиту на об’єкт оренди подано заяву більше ніж від одного претендента, протокол засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань власності від 04 грудня 2014 року № 19, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�перелі��нежитлових�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�право�оренди�я�их�вибо-

рюється�на��он��рсних�засадах,�з�ідно�з�до-

дат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлового
приміщення комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 506/1370 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не*
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол за*
сідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 10 березня 2015 року № 28, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он��р-

с��нежитлове�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овір�оренди�нежитлово�о�примі-

щення��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о

рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 506/1370

Нежитлове приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, яке передається в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на
який укла"
дається до"
говір оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ В М. КИЄВІ
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР "ГОЛОСІЇВО"

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ФОНД УСПІШНОГО РОЗВИТКУ
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування " вступні
та членські внески, добровільні
пожертвування, безповоротна
фінансова допомога

вул. Велика
Китаївська, 83, літ. "А" 
Голосіївський район 
ЖБк " 5"поверховий 
площа " 5395,00 кв. м

Розміщення громадської
приймальні депутата
Київської міської ради VII
скликання Найдьонова
Олександра Валерійовича "
50,00 кв. м " 4,20 кв. м I
поверх Загальна площа "
54,20 кв. м

1 грн на
рік 4 %

На строк дії
депутатських
повнова"
жень, але не
більше ніж 2
роки 364 дні

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Грамотою Верховної Ради України 
Яцуня Олександра Михайловича

Рішення Київської міської ради № 623/1487 від 11 червня 2015 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже*

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

ВИРІШИЛА:
1.�Пор�шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

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

тою�Верховної�Ради�У�раїни�Яц�ня�Оле�сандра

Михайловича —��олови�Київсь�ої�місь�ої�ор�а-

нізації�Профспіл�и�працівни�ів�освіти�і�на��и

У�раїни�за�ва�омий�особистий�внесо����розви-

то��профспіл�ово�о�р�х�,�тр�дових�відносин,

захист�прав�та�за�онних�інтересів�працівни�ів�ос-

віти�і�на��и�столиці�У�раїни —�м.�Києва.

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

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

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

�от�вати��лопотання�про�на�ородження�Грамо-

тою�Верховної�Ради�У�раїни�Яц�ня�Оле�сандра

Михайловича —��олови�Київсь�ої�місь�ої�ор�а-

нізації�Профспіл�и�працівни�ів�освіти�і�на��и

У�раїни�за�ва�омий�особистий�внесо����розви-

то��профспіл�ово�о�р�х�,�тр�дових�відносин,

захист�прав�та�за�онних�інтересів�працівни�ів�ос-

віти�і�на��и�столиці�У�раїни —�м.�Києва.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 498/1362

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, право оренди яких виборюється 
на конкурсних засадах

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу 

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 499/1363 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не*
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол за*
сідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 08 липня 2014 року № 3, Київська місь*
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он��р-

с��нежитлові�приміщення��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ідно

з�додат�ом.

2.�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�примі-

щень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове призначення Орендна
ставка, %

Стартова
орендна плата
за 1 кв. м, грн

Розмір
стартової
місячної

орендної плати
за перший

місяць оренди,
грн

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА "ПЕЧЕРСЬКА БРАМА"

ОТРИМУВАЧ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
"ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ НЕЖИТЛОВИМ ФОНДОМ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 вул. Залізничне
шосе, № 41 
загальна площа "
119,0 кв. м 
4 поверх

2 роки
364 дні

Розміщення громадської
організації на площі, що не
використовується для
провадження
підприємницької діяльності

50,0 кв. м " 
1 грн на рік

50,0 кв. м " 
1 грн на рік

50,0 кв. м "
1 грн на рік

69,0 кв. м " 
4 %

69,0 кв. м "
30,86

69,0 кв. м "
2129,23

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 499/1363

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, 
на який
укладаєть"
ся договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НЕЖИТЛОВОГО
ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1. ДАРНИЦЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ В
МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

ВУЛ. ГМИРІ, 4 
Дарницький район 
Вбудоване нежитлове
приміщення 
Площа " 85,90 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ (КІМНАТА
ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ
МІЛІЦІЇ) 
1 поверх 
Площа " 85,90 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364
дні

ній�адміністрації�забезпечити���встановле-

ном��поряд���проведення��он��рс��на�пра-

во�оренди�нежитлових�приміщень��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва,�перелі��я�их�затверджений�з�ідно�з

п�н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Печерсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�за�рез�льтатами�проведення

�он��рс����ласти�в��становленом��поряд���до-

�овір�оренди.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 488/1352 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при*
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол засідання по*
стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 14 жовтня 2014 року № 12, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овори�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 488/1352

Перелік нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Про списання шляхом ліквідації транспортних засобів, 
які належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 495/1359 від 21 травня 2015 року

Відповідно до частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої стат*
ті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 19.07.2005 № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів під*
приємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи звер*
нення комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча*Заспа» (лист від 03.10.2014 № 282),
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ств��«Лісопар�ове��осподарство�«Конча-За-

спа»�на�списання�шляхом�лі�відації�транспорт-

них�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Лісопар�о-

ве��осподарство�«Конча-Заспа»�ви�ористати

придатне�обладнання�демонтованих�транс-

портних�засобів�для�ремонт��інших�транспорт-

них�засобів,�а�непридатні�деталі�та�матеріали

здати�підприємств�,�на�я�е�по�ладено�ф�н�ції

зі�збор��та�ої�сировини,�з�подальшим�спрям�-

ванням�вир�чених��оштів�до�бюджет��міста

Києва.

3.�Позиції�5.1,�5.2,�10.1,�10.2�додат�а�1�до

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22.01.2009

№ 24/1079�«Про�продаж�та�списання�основ-

них�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва»,�по-

зиції�2.1 —�2.6�додат�а�1�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�29.11.2012�№ 502/8786�«Про

продаж�та�списання�основних�засобів��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва»�ви�лючити.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Річна
орендна
плата

Строк, на
який
укладаєть"
ся договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА"

1. ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В
МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

СЕРГІЄНКА ІВАНА
ВУЛ., 23"А 
Дніпровський район 
ЖБк " 5"поверховий 
Площа " 719,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
(розміщення кабінету
дільничного інспектора
міліції) 
1 поверх 
Площа " 88,60 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364
дні

2. ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В
МІСТІ КИЄВІ 
Форма власності " державна 
Форма фінансування "
бюджетна

ПРАЗЬКА ВУЛ., 18 
Дніпровський район 
ЖБк " 5"поверховий 
Площа " 182,30 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
(розміщення кабінету
дільничного інспектора
міліції) 
1 поверх 
Площа " 19,85 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

3. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " комунальна 
Форма фінансування "
бюджетна

ПРАЦІ БУЛЬВ., 1/1 
Дніпровський район 
НБк " 4"поверховий 
Площа " 3737,20 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
(розміщення фінансового
управління) 
4 поверх 
Площа " 224,73 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364
дні

4. УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО"
КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
Форма власності " комунальна 
Форма фінансування "
бюджетна

ПРАЦІ БУЛЬВ., 1/1 
Дніпровський район 
НБк " 4"поверховий 
Площа " 3737,20 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ 
(розміщення управління
житлово"комунального
господарства) 
1, 2 поверхи 
Площа " 268,45 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364
дні

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на
який

укладаєть"
ся договір

оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1 ФІЗИЧНА ОСОБА "
ПІДПРИЄМЕЦЬ ДОВГАНЬ
ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ВУЛ. МЕЖОВА, № 22 
Подільський район 
НБк " 3"поверховий 
Гімназія № 34
"Либідь" 
Площа " 
14624,00 кв. м

ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
(погодинне проведення
занять з дітьми) 
1 поверх 
Площа " 102,40 кв. м

3 %
Графік
роботи:
Пн., Вт.,
Пт. 
17.00 "
19.00

2 роки 
364 дні

2 ПРИВАТНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ
ЗАКЛАД "ДИТЯЧО"ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА ШКОЛА "ДІТИ
ПОДОЛУ" 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ВУЛ. МЕЖОВА, № 22 
Подільський район 
НБк " 3"поверховий 
Гімназія № 34
"Либідь" 
Площа " 
14624,00 кв. м

ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
(навчально"тренувальна та
виховна робота з дітьми та
підлітками) 
1, 2"й поверхи 
Площа " 1427,40 кв. м

3 % 2 роки 
364 дні

3 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
"ПАРОСТКИ МАЙБУТНЬОГО"
802" 
Форма власності " приватна 
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,
№ 11 
Подільський район 
НБк " 2"поверховий 
Площа " 2682,30 кв. м

ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
(погодинне проведення
занять) 
1"й поверх 
Площа " 103,98 кв. м

3 % 
Графік
роботи:
Пн. 15.00 "
17.00 
(2 години)
Ср. 15.00 "
17.00 
(2 години)

2 роки 
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 495/1359

ПЕРЕЛІК
транспортних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та перебувають на балансі 
КП «ЛПГ «Конча*Заспа», дозвіл на списання шляхом ліквідації яких 

надається

№
п/п

Найменування транспортних засобів
та їх технічна характеристика

Рік введення
в експлу"
атацію

Первісна
балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова
вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1. ЗІЛ 431412, державний № 10085 КА,
шасі № 3347441, пробіг 640000 км

1994 1631,25 71,60 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 14.07.2008

2. УАЗ 31512, державний № 32777 КА,
шасі № 315127L0277937, пробіг
568000 км

2001 25191,69 1734,47 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 14.07.2008

3. ВАЗ 21063, державний № 28933 КА,
шасі № XTA210630P2988469

2000 14923,77 836,93 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 12.05.2014

4. УАЗ 469, державний № 44759 КА,
шасі № 2333, пробіг 274652 км

1994 2631,91 1787,08 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 12.05.2014

5. УАЗ 452, державний № 21048 КА,
шасі № 208866, пробіг 211453 км

1993 1567,93 1516,95 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 12.05.2014

6. Трактор МТЗ 80, державний № 21514
КА, шасі № 925076, двигун 222912

1994 10075,00 1057,24 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 12.05.2014

7. Трактор МТЗ 82, державний № 1650
КВ, шасі № 428803, двигун 210664

1995 13640,00 1600,80 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 12.05.2014

8. Причіп 7А ВА 1997 14695,00 240,80 Акт на списання
автотранспортних засобів
від 12.05.2014

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиним 

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 500/1364 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи, що за результатами вивчення попиту на
об’єкти оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань влас*
ності від 26 серпня 2014 року № 7, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�єдиним�претендентам�на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��по-

ряд���до�овори�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 500/1364

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиним претендентам 

на право оренди
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Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, право оренди яких 

виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 501/1365 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при*
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви*
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано заяви більше ніж від одного претендента, протокол засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 20 січня 2015 року № 22, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

право�оренди�я�их�виборюється�на��он��рсних

засадах,�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

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

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

ції)�забезпечити���встановленом��поряд���про-

ведення��он��рсів�на�право�оренди�об’є�тів

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�перелі��я�их�затверджений

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

3.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ністрації)�за�рез�льтатами�проведення��он-

��рсів���ласти�в��становленом��поряд���до-

�овори�оренди.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 501/1365

ПЕРЕЛІК
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право

оренди яких виборюється на конкурсних засадах

Про передачу в оренду 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної

громади міста Києва єдиному 
претенденту на право оренди

Рішення Київської міської ради № 502/1366 від 21 травня 2015 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при*
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчен*
ня попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань власності від 18 грудня 2014 року № 20, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішен-

ня.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���ласти�в��становленом�

поряд���до�овір�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове призначення Орендна
ставка, %

Стартова
орендна

плата 
за 1 кв. м,

грн

Розмір стартової
місячної

орендної плати
за перший місяць

оренди, грн

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС"

1 Військовий проїзд, № 1, К. 5
нежитловий будинок 
площа " 474,70 кв. м

2 роки
364 дні

побутове обслуговування
населення (сервісний центр
по обслуговуванню
кавового обладнання)*

5 % З урахуванням оцінки майна,
виконаної станом на
30.09.2014

24,47 11615,83

2 Військовий проїзд, № 1, К. 7
нежитлові приміщення 
1 поверху 
площа " 1401,20 кв. м

2 роки
364 дні

301,20 кв. м " для
розміщення складу*

12 % З урахуванням оцінки майна,
виконаної станом на
30.09.2014

51,97 15653,52

1100,0 кв. м " побутове
обслуговування населення
(майстерня по ремонту
кавового обладнання)*

5 % 21,65 23819,81

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 502/1366

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної
плати, %

Строк,
на який
уклада"

ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКИЙ МОНТЕССОРІ
ЦЕНТР" 

Форма власності " приватна
Форма фінансування "
госпрозрахункова

ЕНТУЗІАСТІВ ВУЛ., 1/5 
Дніпровський район 
НБк " 2"поверховий, 
школа"садок
"Монтессорі" № 408 
Площа " 2178,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ 
(проведення освітніх
семінарів за методом 
М. Монтессорі) 
1 поверх 
Площа " 116,10 кв. м 
(погодинно) 
19 год. на тиждень 
Пн: 9.00 " 12.00 год. 
Вт: 9.00 " 12.00 год., 
18.00 " 20.00 год. 
Ср: 9.00 " 12.00 год. 
Чт: 9.00 " 12.00 год., 
18.00 " 20.00 год. 
Пт: 9.00 " 12.00 год. 
(Добова орендна плата) 
Сб.

3 % 2 роки
364 дні

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста

Києва
Рішення Київської міської ради № 504/1368 від 21 травня 2015 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ*
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не*
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 04 грудня 2014 року № 19, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���ласти�в��становленом��по-

ряд���до�овори�оренди�нежитлових�приміщень

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта

нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на
який

уклада"
ється

договір
оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ " ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ " КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА"

1 ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
змішана, частково
фінансуються з бюджету

ОБОЛОНСЬКА, № 39,
ЛІТ. А 
Подільський район 
ЖБ " 4"поверховий,
адміністративне 
Площа " 202,00 кв. м

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ 
(до 100 кв. м) 
підвал 
Площа " 25,40 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
змішана, частково
фінансуються з бюджету

ГАЛИЦЬКА, № 13 ЛІТ. А 
Подільський район 
НБк " 2"поверховий,
виробниче 
Площа " 797,00 кв. м

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ 
(до 100 кв. м) 
2"й поверх 
Площа " 97,90 кв. м

1 грн
на рік

2 роки
364 дні

3 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ІНВАЛІДІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА
МАЛОЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ
НАСЕЛЕННЯ "БЛАГОДІЯ"
Форма власності " колективна
Форма фінансування "
благодійні внески та дотації
або субсидії з бюджету

ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, 
№ 1"В Подільський
район 
ЖБ " 3"поверховий,
адміністративне 
Площа " 131,00 кв. м

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ТА ВЕТЕРАНІВ 
(до 100 кв. м) 
цоколь 
Площа " 88,10 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

4 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"РАДА ІНВАЛІДІВ ТА ЇХ
ОБ'ЄДНАНЬ ПОДІЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА" 
Форма власності " колективна 
Форма фінансування "
благодійні внески

ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, 
№ 13/16 
Подільський район 
ЖБк " 5"поверховий, 
адміністративно"
виробниче 
Площа " 442,30 кв. м

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ 
(до 100 кв. м) 
напівпідвал 
Площа " 59,60 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки
364 дні

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�21.05.2015�№ 504/1368

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу
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Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 43/1356

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії,
послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води 
та вартість витрат на проведення періодичної повірки, 

обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку 
теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська*Житлосервіс»
Розпорядження № 245 від 20 квітня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», постанов Кабінету Мі*
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово*комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре*
єстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен*
ня економічно обгрунтованих тарифів, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

Товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Ко-

вальсь�а-Житлосервіс»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Ковальсь�а-Житлосервіс»,�що�до-

даються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Ковальсь�а-Житлосервіс»,�що

додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Ковальсь�а-Житлосервіс»,�що�до-

даються.

5.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надає�Товариство�з

обмеженою�відповідальністю�«Ковальсь�а-Жит-

лосервіс»�я��ви�онавець�цих�посл��,�що�до-

даються.

6.�Встановити�вартість�витрат�на�проведен-

ня�періодичної�повір�и,�обсл��ов�вання�і�ре-

монт���вартирних�засобів�облі���теплової�енер-

�ії,�зо�рема�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та

монтаж�після�повір�и,�що�нарахов�є�Товариство

з�обмеженою�відповідальністю�«Ковальсь�а-

Житлосервіс»�я��ви�онавець�посл���з�центра-

лізовано�о�опалення,�що�додаються.

7.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 43/1356

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�245

Тарифи 
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська*Житлосервіс»

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення за наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення

Населення 1 Гкал 652,92

2 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

Населення 1 куб. м 40,74

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 503,30 603,96

2 Інші споживачі (крім населення) 1175,89 1411,07

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1,27 1,52

2 Інші споживачі (крім населення) 1,27 1,52

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 39,83 47,80

2 Інші споживачі (крім населення) 39,83 47,80

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 462,20 554,64

2 Інші споживачі (крім населення) 1134,79 1361,75

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 44/1357

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�245

Тарифи 
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ковальська*Житлосервіс»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 45/1358

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�245

Тарифи 
на транспортування теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Ковальська*Житлосервіс»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 46/1359

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�245

Тарифи на постачання теплової енергії Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Ковальська*Житлосервіс»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 47/1360

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�245

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, 
що надає Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ковальська*Житлосервіс» як виконавець цих послуг

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 48/1361

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�245
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Вартість витрат на проведення періодичної повірки, обслуговування 
і ремонту квартирних засобів обліку теплової енергії, 

зокрема їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, 
що нараховує Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Ковальська*Житлосервіс» як виконавець послуг 
з централізованого опалення

Приміт�а.�Вартість�витрат�на�проведення�періодичної�повір�и,�обсл��ов�вання�і�ремонт���вар-

тирних�засобів�облі���теплової�енер�ії,�зо�рема�їх�демонтаж,�транспорт�вання�та�монтаж�після

повір�и�нарахов�ються���с�ладі�посл��и�з�централізовано�о�опалення�щомісяця�протя�ом�опа-

лювально�о�сезон��споживачам,��вартири�я�их�обладнано��вартирними�засобами�облі���теп-

лової�енер�ії,�залежно�від��іль�ості�та�их�засобів�облі���шляхом�додавання�плати�за�проведен-

ня�періодичної�повір�и,�обсл��ов�вання�і�ремонт���вартирних�засобів�облі���теплової�енер�ії�до

за�альної�вартості�посл���з�централізовано�о�опалення.

Керівник апарату В. Бондаренко

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 17,48

Листопад 34,96

Грудень 34,96

Січень 34,96

Лютий 34.96

Березень 34,96

Квітень 17,48

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 49/1362

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії 

та на послуги з централізованого опалення і централізованого
постачання гарячої води комунальному підприємству 

з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд»

Розпорядження № 248 від 20 квітня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово*комунальні послуги», постанов Кабінету Мі*
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово*комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре*
єстрацію нормативно*правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен*
ня економічно обгрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію��о-

м�нальном��підприємств��з��тримання�та�е�с-

пл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о�призна-

чення�«Спецжитлофонд»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії��ом�нальном��підприємств��з��т-

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

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»,�що

додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�теплової

енер�ії��ом�нальном��підприємств��з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о

призначення�«Спецжитлофонд»,�що�додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�центра-

лізовано�о�опалення�і�централізовано�о�пос-

тачання��арячої�води,�що�надаються��ом�наль-

ним�підприємством�з��тримання�та�е�спл�ата-

ції�житлово�о�фонд��спеціально�о�призначен-

ня�«Спецжитлофонд»�я��ви�онавцем�цих�по-

сл��,�що�додаються.

5.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

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

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

міністрації):

від�18�березня�2015�ро���№ 226�«Про�вста-

новлення�тарифів�на�теплов��енер�ію,�вироб-

ництво�теплової�енер�ії,�постачання�теплової

енер�ії�та�на�посл��и�з�централізовано�о�опа-

лення�і�централізовано�о�постачання��арячої

води��ом�нальном��підприємств��з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціаль-

но�о�призначення�«Спецжитлофонд»»,�зареєс-

троване�в�Головном��територіальном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�31�березня�2015�ро-

���за�№ 48/1159;

від�10�липня�2015�ро���№ 677�«Про�внесен-

ня�змін�до�тарифів�на�теплов��енер�ію,�тари-

фів�на�виробництво�теплової�енер�ії�та�тари-

фів�на�посл��и�з�централізовано�о�опалення�і

централізовано�о�постачання��арячої�води,�що

надаються��ом�нальним�підприємством�з��т-

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

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�я�

ви�онавцем�цих�посл��»,�зареєстроване�в�Го-

ловном��територіальном���правлінні�юстиції��

місті�Києві�30�липня�2015�ро���за�№ 97/1208.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 49/1362

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�248

Тарифи 
на теплову енергію комунальному підприємству з утримання 
та експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

«Спецжитлофонд»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 50/1363

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�248

Тарифи 
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд»

2 Бюджетні установи 1120,80 1344,96

3 Інші споживачі (крім населення) 1120,80 1344,96

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 478,61 574,33

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 446,42 535,70

2 Бюджетні установи 1053,59 1264,31

3 Інші споживачі (крім населення) 1053,59 1264,31

№ Споживач Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 32,19 38,63

2 Бюджетні установи 67,21 80,65

3 Інші споживачі (крім населення) 67,21 80,65

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 51/1364

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�248

Тарифи 
на постачання теплової енергії комунальному підприємству 

з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення
«Спецжитлофонд»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

18�травня�2016�р.�за�№ 52/1365

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

20.04.2016�р.�№�248

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання
гарячої води, що надаються комунальним підприємством з утримання 

та експлуатації житлового фонду спеціального призначення  
«Спецжитлофонд» як виконавцем цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з пдв

1 Централізоване опалення за наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 605,81

бюджетні установи 1 Гкал 1363,72

інші споживачі 1 Гкал                  1363,72

2 Централізоване опалення за відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі за
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

13,12

3 Централізоване постачання гарячої води за умови
підключення рушникосушильників до системи гарячого
водопостачання:

населення 1 куб. м               36,89

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва квартир

Розпорядження № 322 від 13 травня 2016 року
Відповідно до статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення

Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності
територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної
інфраструктури", рішення Подільського районного суду міста Києва від 31 липня 2013 року у справі № 2607/12465/12
та рішення Подільського районного суду міста Києва від 28 листопада 2014 року у справі № 758/1 1055/14+ц:

1.�Зарах�вати�до�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�вартири

та�передати�їх�до�сфери��правління�Подільсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

з�ідно�з�додатом.

2.�Подільсьій�районній�в�місті�Києві�державній

адміністрації�вжити�заходів�щодо�реєстрації

права�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�на�вартири,�зазначені���п�нті�1�цьо�о

розпорядження.

3.� Контроль� за� вионанням� цьо�о

розпорядження�поласти�на�заст�пниів��олови

Київсьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов'язів.

Голова В. Кличко

Про затвердження Статуту комунального підприємства
виконавчого органу Київради (Київської міської державної

адміністрації) "Київтеплоенерго"
Розпорядження № 323 від 13 травня 2016 року

Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування
в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань",
на виконання рішення Київської міської ради від 28 вересня 2006 року № 9/66 "Про створення комунального
підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго":

1.� Затвердити� Стат�т� ом�нально�о

підприємства�вионавчо�о�ор�ан��Київради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

"Київтеплоенер�о",�що�додається.

2.�Підпоряд�вати�ом�нальне�підприємство

вионавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсьої

місьої�державної�адміністраці ї)� "Київ-

теплоенер�о"� Департамент�� житлово-

ом�нальної� інфрастр�т�ри�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації).

3.�Диретор��ом�нально�о�підприємства

вионавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсьої

місьої�державної�адміністраці ї)� "Київ-

теплоенер�о"�забезпечити�державн��реєстрацію

Стат�т��в��становленом��поряд�.

4.� Контроль� за� вионанням� цьо�о

розпорядження�поласти�на�заст�пниа��олови

Київсьої�місьої�державної�адміністрації

Пантелеєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато�до�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�

від�13.05.2016�№�322

Квартири, які зараховуються до комунальної власності територіальної
громади міста Києва та передаються до сфери управління Подільської

районної в місті Києві державної адміністрації

Керівник апарату
В. Бондаренко

№ Номер та адреса квартири

1 Квартира № 72 у пров. Бондарському, 19

2 Квартира № 217 на просп. Василя Порика, 7�б

ЗАТВЕРДЖЕНО�

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�13.05.2016�№�323

СТАТУТ
комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської

міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго"
Ідентифікаційний код ________

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�вионавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�"Київтеплоенер�о"�(далі�–�Підприємство)�створено�рішенням�Київсьої�місьої

ради�від�28�вересня�2006�ро��№�9/66�"Про�створення�ом�нально�о�підприємства�вионавчо�о

ор�ан��Київради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�"Київтеплоенер�о".

1.2.�Підприємство�за�своєю�ор�анізаційно-правовою�формою�є�ом�нальним�омерційним

�нітарним�підприємством,�що�засновано�на�ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�і�віднесено�до�сфери��правління�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�та�підпорядовано�Департамент��житлово-ом�нальної

інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

1.3.�Підприємство���своїй�діяльності�ер�ється�Констит�цією�Ураїни�і�заонами�Ураїни,

постановами�Верховної�Ради�Ураїни,�атами�Президента�Ураїни�та�Кабінет��Міністрів�Ураїни,

рішеннями�Київсьої�місьої�ради,�розпорядженнями�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�Київсьо�о�місьо�о��олови,�наазами�Департамент�

житлово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�атами�та�цим�Стат�том.

1.4.�Засновниом�та�власниом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені

яої�вист�пає�Київсьа�місьа�рада.

1.5.�Наймен�вання�Підприємства:

1.5.1.�Повне�наймен�вання��раїнсьою�мовою:�ом�нальне�підприємство�вионавчо�о�ор�ан�

Київради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�"Київтеплоенер�о".

1.5.2.�Сорочене�наймен�вання:�КП�"Київтеплоенер�о".

1.5.3.�Повне�наймен�вання�ан�лійсьою�мовою:�municipal�enterprise�of�the�executive�body�of�the

Kiev�city�council�(Kiev�City�State�Administration)�"Kyivteploenergo".

1.5.4.�Сорочене�наймен�вання�ан�лійсьою�мовою:�ME�"Kyivteploenergo".

1.6.�Місцезнаходження:�місто�Київ,�в�л.�Велиа�Житомирсьа,�15-а

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�ПІДПРИЄМСТВА

2.1.�Метою�діяльності�Підприємства�є�підвищення�надійності�енер�опостачання�споживачів�міста

Києва,�забезпечення�стабільних�надходжень�до�бюджет��міста�Києва,�належної�еспл�атації

об'єтів�елетро-,�теплопостачання,�що�належать�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва,�та�одержання�приб�т�.

2.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

2.2.1.�Виробництво,�постачання�та�розподіл�елетричної�енер�ії.

2.2.2.�Виробництво,�транспорт�вання�та�постачання�теплової�енер�ії.

2.2.3.�Постачання�пари,��арячої�води�та�ондиційовано�о�повітря.

2.2.4.�Повіра�та�ремонт�засобів�вимірювання.

2.2.5.�Б�дівельно-монтажні�роботи.

2.2.6.�Надання�ом�нальних�посл���з�централізовано�о�постачання��арячої�води,�елетропостачання

та�централізовано�о�опалення.

2.2.7.�Еспл�атація�теплових,�елетричних�станцій.

2.2.8.�Надання�посл��,�пов'язаних�з�видачею�технічних��мов�на�підлючення�споживачів�до

ма�істральних�та/або�місцевих�(розподільних)�теплових�мереж,�в��становленом��поряд�.

2.2.9.�Ор�анізація�та�проведення�обстежень,�випроб�вань,�нала�одження�і�ремонт��основно�о

та�допоміжно�о,�механічно�о,�тепломеханічно�о,�елетрично�о�й�елетронно�о�обладнання.

2.2.10.�Ви�отовлення,�монтаж�техноло�ічно�о�обладнання,�реставраційні,�ремонтні�та�інші

роботи�з�елетрообладнанням�та�іншими�об'єтами�промислово�о�і�непромислово�о

призначення.

2.2.11.�Розроблення�і�впровадження�на�ово-технічних,�онстр�торсьих,�техноло�ічних�та�інших

розробо,�досліджень,�проетних�рішень�та�вионання�проетно-виш��вальних�робіт,�топо�рафо-

�еодезичних�виш��вань�та�адастрових�зйомо.

2.2.12.�Інжинірин�ові�роботи�й�посл��и�в�б�дівництві.

2.2.13.�Корист�вання�радіочастотним�рес�рсом,�еспл�атація�радіоелетронних�засобів,

випромінювальних�пристроїв.

2.2.14.�Перероба,��тилізація,�реалізація�різноманітних�відходів�і�вторинних�рес�рсів.

2.2.15.�Діяльність���сфері��тилізації�твердих�поб�тових�відходів.

2.2.16.�Ор�анізація�сладсьо�о��осподарства.

2.2.17.�Надання�в�оренд��приміщень,�обладнання�(нер�хомо�о,�р�хомо�о�майна)�іншим

підприємствам,��становам�та�ор�анізаціям�в��становленом��поряд�.

2.2.18.�Посл��и�з�під�отови�і�підвищення�валіфіації�персонал����сфері�ом�нально�о

�осподарства�та�енер�озбереження.

2.2.19.�Автотранспортні�та�посередницьі�посл��и,�пов'язані�з�постачанням�товарів�і�посл��.

2.2.20.�Еспл�атація�об'єтів�соціальної�інфрастр�т�ри,���том��числі�профілатичних,�санаторно-

оздоровчих,�спортивних�та�інших�заладів.

2.2.21.�Інші�види�діяльності,�не�заборонені�заонодавством�Ураїни.

2.3.�Усі�види�діяльності,�яі�з�ідно�із�заонодавством�Ураїни�потреб�ють�спеціальних�дозволів

(ліцензій,�сертифіатів�тощо),�Підприємство�провадить�лише�після�їх�отримання.

3.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

3.1.�Підприємство�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�свій�розрах�новий�та�інші

рах�ни�в��становах�банів,�печат��зі�своїм�наймен�ванням,�штампи,�блани.

3.2.�Підприємство�наб�ває�прав�юридичної�особи�з�дня�йо�о�державної�реєстрації.

3.3.�Підприємство�провадить�діяльність,�дотрим�ючись�принцип���осподарсьої�самостійності

та�несе�відповідальність�за�своїми�зобов'язаннями�в�межах�належно�о�йом��майна�з�ідно�із

заонодавством�Ураїни.

3.4.�Підприємство�не�несе�відповідальності�за�зобов'язаннями�Київсьої�місьої�ради�та�ор�ан�,

до�сфери��правління�яо�о�віднесено�Підприємство.�Київсьа�місьа�рада�та�ор�ан,�до�сфери

�правління�яо�о�віднесено�Підприємство,�не�нес�ть�відповідальності�за�зобов'язаннями

Підприємства.

3.5.�Для�провадження��осподарсьої�діяльності�Підприємство�зал�чає�і�виористов�є�матеріально-

технічні,�фінансові,�тр�дові�та�інші�види�рес�рсів,�виористання�яих�не�заборонено�заонодавством

Ураїни.

3.6.�За�по�одженням�з�Київсьою�місьою�радою�або��повноваженим�нею�ор�аном�Підприємство

може�входити�до�слад���осподарсьих�об'єднань�та�створювати�спільні�підприємства�в

�становленом��поряд�.

4.�ПРАВА�І�ОБОВ'ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Підприємство�відповідно�до�заонодавства�Ураїни�має�право:

4.1.1.�Уладати�до�овори�(��оди)�з�юридичними�особами,�фізичними�особами�в��становленом�

поряд�.

4.1.2.�Самостійно�здійснювати�розрах�ни�за�своїми�зобов'язаннями.

4.1.3.�Захищати�свої�права�та�інтереси���відповідних�ор�анах�державної�влади,�с�дах,�а�таож

��міжнародних�ор�анізаціях.

4.1.4.�Створювати�спеціальні�(цільові)�фонди�в��становленом��поряд�.

4.1.5.�План�вати�відповідно�до�цьо�о�Стат�т��свою�діяльність,�визначати�пріоритетні�перспетивні

напрями�діяльності�для�забезпечення�на�ово�о,�виробничо�о�та�соціально�о�розвит��Підприємства,

підвищення�доброб�т��йо�о�працівниів.

4.1.6.�Брати��часть���вітчизняних�та�міжнародних�проетах,�здійснювати�міжнародне

співробітництво�в��становленом��поряд�.

4.1.7.�Отрим�вати�на�ов�,�методичн��і�технічн��допомо���для�провадження�діяльності,

передбаченої�цим�Стат�том.

4.1.8.�Придбавати,��трим�вати�або�оренд�вати�р�хоме�та�нер�хоме�майно,�необхідне�для

провадження�своєї�діяльності,�в��становленом��поряд�.

4.1.9.�Направляти�працівниів�Підприємства�на�навчання,�стаж�вання,�симпозі�ми,�вистави,

онференції�я���межах�Ураїни,�та�і�за�ордоном�в��становленом��поряд�.

4.1.10.�Отрим�вати�редити�в��становленом��поряд�.

4.1.11.�Здійснювати�операції�з�цінними�паперами�в��становленом��поряд�.

4.1.12.�Вносити�в��становленом��поряд��пропозиції�Київсьій�місьій�раді�або��повноваженим

нею�ор�аном�про�внесення�змін�до�Стат�т��Підприємства.

4.1.13.�Співрацювати�з��раїнсьими�та�заордонними�партнерами�з�метою�вионання�на�ово-

дослідних,�дослідно-онстр�торсьих,�приладних�робіт�в��становленом��заонодавством

поряд�.

4.1.14.�Інші�права�з�ідно�із�заонодавством�Ураїни.

4.2.�Підприємство�зобов'язане:

4.2.1.�Забезпеч�вати�своєчасн��сплат��податів�і�зборів�(обов'язових�платежів)�з�ідно�із

заонодавством�Ураїни.
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Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
"Релігійна громада Повного Євангелія "Лист Христовий" 

у Голосіївському районі міста Києва"
Розпорядження № 324 від 13 травня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", враховуючи заяву громадян
від 15 березня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 20 лютого 2016 року № 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�"Релі�ійна��ромада�Повно�о�Єван�елія�"Лист

Христовий"���Голосіївсьом��районі�міста�Києва",�що�додається.
Голова В. Кличко

Про зміни у складі постійно діючої 
конкурсної комісії по залученню інвесторів 

до фінансування будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об'єктів житлового 

та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури 

міста Києва
Розпорядження № 325 від 13 травня 2016 року

У зв'язку з кадровими змінами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації):

Унести до складу постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно+транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
29 лютого 2016 року № 109), такі зміни:

Вивести�зі�слад��омісії:

Мамін��О.�В. вион�ючо�о�обов'язи�диретора�Департамент��еономіи�та�інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�першо�о�заст�пниа��олови�омісії;

Новицьо�о�Д.�Ю. диретора�Департамент��житлово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

Увести�до�слад��омісії:

Принад��С.�І. диретора�Департамент��еономіи�та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�першо�о

заст�пниа��олови�омісії;

Павлиа�І.�К. диретора�Департамент��житлово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

Абзаци�10�та�17�виласти���таій�редації:

"Назарено�В.�Е. деп�тат�Київсьої�місьої�ради�(за�з�одою);

Тацій�Ю.�О. вион�ючий�обов'язи�диретора�Департамент��містоб�д�вання�та

архітет�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)".

Голова В. Кличко

4.2.2.�Забезпеч�вати�ефетивне�виористання,�еспл�атацію,�ремонт�та�збереження�заріплено�о

за�Підприємством�ом�нально�о�майна�і�оштів.

4.2.3.�Створювати�належні��мови�для�висоопрод�тивної�праці,�забезпеч�вати�додержання

заонодавства�про�працю,�правил�техніи�безпеи,�обов'язово�о�соціально�о�страх�вання.

4.2.4.�Здійснювати�оперативний�та�б�х�алтерсьий�облі�рез�льтатів�своєї�діяльності,�сладати

та�подавати�відповідно�до�заонодавства�Ураїни�фінансов��звітність�та�статистичн��інформацію,

а�таож�інші�дані,�визначені�заонодавством�Ураїни.

4.2.5.�Вживати�заходів�щодо�посилення�матеріальної�заціавленості�працівниів�я���рез�льтатах

індивід�альної�праці,�та�і�в�за�альних�підс�мах�роботи�Підприємства,�забезпеч�вати�раціональне

виористання�фонд��оплати�праці�та�своєчасність�розрах�нів�з�працівниами�підприємства.

4.2.6.�Забезпеч�вати�вионання�норм�щодо�охорони�наволишньо�о�природно�о�середовища,

раціонально�о�виористання�і�відтворення�природних�рес�рсів�та�забезпечення�еоло�ічної

безпеи.

4.2.7.�По�одж�вати�з�ор�анами,�до�сфери��правління�яих�віднесено�Підприємство,�відриття

розрах�нових�(поточних)�та�інших�рах�нів�для�збері�ання�оштів�і�здійснення�всіх�видів

розрах�нових,�редитних�і�асових�операцій���фінансових��становах.

5.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1.�Управління�Підприємством�здійснює�диретор,�яо�о�призначає�на�посад��та�звільняє�з

посади�Київсьий�місьий��олова�на�онтратній�основі�за�поданням�диретора�Департамент�

житлово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�по�одженим�із�заст�пниом��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації

відповідно�до�розподіл��обов'язів�та�першим�заст�пниом��олови�Київсьої�місьої�державної

адміністрації.

5.2.�Диретор�самостійно�виріш�є�питання�діяльності�Підприємства�відповідно�до�заонодавства

Ураїни,��ладено�о�онтрат��та�цьо�о�Стат�т�.

5.3.�Диретор�Підприємства:

5.3.1.�Призначає�та�звільняє�з�посад�працівниів�Підприємства.

5.3.2.�Здійснює�розподіл�обов'язів�між�заст�пниами.

5.3.3.�Діє�без�довіреності�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о�інтереси�в��сіх�ор�анах

державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�інших�ор�анізаціях,���відносинах�з�іншими

юридичними�особами�та�фізичними�особами.

5.3.4.�Ор�анізов�є�робот��Підприємства�і�несе�персональн��відповідальність�за�діяльність

Підприємства�та�за�вионання�поладених�на�Підприємство�завдань,�за�додержанням�поряд�

ор�анізації�та�ведення�б�х�алтерсьо�о�облі�,�достовірність�фінансової�звітності�та�статистичної

інформації.

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

5.3.6.�Має�право�на�відриття�розрах�нових�(поточних)�та�інших�рах�нів�для�збері�ання

оштів�і�здійснення�всіх�видів�розрах�нових,�редитних�і�асових�операцій���фінансових��становах

��встановленом��поряд�.

5.3.7.�Затвердж�є�ор�анізаційн��стр�т�р�,�чисельність�та�штатний�розпис�Підприємства,

положення�про�йо�о�стр�т�рні�підрозділи,�розподіл�обов'язів�між�працівниами.�Штатний

розпис�і�численність�працівниів,�оплата�праці�яих�фінанс�ється�з�бюджет��міста�Києва,

по�одж�ється�з�Департаментом�житлово-ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

5.3.8.�Вживає�заходи�заохочення�та�наладає�стя�нення.

5.3.9.�Видає�наази,�що�є�обов'язовими�для�вионання�працівниами�Підприємства�та

онтролює�їх�вионання.

6.�ТРУДОВИЙ�КОЛЕКТИВ�ТА�ЙОГО�САМОВРЯДУВАННЯ

6.1.�Тр�довий�олетив�Підприємства�сладають�всі�особи,�яі�своєю�працею�бер�ть��часть

��діяльності�на�основі�тр�дових�до�оворів�(онтратів),�яі��ладає�диретор�від�імені�Підприємства.

6.2.�Рішенням�тр�дово�о�олетив��на�Підприємстві��творюється�профспілова�ор�анізація,

яа�від�імені�тр�дово�о�олетив���ладає�олетивний�до�овір�з�роботодавцем�захищає�інтереси

йо�о�працівниів.

6.3.�Питання�призначення�та�звільнення,�охорони�праці�і�відпочин��здійснюється�Підприємством

відповідно�до�заонодавства�Ураїни�та�олетивно�о�до�овор�.

6.4.�Тр�дові�спори�виріш�ються�відповідно�до�заонодавства�Ураїни.

6.5.�Повноваження�тр�дово�о�олетив��реаліз�ються�за�альними�зборами.

7.�МАЙНО�І�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

7.1.�Майно�Підприємства�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди,�а�таож�інші�цінності,�вартість

яих�відображається�в�самостійном��балансі�Підприємства.

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

Києва�і�заріплене�за�Підприємством�на�праві��осподарсьо�о�відання.

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

�рошові�та�матеріальні�внеси�Київсьої�місьої�ради;

доходи,�одержані�від�надання�посл���та�від�реалізації�прод�ції,�інших�видів��осподарсьої

діяльності;

доходи�від�цінних�паперів;

редити�банів�та�інших�редиторів;

апітальні�владення�і�дотації�з�бюджетів;

майно,�придбане�в�інших�с�б'єтів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян���встановленом�

заонодавством�поряд�;

інші�джерела,�не�заборонені�заонодавством�Ураїни.

7.4.�Підприємство�має�право�вилючно�за�з�одою�Київсьої�місьої�ради�або��повноваженим

нею�ор�аном:�відч�ж�вати�заріплене�за�ним�майно,�надавати�в�оренд��або�в�безоплатне

орист�вання�(позич�),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші

цінності,�а�таож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд�.

7.5.�Стат�тний�апітал�Підприємства�становить�5�000��рн�(п'ять�тисяч��ривень)�00�оп.�відповідно

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�28�вересня�2006�ро��№�9/66�(за�рах�но�майна�та�інших

ативів,�переданих�Київсьою�місьою�радою,���межах�та�на�підставах,�передбачених�заонодавством).

8.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

8.1.�Основним��за�альнюючим�поазниом�фінансових�рез�льтатів��осподарсьої�діяльності

Підприємства�є�приб�то.

8.2.�Приб�то�підприємства�виористов�ється�вилючно�в�поряд�,�визначеном��Київсьою

місьою�радою.

8.3.�Відрах�вання�частини�приб�т��до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд�,�визначеном�

Київсьою�місьою�радою.

8.4.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсьий�облі�рез�льтатів�своєї�діяльності

і�подає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд�,�встановленом��заонодавством

Ураїни.�Фінансова�звітність�Підприємства�подається�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

в��становленом��поряд�.

8.5.�План�вання�фінансово-�осподарсьої�діяльності�Підприємство�здійснює�шляхом�сладання

��поряд��та�за�формою,�що�визначає�вионавчий�ор�ан�Київсьої�місьої�ради�(Київсьа�місьа

державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�яі�затвердж�є�Департамент�ом�нальної

власності�м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації).

8.6.�Керівни�Підприємства�зобов'язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�вионання

річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�приб�т�,�не

доп�саючи�витрат,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

8.7.�Підприємство�звіт�є�про�стан�вионання�річно�о�фінансово�о�план��в��становленом�

поряд�.

8.8.�Диретор�Підприємства�несе�відповідальність�за�вионання�затверджено�о�фінансово�о

план�.

9.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.�Підприємство�провадить�зовнішньоеономічн��діяльність,�бере��часть���створенні

можливостей�для�розвит��паливно-енер�етично�о�омплес��міста�Києва�та�на�ово-пратичних

зв'язів�міста�з�іншими�раїнами�в��становленом��поряд�.

9.2.�Підприємство�провадить�зовнішньоеономічн��діяльність�на�засадах�повної�самоо�пності

та�самофінанс�вання.�Порядо�виористання�оштів�Підприємства�в�іноземній�валюті�визначається

заонодавством�Ураїни.

10.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Припинення�Підприємства�здійснюється�шляхом�йо�о�реор�анізації�або�лівідації�за

рішенням�Київсьої�місьої�ради�або�с�д��в�поряд�,�встановленом��заонодавством�Ураїни.

10.2.�У�разі�реор�анізації�Підприємства�йо�о�права�та�обов'язи�переходять�до�йо�о

правонаст�пниів.

10.3.�Припинення�Підприємства�здійснює�омісія�з�припинення,�я���творює�ор�ан,�що�прийняв

рішення�про�припинення.

10.4.�У�разі�реор�анізації�і�лівідації�Підприємства�працівниам,�що�звільняються,��арант�ються

їх�права�та�інтереси�відповідно�до�заонодавства�Ураїни.

10.5.�У�випад��припинення�Підприємства�майно,�яе�залишилося�після�задоволення�претензій

редиторів�і�членів�тр�дово�о�олетив�,�виористов�ється�за�рішенням�Київсьої�місьої�ради.

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Про внесення змін до структури Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 295 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних
адміністрацій", рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 "Про упорядкування діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", з урахуванням
розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 "Про затвердження граничної
чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)":

Внести�зміни�до�стр�т�ри�Департамент�

охорони�здоров'я�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�затвердженої�розпорядженням

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від

26� �р�дня� 2012� ро��№�2341� (в� редації

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�від�30�жовтня�2015�ро��№�1069),

вилавши�її�в�новій�редації,�що�додається.
Голова В. Кличко

Про заходи щодо охорони лісів від пожеж у 2016 році
Розпорядження № 318 від 13 травня 2016 року

Відповідно до статей 31, 86 Лісового кодексу України, Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджених
наказом Державного комітету лісового господарства України від 27 грудня 2004 року № 278, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за № 328/10608, з метою забезпечення належного рівня
охорони міських лісів від пожеж, підвищення відповідальності працівників лісової охорони комунальних
підприємств лісопаркових господарств за дотримання правил пожежної безпеки і посилення роботи з
протипожежної профілактики на підприємствах, в установах і організаціях, яким надано в користування
земельні ділянки лісового фонду та розташованих поблизу лісових угідь:

1.�Затвердити�заходи�щодо�під�отови�місьих

лісів�до�пожежонебезнечно�о�період��2016

ро�,�захист��їх�від�пожеж�та�підвищення�рівня

протипожежної�охорони,�що�додаються.

2.�Київсьом��ом�нальном��об'єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�еспл�атації�зелених

насаджень�міста�"Київзеленб�д" (далі� –

КО�"Київзеленб�д"),�Департамент��місьо�о

бла�о�строю�та�збереження�природно�о

середовища�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�ор�аніз�вати�вионання�заходів,

затверджених�п�нтом�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Просити�Головне��правління�Державної

сл�жби Ураїни з�надзвичайних�сит�ацій��

м.�Києві�(далі�–�ГУ�ДСНС�Ураїни���м.�Києві)

надавати�необхідн��допомо���КО�"Київзеленб�д"

піч�час�лівідації�лісових�пожеж�(відповідно�до

план��взаємодії�ГУ�ДСНС�Ураїни���м.�Києві�і�КО

"Київзеленб�д")�та�встановити�онтроль�за

ор�анізацією�роботи�щодо�забезпечення

ом�нальними�підприємствами�лісопаровими

�осподарствами�КО�"Київзеленб�д"�пожежної

безпеи�території�місьих�лісів.

4.�Ком�нальній�орпорації�"Київавтодор"�за

поданням�КО�"Київзеленб�д"�та�ГУ�ДСНС�Ураїни

��м.�Києві�забезпеч�вати�підвезення�води�для

лівідації�лісових�пожеж�з�метою�переач�вання

її�до�пожежних�автоцистерн�лісової�та�пожежної

охорони�з�ідно�з��ладеними�до�оворами.

5.�Департамент��місьо�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�забезпечити�фінанс�вання

заходів�із�лівідації�наслідів�надзвичайної�сит�ації

на�території�лісопарових��осподарств�та�заходів

щодо�охорони�лісів�від�пожеж���2016�році�за

рах�но�бюджетних�призначень,�передбачених

Департамент��в�бюджеті�міста�Києва�на�2016�рі,

та�власних�оштів�ом�нальних�підприємств

лісопарових��осподарств,�що�входять�до�слад�

КО�"Київзеленб�д".

6.�Заборонити�протя�ом�пожежонебезпеч-

но�о�період��заїзд�на�територію�лісово�о�фонд�

ом�нальних� підприємств� лісопарових

�осподарств,� яі� входять� до� слад�� КО

"Київзеленб�д"�(рім�транзитних�шляхів),

транспортних�засобів�та�інших�механізмів,�за

винятом� тих,�що� виористов�ються� для

лісо�осподарсьих�потреб.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряд-

ження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов'язів.
Голова 

В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�ї�державної�адміністрації)�26��р�дня�2012�ро��№�2341�

(в�редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

27.04.2016�№�295

СТРУКТУРА
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Диретор�Департамент�

1.1.�Управління�аналітично�о�онтролю�та�з�питань�звернень��ромадян

1.1.1.�Відділ�аналітично�о�онтролю

1.1.2.�Відділ�з�питань�звернень��ромадян

1.2.�Управління�вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит��та�онтролю�яості�медичної�допомо�и

1.2.1.�Відділ�вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит�

1.2.2.�Відділ�онтролю�яості�медичної�допомо�и

1.3.�Відділ�б�х�алтерсьо�о�облі��та�звітності

1.4.�Сетор�мобілізаційної�роботи

1.5.�Сетор�правово�о�забезпечення

1.6.�Відділ��правління�персоналом

1.7.�Сетор�взаємодії�зі�ЗМІ

2.�Заст�пни�диретора�–�начальни��правління�з�ор�анізації�медичної�допомо�и

2.1.�Управління�з�ор�анізації�медичної�допомо�и

2.1.1.�Відділ�з�ор�анізації�спеціалізованої�медичної�допомо�и

2.1.2.�Відділ�з�ор�анізації�первинної�медичної�допомо�и�та�санаторно�о�лі�вання

2.1.3.�Відділ�з�ор�анізації�а�шерсьо-�інеоло�ічної�допомо�и

3.�Заст�пни�диретора�–�начальни��правління�еономіи

3.1.�Управління�еономіи

3.1.1.�Відділ�планово-еономічної�роботи

3.1.2.�Відділ�спеціально�о�фонд�

3.1.3.�Відділ�план�вання�та�моніторин���цільових�про�рам,�тендерних�процед�р

3.1.4.�Відділ�розвит��матеріальних�ативів
Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Положення про апарат виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації")
Розпорядження № 267 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України – місто+
герой Київ", "Про державну службу", 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:

1.�Внести�зміни�до�Положення�про�апарат

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації),�затверджено�о

розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої"

місьої� ради� (Київсьої� місьої� державної

адміністрації")�від�07�вересня�2011�ро��№�1627,

вилавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

2.�Керівни��апарат��вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої"�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�Бондарен��В.В.�вжити�заходів

щодо�державної�реєстрації�змін�до�Положення

про�апарат�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації")

в��становленом��поряд�.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряд-

ження�залишаю�за�собою.
Голова 

В.Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�

07�весня�2011�ро��№1627�

(в�редації�розпорядження�

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

26.04.2016�№267

ПОЛОЖЕННЯ
про апарат виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
(ідентифікаційний код 37853361) (нова редакція)

1.�Апарат�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�(далі

–�Апарат)�є�стр�т�рним�підрозділом�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації).

Апарат�є�правонаст�пниом�реор�анізовано�о�відповідно�до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�15�березня

2012�ро��№�198/7535�"Про�діяльність�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)"�Управління�справами�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації).

2.�Апарат���своїй�діяльності�ер�ється�Констит�цією�та�заонами�Ураїни,�постановами�Верховної

Ради�Ураїни,�атами�Президента�Ураїни�і�Кабінет��Міністрів�Ураїни,�прийнятими�відповідно�до

Констит�ції�та�заонів�Ураїни,�рішеннями�Київсьої�місьої�ради,�розпорядженнями�Київсьо�о�місьо�о

�олови�та�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�іншими

нормативно-правовими�атами�та�цим�Положенням.

3.�Основними�завданнями�Апарат��є�правове,�ор�анізаційне,�до�ментальне,�інформаційне,�адрове,

фінансово-�осподарсье,�соціально–�поб�тове,�матеріально-технічне�та�інше�забезпечення�діяльності

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�під�отова

аналітичних,�інформаційних�та�інших�матеріалів,�систематична�перевіра�вионання�атів�заонодавства

та�розпоряджень�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),

надання�методичної�та�іншої�пратичної�допомо�и�стр�т�рним�підрозділам�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям.

4.�Апарат�відповідно�до�поладених�на�ньо�о�завдань:

4.1.�Забезпеч�є�дотримання�вимо��заонодавства�Ураїни�при�під�отовці�проетів�розпоряджень

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

4.2.�Перевіряє�за�дор�ченням�Київсьо�о�місьо�о��олови�дотримання�заонодавства�Ураїни

та�вионання�атів�Президента�Ураїни�і�Кабінет��Міністрів�Ураїни,�розпоряджень�Київсьо�о

місьо�о��олови�та�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�і�дор�чень�Київсьо�о�місьо�о��олови�в�стр�т�рних�підрозділах�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних

адміністраціях.

4.3.�Опрацьов�є�до�менти,�що�надходять�до�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації),��от�є�щодо�них�аналітичні,�довідові�та�інші�матеріали,�а�таож�проети

дор�чень�Київсьо�о�місьо�о��олови�та�першо�о�заст�пниа��олови�Київсьої�місьої�державної

адміністрації,�заст�пниів��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації.

4.4.�Аналіз�є�спільно�з�відповідними�стр�т�рними�підрозділами�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�соціально-еономічний�і�с�спільно-політичний�стан�в

місті�Києві,�розробляє�та�подає�Київсьом��місьом���олові�пропозиції�щодо�йо�о�поліпшення.

4.5.�На�основі�пропозицій�заст�пниів��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,�ерівниів

стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

�от�є�і�подає�на�роз�ляд�Київсьом��місьом���олові�проети�планів�роботи�та�інших�заходів.

4.6.�Здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�засідань�Коле�ії�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�нарад�та�інших�заходів,�що�проводяться�за��частю�Київсьо�о

місьо�о��олови�та�першо�о�заст�пниа��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,�заст�пниів

�олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�та�ерівниа�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

4.7.�Веде�облі�адрів,�форм�є�і�ор�анізов�є�робот��з�адровим�резервом.�Ор�анізов�є�навчання

адрів,�їх�перепід�отов��та�підвищення�валіфіації.�Контролює�дотримання�заонів�Ураїни�"Про

державн��сл�жб�"�та�"Про�запобі�ання�ор�пції"�в�стр�т�рних�підрозділах�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

4.8.�Ор�анізов�є�особистий�прийом��ромадян�і�роз�ляд�їх�звернень,�онтролює�вирішення�пор�шених

��них�питань,��за�альнює�та�аналіз�є�пропозиції,�що�містяться�в�них,�розробляє�заходи�щодо��с�нення

причин,�що�породж�ють�обґр�нтовані�сар�и.�Перевіряє�в��становленом��поряд��стан�цієї�роботи�в

стр�т�рних�підрозділах�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�надає�їм�допомо���в�ор�анізації�цієї

роботи.

4.9.�Забезпеч�є�ведення�діловодства.

4.10.�Здійснює�онтроль�за�вионанням�до�ментів���вионавчом��ор�ані�Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�їх�збері�ання�та�передач��до�Державно�о�архів��міста�Києва.

Перевіряє�стан�цієї�роботи�в�стр�т�рних�підрозділах�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої
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місьої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях.

4.11.�Аналіз�є�розпорядження��олів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�наази�ерівниів

стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�рішення�Київсьої�місьої�ради�на�предмет�їх�відповідності�заонодавств��Ураїни,��от�є

пропозиції�Київсьом��місьом���олові�за�рез�льтатами�тао�о�аналіз�.

4.12.�Гот�є�проети�подань�Київсьо�о�місьо�о��олови�до�центральних�ор�анів�вионавчої�влади�про

відповідність�займаним�посадам�ерівниів�їх�територіальних�ор�анів.

4.13.�Гот�є�подання�щодо�відзначення�олетивів�підприємств,�ор�анізацій,��станов,�заладів,�їх

працівниів�та�жителів�міста�Києва�державними�на�ородами,�на�ородами�Кабінет��Міністрів�Ураїни,

відзнаами�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�та�Київсьо�о�місьо�о��олови�і�проводить�їх

вр�чення.

4.14.�Ор�анізов�є�інформаційно-аналітичне�забезпечення�діяльності�Київсьо�о�місьо�о��олови�та

першо�о�заст�пниа��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації.

4.15.�Забезпеч�є�дотримання�серетності�і�сл�жбової�таємниці,�здійснює�онтроль�за�додержанням

заонодавства�з�цих�питань.

4.16.�Здійснює�ор�анізаційн��підтрим��відділів�ведення�Державно�о�реєстр��виборців�апаратів

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�забезпеч�є�взаємодію�місцевих�ор�анів�вионавчої

влади,�заладів,��станов�та�ор�анізацій�з�питань�ведення�Державно�о�реєстр��виборців.

4.17.�Нала�одж�є�і�підтрим�є�зв'язи�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�з�ор�анами�державної�влади�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�областей.

4.18.�Координ�є�діяльність�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�щодо�надання�адміністративних

посл�����сферах�державної�реєстрації�речових�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень,�юридичних

осіб,�фізичних�осіб�–�підприємців,�реєстрації�місця�проживання/переб�вання�фізичних�осіб���межах

міста�Києва.

4.19.�Забезпеч�є�створення�та�адміністр�вання�Реєстр��територіальної��ромади�міста�Києва.

4.20.�Здійснює�ор�анізаційне�та�методоло�ічне�забезпечення�ведення�Реєстр��територіальної��ромади

міста�Києва.

4.21.�Забезпеч�є�проведення���місті�Києві�єдиної�міжнародної�політии:�нала�одж�є�та�підтрим�є

зв'язи�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�з

місцевими�ор�анами�влади�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�інших�раїн;�бере��часть��

під�отовці�та�проведенні�заходів�міжнародно�о�харатер����зар�біжних�містах-побратимах�та�містах-

партнерах�і���місті�Києві;�забезпеч�є��часть�Київсьо�о�місьо�о��олови,�першо�о�заст�пниа��олови

Київсьої�місьої�державної�адміністрації�та�заст�пниів��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,

працівниів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�та

серетаріат��Київсьої�місьої�ради,�деп�татів�Київсьої�місьої�ради���заходах�міжнародно�о�харатер�;

забезпеч�є�ор�анізацію�переб�вання�в�місті�Києві�іноземних�деле�ацій,�а�таож�деле�ацій�міста�Києва

за�ордоном.

4.22.�Гот�є�проети�до�ментів�щодо�чисельності,�стр�т�ри�і�фонд��оплати�праці�працівниів�Апарат�.

4.23.�Сприяє�реалізації�онстит�ційно�о�права��ромадян�на�свобод��слова�та�на�дост�п�до�п�блічної

інформації.

4.24.�Здійснює�в�межах�своєї�омпетенції�ор�анізацію�та�проведення�в�адміністративном��омплесі

на�в�лиці�Хрещати,�36�офіційних�прийомів,��осподарсье�обсл��ов�вання�інших�заходів�за��частю

Апарат�.

4.25.�Здійснює�в�межах�наявних�оштів�матеріально-технічне�забезпечення�Київсьо�о�місьо�о

�олови�та�Апарат�.

4.26.�Забезпеч�є�працівниів�Апарат��папером,�анцелярсьим�приладдям�та�с�часними�засобами

зв'яз�,�ор�техніою,��тримання�їх���відповідном��технічном��стані.

4.27.�Ор�анізов�є���встановленом��поряд��надання�посл���автотранспорт��для�ерівництва�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�стр�т�рних�підрозділів

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

4.28.�Ор�анізов�є�ви�отовлення�др�ованої�прод�ції�для�власних�потреб.

4.29.�Здійснює�передплат��на�періодичні�видання�для�стр�т�рних�підрозділів�Апарат�.

4.30.�Ор�анізов�є�замовлення,�отримання�та�видач��на�ородної�прод�ції�для�здійснення�на�ороджень

від�імені�Київсьо�о�місьо�о��олови�та�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�в��становленом�

поряд�.

4.31.�Забезпеч�є�впровадження�та�інформаційно-омп'ютерне�обсл��ов�вання�в�Апараті�інформаційних

і�телеом�ніаційних�систем�і�мереж,�про�рамно-апаратних�омплесів,�систем�баз�даних.

4.32.�Здійснює�забезпечення�працівниів�Апарат��омп'ютерною�техніою,�її�обсл��ов�вання�та

�тримання���відповідном��технічном��стані.

4.33.�Ор�анізов�є�та�забезпеч�є�ерівництво�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�та�працівниів�Апарат��міжмісьим�телефонним�зв'язом,

оперативним�телефонним�зв'язом�АТС-10,��рядовим�телефонним�зв'язом�АТС-100�та�АТС–

200,�мобільним�стільниовим�зв'язом,�дост�пом�до�мережі�Інтернет,�а�таож�здійснює�онтроль

за�виористанням�бюджетних�оштів�в�Апараті�на�міжмісьі�телефонні�розмови�та�розмови

мобільно�о�зв'яз�.

4.34.�Ор�анізов�є�забезпечення�вітовою�прод�цією�заходів�Апарат�.

4.35.�Подає�пропозиції�ерівни��апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�щодо�поліпшення��осподарсьо�о,�матеріально-технічно�о,�соціально-поб�тово�о

обсл��ов�вання�Апарат�.

4.36.�Здійснює�онтроль�та�оординацію�діяльності�підпорядованих�підприємств,��станов,�ор�анізацій.

4.37.�Здійснює�оординацію�та�онтроль�діяльності�ом�нально�о�підприємства�"Автотранспортне

підприємство�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)"�та

ом�нально�о�підприємства�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�"Дніпро".

4.38.�Забезпеч�є�дотримання�в�Апараті�вимо��заонодавства�в�сфері�охорони�праці�та�пожежної

безпеи.

4.39.�Бере��часть���форм�ванні�та�реалізації���місті�Києві�державної�політии���сфері�інформатизації,

елетронно�о��ряд�вання,�форм�вання�і�виористання�елетронних�інформаційних�рес�рсів,�розвит�

інформаційно�о�с�спільства.

4.40.�Вион�є�за�дор�ченням�Київсьо�о�місьо�о��олови�інші�ф�нції,�передбачені�заонодавством

Ураїни.

5.�Апарат�має�право:

5.1.�зал�чати�спеціалістів�стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов,�ор�анізацій,�об'єднань��ромадян�(за�по�одженням

з�їхніми�ерівниами)�до�вивчення�і�роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о�омпетенції;

5.2.�одерж�вати�в��становленом��поряд��від�стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

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

державної�статистии�безоплатно�–�статистичні�дані,�необхідні�для�вионання�поладених�на�ньо�о

завдань;

5.3.�слиати�в��становленом��поряд��наради�з�питань,�що�належать�до�йо�о�омпетенції;

5.4.�вносити�за�своєю�ініціативою�на�роз�ляд�ерівництва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�проети�розпоряджень�Київсьо�о

місьо�о��олови�та�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�планів,�заходів,�доповідні�записи�та� інформацію�з�питань,�що�належать�до

омпетенції�Апарат�.

6.�Апарат���своїй�діяльності�взаємодіє�в��становленом��поряд��із�Адміністрацією�Президента�Ураїни,

Апаратом�Верховної�Ради�Ураїни,�Серетаріатом�Кабінет��Міністрів�Ураїни,�міністерствами�та�іншими

центральними�ор�анами�вионавчої�влади,�обласними�державними�адміністраціями,�іншими�державними

ор�анами,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�та�їх�посадовими�особами,�стр�т�рними�підрозділами

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій,�а�таож�з�об'єднаннями��ромадян,�підприємствами,��становами�та

ор�анізаціями.

7.�Апаратом�ер�є�ерівни�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації),�яий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсьим�місьим

�оловою.

8.�Керівни�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації):

8.1.�ор�анізов�є�робот��Апарат�,�здійснює�за�альне�ерівництво�стр�т�рними�підрозділами�Апарат�;

8.2.�забезпеч�є�подання�матеріалів,�під�отовлених�Апаратом,�на�роз�ляд�Київсьо�о�місьо�о��олови;

8.3.�вносить�подання�або�по�одж�є�призначення�на�посади�та�звільнення�з�посад�ерівниів�стр�т�рних

підрозділів�Апарат�;

8.4.�подає�Київсьом��місьом���олові�для�затвердження�пропозиції�щодо�стр�т�ри�Апарат��та

внесення�змін�до�неї;

8.5.�подає�в��становленом��поряд��на�затвердження�положення�про�Апарат�та�стр�т�рні�підрозділи

Апарат�;

8.6.�виріш�є���межах�своїх�повноважень�питання,�пов'язані�з�проходженням�державної�сл�жби�в

Апараті,�зорема,�роз�лядає�в��становленом��поряд��питання�щодо�присвоєння�працівниам�Апарат�

відповідних�ран�ів�державних�сл�жбовців,�продовження�термін��переб�вання�на�державній�сл�жбі,

заохочення�та�притя�нення�їх�до�дисциплінарної�відповідальності;

8.7.�подає�пропозиції�до�адрово�о�резерв��Апарат�,�забезпеч�є�ор�анізацію�під�отови,�перепід�отови

та�підвищення�валіфіації�працівниів�Апарат�;

8.8.�онтролює�вионання�планів�роботи�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�та�інформ�є�Київсьо�о�місьо�о��олов��про�стан�цієї�роботи,�а�таож�подає

для�затвердження�Київсьом��місьом���олові�проет�поряд��денно�о�засідання�Коле�ії�вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.9.�забезпеч�є�опрацювання���відповідних�підрозділах�Апарат��проетів�розпоряджень�Київсьо�о

місьо�о��олови�та�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),

а�таож�проетів�рішень�Київсьої�місьої�ради;

8.10.�подає�Київсьом��місьом���олові�на�підпис�проети�розпоряджень�Київсьо�о�місьо�о��олови

та�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.11.�онтролює�доведення�розпоряджень�Київсьо�о�місьо�о��олови�та�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�до�вионавців;

8.12.�проводить���разі�потреби�наради�з�ерівниами�стр�т�рних�підрозділів�Апарат��для�об�оворення

стан��під�отови�питань�до�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.13.�ор�анізаційно�забезпеч�є�в��становленом��поряд��роз�ляд�деп�татсьих�запитів�та�деп�татсьих

звернень,�запитів�на�інформацію�та�звернень��ромадян�з�питань,�що�відносяться�до�повноважень

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.14.�інформ�є�в��становленом��поряд��Київсьо�о�місьо�о��олов��про�рез�льтати�моніторин��

вионання�заонів�Ураїни,�постанов�Верховної�Ради�Ураїни,�атів�Президента�Ураїни�і�Кабінет�

Міністрів�Ураїни�та�вирішення�питань,�пор�шених���листах�ор�анів�державної�влади�та�ор�анів�місцево�о

самовряд�вання;

8.15.�запит�є�в��становленом��поряд��від�стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,

підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до�ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва,�матеріали�та�інформацію�з�питань,�що�роз�лядаються�на�засіданнях�Коле�ії�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.16.�відповідає�за�стан�діловодства,�облі��і�звітності�в�Апараті;

8.17.�вносить�на�роз�ляд�Київсьом��місьом���олові�пропозиції�щодо�розподіл��обов'язів�між

Київсьим�місьим��оловою,�першим�заст�пниом��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,

заст�пниами��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�та�ерівниом�апарат��вионавчо�о

ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.18.�оордин�є�робот��стр�т�рних�підрозділів�та�посадових�осіб�Апарат�,�їх�взаємодію�з

стр�т�рними�підрозділами�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�з�питань,�віднесених�до�омпетенції

Апарат�;

8.19.�видає���межах�своєї�омпетенції�наази,�ор�анізов�є�та�онтролює�їх�вионання.

Наази�ерівниа�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�що�с�перечать�Констит�ції�Ураїни,�іншим�атам�заонодавства,�рішенням�Констит�ційно�о

С�д��Ураїни�та�атам�міністерств,�інших�центральних�ор�анів�вионавчої�влади,�мож�ть�б�ти�сасовані

Київсьим�місьим��оловою.

8.20.�онтролює�дотримання�в�Апараті�вимо��Ре�ламент��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),�атів,�що�ре��люють�ор�анізацію�роботи�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.21.�розпоряджається�оштами�в�межах�затверджено�о�ошторис��витрат�на��тримання�Апарат�;

8.22.�оордин�є�робот��із�забезпечення�стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�транспортом,�приміщеннями,�інвентарем,�вносить

пропозиції�Київсьом��місьом���олові�із�зазначених�питань;

8.23.�без�довіреності�представляє�Апарат���відносинах�з�державними�ор�анами,��становами,

ор�анізаціями,�об'єднаннями��ромадян,�зар�біжними��становами�і�ор�анізаціями;��ладає�від�імені

Апарат��до�овори,���оди�з�підприємствами,��становами,�ор�анізаціями�з��осподарсьих�та�інших�питань,

пов'язаних�з�діяльністю�Апарат�;

8.24.�здійснює�онтроль�за�створенням�належних�матеріально-технічних��мов�для�роботи�Київсьо�о

місьо�о��олови,�першо�о�заст�пниа��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,�заст�пниів

�олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації,�ерівниа�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�та�працівниів�Апарат�;

8.25.�здійснює�онтроль�за�оприлюдненням�атів�Київсьо�о�місьо�о��олови�та�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

8.26.�вион�є�інші�обов'язи,�поладені�на�ньо�о�Київсьим�місьим��оловою,�передбачені�заонодавством.

9.�Керівни�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

несе�персональн��відповідальність�за�діяльність���дор�ченій�сфері.
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10.�Керівни�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

має�заст�пниів,�одно�о�з�них�першо�о.

Заст�пнии�ерівниа�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�призначаються�на�посад��і�звільняються�з�посади�Київсьим�місьим��оловою�в��становленом�

поряд�.

Розподіл�обов'язів�між�своїми�заст�пниами�затвердж�є�ерівни�апарат��вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

У�разі�відс�тності�ерівниа�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�йо�о�обов'язи�вион�є�перший�заст�пни�ерівниа�апарат��або�інший�заст�пни

ерівниа�апарат��за�оремим�розпорядженням�Київсьо�о�місьо�о��олови.

11.�Заст�пнии�ерівниа�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації)�з�ідно�з�розподілом�обов'язів:

11.1.�спрямов�ють,�оордин�ють�і�онтролюють�робот��стр�т�рних�підрозділів�Апарат�,�по�одж�ють

положення�про�них,�вносять�пропозиції�щодо�стр�т�ри,�штатно�о�розпис��та�адрових�призначень��

відповідних�стр�т�рних�підрозділах�Апарат�;

11.2.�оордин�ють�відповідно�до�омпетенції�діяльність�стр�т�рних�підрозділів�Апарат��щодо�під�отови

проетів�розпоряджень�Київсьо�о�місьо�о��олови�і�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�та�інших�до�ментів,�по�одж�ють�(віз�ють)�зазначені�до�менти;

11.3.�бер�ть�в��становленом��поряд���часть���засіданнях�Коле�ії�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації);

11.4.�роз�лядають�в��становленом��поряд��пропозиції�ерівниів�стр�т�рних�підрозділів�Апарат�

та�надають�пропозиції�Київсьом��місьом���олові�щодо�заохочення�працівниів�Апарат��або�застос�вання

до�них���разі�потреби�заходів�дисциплінарно�о�вплив�;

11.5.�вион�ють�інші�ф�нції�за�дор�ченнями�ерівниа�Апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

12.�Керівнии�та�інші�працівнии�стр�т�рних�підрозділів�Апарат��призначаються�на�посади�і�звільняються

з�посад�Київсьим�місьим��оловою.

13.�Права,�обов'язи�і�відповідальність�державних�сл�жбовців�Апарат��визначаються�заонодавством

про�державн��сл�жб�,�цим�Положенням,�положеннями�про�стр�т�рні�підрозділи�Апарат�,�посадовими

інстр�ціями�і�правилами�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд�.

14.�Керівнии�та�інші�працівнии�стр�т�рних�підрозділів�Апарат��нес�ть�персональн��відповідальність

за�вионання�своїх�обов'язів,�визначених�посадовими�інстр�ціями,�дотримання�заонодавства�і�правил

вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд�.

15.�Припинення�повноважень�Київсьо�о�місьо�о��олови�не�є�підставою�для�звільнення�з�посад

державних�сл�жбовців,�інших�працівниів�Апарат�,�рім�державних�сл�жбовців�патронатної�сл�жби

Київсьо�о�місьо�о��олови.

16.�Умови�оплати�праці�працівниів�Апарат��визначаються�Кабінетом�Міністрів�Ураїни,�а�оплата

здійснюється�в�межах�оштів,�передбачених���місцевом��бюджеті�міста�Києва.

17.�Умови�матеріально-поб�тово�о�забезпечення,�медично�о�та�транспортно�о�обсл��ов�вання

працівниів�Апарат��визначаються�в��становленом��поряд��відповідно�до�заонодавства.

18.�Керівнии�стр�т�рних�підрозділів�Апарат��за��мовами�оплати�праці�прирівнюються�до�ерівниів

стр�т�рних�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації).

19.�Гранична�чисельність�працівниів�Апарат��встановлюється�рішенням�Київсьої�місьої�ради.

20.�Видати�на��тримання�Апарат��затвердж�ються�в�бюджеті�міста�Києва�на�відповідний�рі.

21.�Штатний�розпис�Апарат��в�межах��раничної�чисельності�і�фонд��оплати�праці�йо�о�працівниів

затвердж�ється�в��становленом��поряд��після�еспертизи,�проведеної�Департаментом�фінансів

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

22.�Положення�про�Апарат,�йо�о�стр�т�ра�та�внесення�змін�до�них�затвердж�ється�розпорядженням

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

23.�Для�роз�ляд��реомендацій�та�пропозицій�щодо��досоналення�роботи�Апарат�,�вирішення

інших�питань�в�Апараті�мож�ть��творюватися�онс�льтативні,�дорадчі�та�інші�допоміжні�ор�ани,�слад

яих�затвердж�є�ерівни�апарат��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації").

24.�Апарат�є�юридичною�особою,�має�печат��із�зображенням�Державно�о�Герба�Ураїни�та�своїм

наймен�ванням,�інші�печати,�штампи�і�блани�встановлено�о�зраза.
Керівник апарату

В.Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації

від 12 лютого  2007 року № 139 «Про заходи з проведення 
соціального діалогу» (в редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 15 жовтня 2014 року № 1150)
Розпорядження № 226 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», у зв’язку з кадровими змінами та
з метою забезпечення безперервної роботи Київської міської тристоронньої соціально+економічної
ради:

1.�Унести�до�розпорядження�Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації�від�12�люто�о

2007�ро��№ 139�«Про�заходи�з�проведен-

ня�соціально�о�діало��»�(в�редації�розпо-

рядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації)�від�15�жовтня�2014�ро��№ 1150)

таі�зміни:

Абзац�др��ий�п�нт��2�виласти���таій�ре-

дації:

«від�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації) —

Поворозниа�Миол��Юрійовича —�заст�пни-

а��олови�Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації;».

П�нт�7�виласти���таій�редації:

«7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниа��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�Повороз-

ниа�М.�Ю.».

2.�Унести�зміни�до�слад��представниів

від�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)�до�Київсьої�місьої�тристоронньої�соціаль-

но-еономічної�ради,�затверджено�о�розпо-

рядженням�Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації�від�12�люто�о�2007�ро��№ 139�(в

редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації)�від�15�жовтня�2014�ро-

��№ 1150),�вилавши�йо�о�в�новій�редації,

що�додається.

Голова В.Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

12.02.2007�р.�№�139

(в�редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

14.04.2016�р.�№�226)

СКЛАД
представників від виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
до Київської міської тристоронньої соціально+економічної ради

Поворозни�Миола�Юрійович заст�пни��олови�Київсьої�місьої�державної

адміністрації,�спів�олова

Кри�нов�Юрій�Володимирович диретор�Департамент�� соціальної� політии

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації),�заст�пни�спів�олови

Ястр�бинсьий�Василь�Іванович заст�пни�диретора�Департамент��–�начальни

�правління�цінової�політии�Департамент��еономіи

та�інвестицій�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації),

заст�пни�спів�олови

Силено�Віторія�Леонідівна заст�пни�начальниа��правління�праці�та�зайнятості

–�начальни�відділ��політии�зайнятості�та�соціально-

тр�дових�відносин�Департамент��соціальної�політии

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації),�серетар

Ба�ан�Анатолій�Олесандрович заст�пни�диретора�Департамент��–�начальни

�правління�промисловості�та�інноваційної�політии

Департамент�� промисловості� та� розвит�

підприємництва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Г�дзь�Андрій�Анатолійович диретор�Департамент��ом�нальної�власності�

м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Дворніов�Вітор�Металович перший�заст�пни�диретора�Департамент�

земельних�рес�рсів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Ковалено�Олена�Миолаївна заст�пни�диретора�Департамент��–�начальни

�правління� з� ор�анізації� медичної� допомо�и

Департамент��охорони�здоров'я�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)

Лисено�Сер�ій�Іванович завід�вач� сетор�� з� питань� охорони� праці

Департамент��місьо�о�бла�о�строю�та�збереження

природно�о�середовища�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Матвія�Лариса�Василівна заст�пни�начальниа��правління�житлово�о

забезпечення�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Падала�Вітор�Михайлович перший�заст�пни�диретора�Департамент��фінансів

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)

П�тій�Володимир�Миолайович заст�пни�диретора�Департамент��–�начальни

�правління�оординації�ре�іональної�еономічної

політии�Департамент��еономіи�та�інвестицій

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)

Радчено�Віра�Михайлівна начальни��правління�розвит��житлово-ом�-

нально�о��осподарства�Департамент��житлово-

ом�нальної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)

Саввін�Сер�ій�Сер�ійович заст�пни�диретора�Департамент��–�начальни

�правління�еономіи�і�фінансів�Департамент��освіти

і�на�и,�молоді�та�спорт��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

Шпильовий�Іван�Федорович перший� заст�пни� диретора� Департамент�

транспортної�інфрастр�т�ри�вионавчо�о�ор�ан�

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)

Керівник апарату
В. Бондаренко 
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Інформація
щодо  стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві  згідно статистичних даних станом на 01 квітня 2016 року

З�ідно�статистичних�даних�на�01.04.2016�бор��із�виплати�заробітної�плати�по�міст��с�лав�87,3

млн��рн,�що�на�0,1%�або�на�0,1�млн��рн�менше���порівнянні�до�попередньо�о�місяця�та�на�16,4%

або�на�12,3�млн��рн�більше���порівнянні�до�почат���2016�ро��.

Із�в�азаної�с�ми�бор���83,9%�або�73,3�млн��рн�припадало�на�е�ономічно�а�тивні�підприємства;

7,5%�або�6,5�млн��рн�–�на�підприємства,�відносно�я�их�реалізов�ються�процед�ри�бан�р�тства,

решта�8,7%�(майже�7,6�млн��рн)�–�на�е�ономічно�неа�тивні�підприємства.

Незадовільний�стан�по�ашення�забор�ованості�із�виплати�заробітної�плати�на�державних

підприємствах�міста,�я�і�належать�до�сфери��правління�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,

не�ативно�впливає�на�за�альн��сит�ацію�по�с�ороченню�забор�ованості�із�заробітної�плати.�

Та�,�за�статистичними�даними�станом�на�01.04.2016�забор�ованість�із�виплати�заробітної

плати�на�підприємствах�державно�о�се�тор��е�ономі�и�с�лала�49,3�млн��рн�або�майже�56,5%

від�за�альної�с�ми�забор�ованості�по�міст�.

Серед�державних,�найбільшими�боржни�ами�залишаються�підприємства,�я�і:�входять�до

с�лад��ДК�"У�роборонпром"�–�28,0�млн��рн�(ДП�НДІ�"Квант"�–�11,8�млн��рн;�ДПКДЗ�"Б�ревісни�"

–�3,4�млн��рн;�ДП�КНДІ��ідроприладів�–��4,7�млн��рн,�ДП�НДІ�"Б�ран"�–�3,1�млн��рн;�ДП

"У�раїнсь�а�авіаційна�транспортна��омпанія"�–�2,7�млн��рн�тощо);�знаходяться���сфері

�правління�Мінре�іонб�д��–��7,9�млн��рн�(ДП�ПІ�"У�рметрот�нельпрое�т"�–�4,7�млн��рн,�ДП

"Київдіпротранс"�–�1,6�млн��рн;�ПАТ�"КИЇВЗНДІЕП"�–�0,8�млн��рн�тощо);�Міністерства

е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни�–�2,3�млн��рн�(ДНВК�"Київсь�ий�інстит�т�автомати�и"–

1,3�млн��рн,�ДП�"Інстит�т�під�отов�и��адрів�промисловості"�–�0,7�млн��рн�тощо);�Міністерства

е�оло�ії�та�природних�рес�рсів�У�раїни�–�2,2�млн��рн�(ДП�"Держе�оінвест"�–�2,2�млн��рн);�Фонд�

державно�о�майна�У�раїни�–�1,6�млн��рн�(ДАК�"Національна�мережа�а��ціонних�центрів"�–

1,2�млн��рн�тощо).

Основна�причина�наявності�бор���на�державних�підприємствах�міста�–�це�бра��обі�ових��оштів

через�відс�тність�державних�замовлень�на�їх�прод��цію;�несвоєчасні�розрах�н�и�замовни�ів�за

ви�онані�роботи�(надані�посл��и).

Серед�підприємств-боржни�ів�із�заробітної�плати�недержавно�о�се�тор�,�найбільший�обся�

забор�ованості�с�лався�на:�ТОВ�"ГРУП�ДФ�Інтернешнл�Ю�рейн"–�13,5�млн��рн;�ТОВ�Авіа�омпанія

"Марс"�–�3,4�млн��рн;��ТОВ�"Нафтохімпрое�т"�–�2,8�млн��рн;�ПАТ�"Бан��національної�інвестиції"

–�������2,2�млн��рн;�ПАТ�"У�раїнсь�ий�інстит�т�по�прое�т�ванню�об'є�тів��азової�промисловості"

–�2,2�млн��рн;��ПАТ�"У�раїнсь�ий�професійний�бан�"�–�1,5�млн��рн;�ПАТ�"Інте�рал�–�бан�"�–�1,5

млн��рн�тощо.

Основна�причина�бор���на��підприємствах-боржни�ах�приватно�о�се�тор��–�бра��обі�ових

�оштів���зв'яз���з�несвоєчасними�розрах�н�ами�замовни�ів�за�ви�онані�роботи�(надані�посл��и),

різ�е�зменшення�обся�ів�замовлень�або�вза�алі�їх�відс�тність.

По�всіх�підприємствах-боржни�ах�проводиться�аналіз�причин�вини�нення�забор�ованості�із

заробітної�плати,�за�рез�льтатами�я�о�о�інформаційні�довід�и�надсилаються�до��онтролюючих

та�правоохоронних�ор�анів,�власни�ів�підприємств�або��повноваженим�ними�ор�анам�для�вжиття

відповідних�заходів�реа��вання�та�притя�нення��ерівни�ів�до�відповідальності�з�ідно�з�вимо�ами

чинно�о��за�онодавства.

З��ерівни�ами�підприємств-боржни�ів�проводиться�робота�щодо�с�орочення�непрод��тивних

витрат�та�оптимізації�стр��т�ри�підприємств,�а�тивізації�здійснення�претензійно-позовної

діяльності,�пов'язаної�зі�стя�ненням�дебіторсь�ої�забор�ованості�та�спрям�вання�отриманих

�оштів�на�по�ашення�бор�ів�із�заробітної�плати,�с�ладання��рафі�ів�по�ашення�забор�ованості

із�заробітної�плати�в�най�оротші�терміни,�з��рах�ванням�фінансово-е�ономічних�можливостей

підприємств�та�забезпечення�їх�ви�онання.

Питання�стан��по�ашення�забор�ованості�із�заробітної�плати�щомісячно��роз�лядається

на�засіданнях�районних���м.�Києві�тимчасових��омісій�з�питань�по�ашення�забор�ованості

із�заробітної�плати�(�рошово�о�забезпечення),�пенсій,�стипендій��та� інших�соціальних

виплат.�

За�рез�льтатами�засідань�приймаються�відповідні�рішення�та�пропозиції�щодо�визначення

шляхів,�механізмів�і�способів�вирішення�проблемних�питань�по�ашення�на�підприємствах

забор�ованості�із�заробітної�плати�в�най�оротші�терміни�та�недоп�щення�їх�вини�нення��

подальшом�.

Протя�ом�січня-�вітня�2016�ро���проведено�48�засідань�та�их��омісій�(��т.�ч.����вітні�–�12

засідань),�на�я�их�засл�хано�227��ерівни�ів�підприємств-боржни�ів,�всіх�їх�попереджено�про

відповідальність�за�пор�шення�за�онодавства�про�працю�та�оплат��праці.

За�інформацією�Головно�о��правління�Держпраці���Київсь�ій�області�за��вітень�2016�ро��

проведено�8�перевіро��підприємств-боржни�ів�із�виплати�заробітної�плати.

За�рез�льтатами�перевіро��внесено�6�приписів,�с�ладено�6�прото�олів�про�адміністративне

правопор�шення�за�ст.41�КУпАП,�я�і�направлені�до�районних�с�дів�м.�Києва.�Та�ож�за�рез�льтатами

повторних�перевіро��с�ладено�2�прото�оли�та�внесено�2�постанови�за�ст.�188-6�КУпАП,�на�ладено

штрафних�сан�цій�за�ст.188-6�КУпАП�на�с�м��1700��ривень,��4��матеріали�направлено�до

правоохоронних�ор�анів�за�озна�ами�ст.�175�Кримінально�о��оде�с��У�раїни,�внесено�8�подань

про�притя�нення�до�дисциплінарної�відповідальності.

З�ідно�оперативних�даних�протя�ом��вітня�2016�ро���підприємствами�міста,�я�і�за�даними

ор�анів�державної�статисти�и�на�01.04.2016�значились�в�перелі���боржни�ів,�б�ло�виплачено

майже�2,7�млн��рн�забор�ованої�заробітної�плати�(за�лютий�2016�ро���та�попередні�періоди).

Всьо�о�ж,�завдя�и�вжитим�спільним�заходам,�протя�ом�січня–�вітня�2016�ро���підприємствами-

боржни�ами�міста�б�ло�виплачено�майже�23�млн��рн�забор�ованої�заробітної�плати.

Питання�забезпечення�своєчасної�виплати�заробітної�плати�на�підприємствах�міста�та�вирішення

проблеми�забор�ованості�з�її�виплати�знаходяться�на�постійном���онтролі.�

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств&боржників 

із виплати заробітної плати в місті Києві  на 01.04.2016

№
п/п

Найменування  підприємства, установи,
організації та підпорядкування

Частка
держави
у статут�
ному
фонді
підпри�
ємства

Ознака
активності

Ñóìà çàáîðãî âàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè  (ìëí ãðí) ñòà í î ì  í à :  

01.01.2015 01.12.2015 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ГРУП ДФ
ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН"                                        

� активне 0,0 0,0 0,0 7,9 16,6 13,5

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО�
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "КВАНТ"
ДК"Укроборонпром"   

100% активне 4,2 11,9 13,3 13,6 14,2 11,8

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ГІДРОПРИЛАДІВ" ДК"Укроборонпром"

100% активне 1,7 5,8 4,1 4,3 4,6 4,7

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ
ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"
Мінрегіонбуд    

100% активне 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ
"МАРС РК"                                                                 

� неактивне 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

6 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"
ДК"Укроборонпром"

100% в стадії
банкрут�
ства

4,0 4,4 3,7 3,4 3,4 3,4

7 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО�
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "БУРАН"
ДК"Укроборонпром"                                         

100% активне 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАФТОХІМПРОЕКТ"

� активне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"    ДК"Укроборонпром"             

100% в стадії
банкрут�
ства

1,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7

10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРГАЗПРОЕКТ"                

� активне 0,0 3,1 2,2 2,6 2,6 2,2

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïî-
ðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169, òà
Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèé-
íÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêó-
ìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåð-
øî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíî-
ìó 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'ÿçàí-
íÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³é-
ñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòî-
êàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

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

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36. ê. 913
(íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Ïîâ³äîìëÿºìî, øî óõâàëîþ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà â³ä
04 êâ³òíÿ 2016 ðîêó â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ çà
¹ 826/5240/16 çà ïîçîâîì ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ìèê³ëüñüêà Ñëîá³äêà" äî
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ íå÷èííèì ïóíêòó 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ñåðïíÿ
2013 ðîêó ¹ 1411 "Ïðî âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ â ìåæàõ Êèºâà íîâèõ àáî
ðåêîíñòðóêö³¿ ä³þ÷èõ îá'ºêò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ".

Ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 31 òðàâíÿ 2016 ðîêó î 9.00 ó ïðèì³ùåí-
í³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³â-
ñüêà, 81-à, çàë ñóäîâèõ çàñ³äàíü ¹ 101).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).
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¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöå-
çíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð
îðåíäíî¿

ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß 3 ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ

âóë.
Ñòàëü-
ñüêîãî,
14-À

66,40
(48,40;
18,00)

48,40 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè-
¿âðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå á³ëüøå ÿê 50 êâ. ì.; 
18,00 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåç-
êîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàï-
òàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó, ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ
îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì.
òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2016

1 ãðí
íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê
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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.
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ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 47659
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íîâèíè ì³ñòà

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

Ó Ì³æíàðîäíèé äåíü ñ³ì’¿ áàãàòîä³òíèì
ðîäèíàì âðó÷èëè êëþ÷³ â³ä àâòîÁåçïå÷íà ïðàöÿ

� Ñïðèÿòèìå öüîìó ïðîïàãàíäà íåøê³äëèâèõ óìîâ âèêîíàííÿ
ðîá³ò, ùî çíà÷íî çìåíøóº òðàâìàòèçì íà âèðîáíèöòâ³

ÇÀ ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈ×ÍÈÌ âè-
çíà÷åííÿì, ïðîïàãàíäà — öå
«ôîðìà êîìóí³êàö³¿, ñïðÿìîâà-
íà íà ïîøèðåííÿ ôàêò³â, àðãó-
ìåíò³â, ÷óòîê òà ³íøèõ â³äîìî-
ñòåé âïëèâó ãðîìàäñüêî¿ äóìêè
íà êîðèñòü ñï³ëüíî¿ ñïðàâè ÷è
ïîçèö³¿».

Ïðîïàãàíäà çàçâè÷àé ðîç-
ïîâñþäæóºòüñÿ ÷åðåç ð³çí³ ÇÌ²,
ùîá ñôîðìóâàòè îáðàíèé ðå-
çóëüòàò ãðîìàäñüêî¿ äóìêè.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñòðà-
õîâèìè åêñïåðòàìè ç îõîðîíè
ïðàö³ â³ää³ëåíü âèêîíàâ÷î¿ äè-
ðåêö³¿ Ôîíäó ó Êè¿âñüê³é îáëàñ-
ò³ ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2016 ðî-
êó íå çðîáëåíî æîäíîãî âèñòó-
ïó íà ðàä³î òà òåëåáà÷åíí³ ç çà-
çíà÷åíèõ ïèòàíü, íèìè, â òîé
æå ÷àñ, ñóäÿ÷è ç ïðîòîêîë³â, óçÿ-
òî ó÷àñòü ó 43 ñåì³íàðàõ, 56 íà-
ðàäàõ, 10 êðóãëèõ ñòîëàõ òà 8
êîíêóðñàõ. Ñïîä³âàºìîñÿ, íå â
êîìïåòåíòíîñò³ ôîðìàëüíèõ
ñïîñòåð³ãà÷³â, à àêòèâíèõ ìîäå-
ðàòîð³â ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì
òðàâìàòèçìó íà âèðîáíèöòâ³.
Êð³ì öüîãî, â ì³ñöåâèõ äðóêî-
âàíèõ ÇÌ² ðîçì³ùåíî 10 ïóáë³-
êàö³é, ÿê³ ò³ºþ ÷è ³íøîþ ôîð-
ìîþ ñòîñóâàëèñÿ ïðîïàãàíäè
áåçïå÷íèõ ³ íåøê³äëèâèõ óìîâ
ïðàö³. ² õî÷à ³ç çàïëàíîâàíîãî
âèêîíàíî ëèøå 89%, ôîðìàëüíî
çðîáëåíî ÷èìàëî. Ó ïîïåðåäí³é
ïåð³îä ðîáîòè â³ää³ëåíü ïðîïà-
ãàíäèñòñüêà ä³ÿëüí³ñòü áóëà íå
ìåíø àêòèâíîþ.

Çäàâàëîñÿ á, ùî ³ ð³âåíü òðàâ-
ìàòèçìó ìàâ áè ïîñòóïîâî çíè-
æóâàòèñü, ³ öå ïðè òîìó, ùî ñå-
ðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü çà-
ñòðàõîâàíèõ îñ³á çà ð³ê ñêîðî-
òèëàñÿ íà 63112 îñ³á, ùî ñòàíî-
âèòü 13%, òà é íå ìàº â³ä÷óòíèõ
òåìï³â åêîíîì³÷íîãî ðîñòó ñóá’ºê-
ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ Êè¿âñüêî¿

îáëàñò³. Ðàçîì ³ç òèì, º ñóòòºâå
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîòåðï³-
ëèõ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà
âèðîáíèöòâ³ — òðàâìàòèçì çð³ñ
íà 26 íåùàñíèõ âèïàäê³â àáî íà
46% ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì
ïåð³îäîì ïîïåðåäíüîãî ðîêó, â
òîìó ÷èñë³ íà 12 íåùàñíèõ âè-
ïàäê³â ³ç ñìåðòåëüíèì íàñë³ä-
êîì (ð³ñò ìàéæå âòðè÷³). Íàé-
á³ëüøå íåùàñíèõ âèïàäê³â ñòà-
ëîñÿ â òàêèõ ãàëóçÿõ ä³ÿëüíîñò³,
ÿê: îïòîâà òà ðîçäð³áíà òîðã³â-
ëÿ, âèðîáíèöòâî õàð÷îâèõ ïðî-
äóêò³â, òðàíñïîðò. ² ÿêùî çâà-
æèòè íà òå, ùî ç 20 ñìåðòåëü-
íèõ íåùàñíèõ âèïàäê³â — 15 àáî
75% ñòàëèñÿ âíàñë³äîê ïîã³ð-
øåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ïðàö³â-
íèêà, òî ÿê ïîÿñíèòè ð³ñò òðàâ-
ìàòèçìó ÷åðåç íåùàñí³ âèïàä-
êè ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðà-
öåçäàòíîñò³ ïîòåðï³ëèõ?

Áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü º åôåê-
òèâíîþ, êîëè äîñÿãàºòüñÿ ö³ëü.
Ïðîïàãàíäà â ñôåð³ îõîðîíè ïðà-
ö³ ñïðèÿº ¿¿ ïîë³ïøåííþ òà çíè-
æåííþ ð³âíÿ âèðîáíè÷îãî òðàâ-
ìàòèçìó, ïðîáóäæóº òà ï³äòðè-
ìóº çàö³êàâëåí³ñòü äî îõîðîíè
ïðàö³, ïåðåêîíóº ïðàö³âíèê³â ³
ðîáîòîäàâö³â ó íåîáõ³äíîñò³ ñòâî-
ðåííÿ áåçïå÷íèõ ³ íåøê³äëèâèõ
óìîâ.

Óñï³øíà ïðîïàãàíäà ïîòðå-
áóº ãëèáîêîãî çíàííÿ âèðîáíè-
÷î¿ ñèòóàö³¿ íà ï³äïðèºìñòâ³,âñå-
á³÷íîãî àíàë³çó óìîâ ïðàö³, ðå-
òåëüíîãî âèâ÷åííÿ âèä³â ³ ïðè-
÷èí íåùàñíèõ âèïàäê³â, ùî ÷àñ-
òî òðàïëÿþòüñÿ,òèïîâèõ íåáåç-
ïåê, ñîö³àëüíîãî ³ ôàõîâîãî ñêëà-
äó òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Îòðè-
ìàòè âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ùî-
äî çàçíà÷åíîãî, ìîæëèâî ëèøå
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ ïå-
ðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-
íÿ. Ïîïðè íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ

áàãàòüîõ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ
äî îõîðîíè ïðàö³ ³ çäîðîâ’ÿ ëþ-
äåé íà âèðîáíèöòâ³, à òàêîæ äî
áóäü-ÿêèõ ïåðåâ³ðîê, ñòðàõîâèé
åêñïåðò ç îõîðîíè ïðàö³, ÿê âè-
êîíàâåöü ñòàòóòíèõ ôóíêö³é òà
îáîâ’ÿçê³â Ôîíäó, â ïåðøó ÷åð-
ãó º ïîì³÷íèêîì,ðàäíèêîì ³ êîí-
ñóëüòàíòîì ñòðàõóâàëüíèê³â, ³ â
öüîìó ¿õ òðåáà ïåðåêîíóâàòè.

Íà æàëü, ñòðàõîâ³ åêñïåðòè ç
îõîðîíè ïðàö³ âæå äðóãèé ð³ê
ïîñï³ëü íå ïðîâîäÿòü ïåðåâ³ð-
êè ñòàíó óìîâ ³ áåçïåêè ïðàö³
òà ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà
ï³äïðèºìñòâàõ, îñê³ëüêè â³äïî-
â³äíî äî ÷àñòèíè 3 ðîçä³ëó ²² Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè òà äåÿêèõ Çàêîíîäàâ÷èõ àê-
ò³â Óêðà¿íè ùîäî ïîäàòêîâî¿ ðå-
ôîðìè» â³ä 28.12.2014 ¹ 71-VIII,
ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâ çä³éñíþ-
þòüñÿ âèêëþ÷íî ç äîçâîëó Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, çà çà-
ÿâêîþ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ ùîäî éîãî ïåðåâ³ðêè, çã³äíî
ç ð³øåííÿì ñóäó àáî çã³äíî ç âè-
ìîãàìè Êðèì³íàëüíîãî ïðîöå-
ñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Ç îãëÿäó íà öå, ñàìå óñï³ø-
íîþ ïðîïàãàíäèñòñüêîþ ðîáî-
òîþ, òðåáà ïåðåêîíàòè ðîáîòî-
äàâö³â ³ çàëó÷èòè ¿õ äî àêòèâíî¿
ñï³âïðàö³ ³ç ñòðàõîâèìè åêñïåð-
òàìè ç îõîðîíè ïðàö³, ÿê³ íà áåç-
îïëàòí³é îñíîâ³ íàäàäóòü ïðàê-
òè÷íó äîïîìîãó ó çä³éñíåíí³ çà-
õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàïîá³-
ãàííÿ íåùàñíèì âèïàäêàì, óñó-
íåííÿ çàãðîçè çäîðîâ’þ ïðàö³â-
íèê³â, âèêëèêàíî¿ óìîâàìè ïðà-
ö³. Ñòðàõîâèé åêñïåðò ç îõîðî-
íè ïðàö³ ìàº áóòè áàæàíèì ãîñ-
òåì ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ ³
çä³éñíþâàòè ïåðåâ³ðêè çà éîãî
áàæàííÿì ³ çàïðîøåííÿì.

Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ îá’ºêòèâ-
í³ òðóäíîù³ ç ô³íàíñóâàííÿì,
ïèòàííÿ ïðîïàãàíäè âèð³øóâà-
òè òðåáà. Òîìó, âñ³ì ñòðàõîâèì
åêñïåðòàì ç îõîðîíè ïðàö³ íå-
îáõ³äíî ïðîàíàë³çóâàòè îðãàí³-
çàö³þ ñâîº¿ ðîáîòè ó ñôåð³ ïðî-
ïàãàíäè áåçïå÷íèõ ³ íåøê³äëè-
âèõ óìîâ ïðàö³, óñóíóòè ïîðó-
øåííÿ ùîäî ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, â
òîìó ÷èñë³ ³ ò³, íà ÿê³ çâåðòàº
óâàãó óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î¿ äè-
ðåêö³¿ Ôîíäó ó Êè¿âñüê³é îáëàñ-
ò³ ï³ä ÷àñ ïåð³îäè÷íèõ ïåðåâ³-
ðîê ðîáîòè ñëóæáè ñòðàõîâèõ
åêñïåðò³â. Öå ñòàíå ï³ä´ðóíòÿì
äëÿ ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³ ïðà-
ö³âíèê³â ³ ðåàëüíîãî çíèæåííÿ
ð³âíÿ òðàâìàòèçìó íà âèðîá-
íèöòâ³ �

Ïðîïàãàíäà áåçïå÷íèõ ³ íåøê³äëèâèõ óìîâ ïðàö³,â òîìó ÷èñ-

ë³ ÷åðåç ÇÌ², º îäíèì ³ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ ñòðà-

õîâèõ åêñïåðò³â ç îõîðîíè ïðàö³ â³ää³ëåíü âèêîíàâ÷î¿ äè-

ðåêö³¿ Ôîíäóñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â

íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè ó Êè-

¿âñüê³é îáëàñò³,ñïðÿìîâàíèõ íà óñóíåííÿ øê³äëèâèõ ³ íåáåç-

ïå÷íèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â,çàïîá³ãàííÿ íåùàñíèì âèïàä-

êàì íà âèðîáíèöòâ³,ïðîôåñ³éíèì çàõâîðþâàííÿì òà øêîäè

çäîðîâ’þ ïðàö³âíèê³â, âèêëèêàíèìè òàêèìè óìîâàìè.

Îëåêñ³é ÑÀÂ×ÅÍÊÎ
ãîëîâíèé ñòðàõîâèé åêñïåðò ç îõîðîíè ïðàö³ óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿

Ôîíäó ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³

ÌÅÐ ÊÈªÂÀ Â³òàë³é Êëè÷êî ïðèâ³-
òàâ ãîñòåé ôåñòèâàëþ «Â ðîäèííî-
ìó êîë³», ïðèñâÿ÷åíîãî Ì³æíàðîä-
íîìó äíþ ñ³ì’¿, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Ìà-
ð³¿íñüêîìó ïàðêó ñòîëèö³. Â³òàë³é
Âîëîäèìèðîâè÷ ïåðåäàâ êëþ÷³ â³ä
ñ³ìåéíèõ àâòî áàãàòîä³òíèì ðîäè-
íàì ñòîëèö³, ÿê³ âèõîâóþòü ïðèéîì-
íèõ ä³òåé, ³ âðó÷èâ â³äçíàêè áàòü-
êàì òàêèõ ñ³ìåé.

«Ùèðî â³òàþ âàñ ³ç ïðåêðàñíèì ðî-
äèííèì ñâÿòîì—Ì³æíàðîäíèì äíåì
ñ³ì’¿! Óêðà¿íö³ çàâæäè øàíóâàëè ñ³ì’þ
³ ðîäèíí³ çâ’ÿçêè. Áî öå çàâæäè íàé-
íàä³éí³øà îïîðà ³ ï³äòðèìêà.² ñàìå â³ä
íå¿ çàëåæèòü, ÿêèìè ëþäüìè ìè âè-
ðîñòàºìî, ÿê ñïðèéìàºìî ñâ³ò òà ñòà-
âèìîñÿ äî ³íøèõ ëþäåé,äî ñâîº¿ êðà-

¿íè.Ìè âñ³ ðàçîì ïðàöþºìî,ùîá ðîç-
âèâàòè òà ï³äòðèìóâàòè àêòèâí³ ðîäè-
íè, ÿê³ ñâî¿ì ïðèêëàäîì ïîêàçóþòü,
ÿêîþ ìàº áóòè óêðà¿íñüêà ñ³ì’ÿ», —
çàçíà÷èâ ìåð Êèºâà. Â³òàë³é Êëè÷êî
ï³äêðåñëèâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà â³ä-
íàéøëà êîøòè ó áþäæåò³ ì³ñòà, ùîá
çàáåçïå÷èòè òðè áàãàòîä³òíèõ ðîäè-
íè, ÿê³ âèõîâóþòü ïðèéîìíèõ ä³òåé,
ñ³ìåéíèìè àâò³âêàìè. Ìàøèíè îòðè-
ìàëà ðîäèíà Ôèñî÷åíêî, ÿêà ïðîæè-
âàº ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ òà âè-
õîâóº 9 ä³òåé, ç ÿêèõ 8 — ïðèéîìí³, à
òàêîæ ñ³ì’ÿ Ëåëåêà÷ ³ç Ñîëîì’ÿíñüêî-
ãî ðàéîíó. Çàðàç áàòüêè âæå âèõîâó-
þòü 8 ä³òåé, ç íèõ 6 — ïðèéîìí³. Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ñ³ì’ÿ â³çüìå íà âèõî-
âàííÿ ùå 4-õ ä³òåé �

Ìåäçàêëàäè ñòîëèö³ îòðèìàëè ãóìàí³òàðêó
«×ÅÐÃÎÂÓ ÏÀÐÒ²Þ ãóìàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ç³ Øâåéöàð³¿, çá³ð òà äî-
ñòàâêó ÿêî¿ äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè îðãà-
í³çóâàâ ÁÔ «Ñåðöå äî ñåðöÿ», îòðè-
ìàëè öüîãî ðàçó Êè¿âñüêèé êë³í³÷-
íèé îíêîëîã³÷íèé öåíòð, ÊÌÊË ¹ 12,
ÊÌÊË ¹ 2, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³-
í³÷íèé øïèòàëü âåòåðàí³â ÂÂÂ (Ïó-
ùà-Âîäèöÿ) òà Êè¿âñüêà ì³ñüêà äè-
òÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 1», — ðîç-
ïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìè-
êîëà Ïîâîðîçíèê. Çà éîãî ñëîâàìè,
äî ë³êàðåíü ïåðåäàëè ìåäè÷í³ ë³æêà

òà ìåáë³ äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ, ³íâà-
ë³äí³ â³çêè, îáëàäíàííÿ äî â³çê³â, ïî-
ñò³ëüíó á³ëèçíó, òåïë³ êîâäðè, ïðè-
ñòîñóâàííÿ äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ
ï³ñëÿ òðàâì. «Çîêðåìà â³éñüêîâèé
øïèòàëü îòðèìàâ áàãàòîôóíêö³î-
íàëüí³ ë³æêà ç åëåêòðè÷íèì ïðèâî-
äîì äëÿ õâîðèõ á³éö³â ÀÒÎ. À ïåðøà
äèòÿ÷à ë³êàðíÿ — ë³æêà, ìåáë³, äîïî-
ì³æí³ ìåäìàòåð³àëè, îáëàäíàííÿ äëÿ
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé â îðòîïåä³¿ òà òðàâ-
ìàòîëîã³¿», — çàçíà÷èâ Ìèêîëà Ïî-
âîðîçíèê �

Á³çíåñìåí³â íàâ÷àòèìóòü ÿê ïîòðàïèòè 
íà çàðóá³æí³ ðèíêè
²Ç 25 ÄÎ 27 ÒÐÀÂÍß çà àäðåñîþ: 
âóë. Øóëÿâñüêà, 10/12-á òðèâàòèìå
íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà äëÿ ìàëîãî ³ ñå-
ðåäíüîãî á³çíåñó àãðàðíî¿, õàð÷îâî¿
òà ïåðåðîáíî¿ ãàëóç³ ç ïèòàíü äîñòó-
ïó íà çàðóá³æí³ ðèíêè.

Ñåì³íàðè â³äáóäóòüñÿ ó ðàìêàõ
ïðîãðàìè «East Invest 2» çà ó÷àñòþ
ðåã³îíàëüíîãî ïàðòíåðà — Ì³æíà-
ðîäíîãî ³íñòèòóòó ìåíåäæìåíòó .
Äîñòóï ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðè-
ºìñòâ íà ì³æíàðîäí³ ðèíêè ìàº âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ äëÿ çáåðåæåííÿ êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ñò³éêîñò³.
Ï³ä ÷àñ çàõîäó ïðåäñòàâíèê³â á³ç-
íåñó ïðî³íôîðìóþòü ïðî âèìîãè,

ùî íåîáõ³äí³ äëÿ äîñòóïó äî âíóò-
ð³øíüîãî ðèíêó ªÑ. Ó÷àñíèê³â ñå-
ì³íàðó îçíàéîìëÿòü ³ç çîáîâ’ÿçàí-
íÿìè, ùî âèïëèâàþòü ³ç äîãîâîðó
ïðî ïîãëèáëåííÿ çîíè â³ëüíî¿ òîð-
ã³âë³ — DCFTA. Åêñïåðòè ç ªÑ, Àâñò-
ð³¿, Áåëüã³¿, ²òàë³¿ òà Ëàòâ³¿ ðîçêà-
æóòü ïðî ï³äãîòîâêó ï³äïðèºìñòâ
äî ñï³âïðàö³, ìàðêåòèíã òà òîðãîâ³
ÿðìàðêè. Ðîáî÷³ ìîâè êîíôåðåí-
ö³¿ — àíãë³éñüêà òà óêðà¿íñüêà ³ç
ñèíõðîííèì ïåðåêëàäîì.

Ðåºñòðàö³ÿ çà òåë. 0985624444
àáî åëåêòðîííîþ àäðåñîþ 
e. miroshnichenko@ukrrp. org (Åë³-
çàáåò Ì³ðîøíè÷åíêî) �
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