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Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ï³äâèùåííÿ 
òàðèô³â íà òåïëî 
òà ãàðÿ÷ó âîäó 
ìîæå ïðèçâåñòè 
äî êîëàïñó 
â ðîçðàõóíêàõ 
çà êîìóíïîñëóãè»

Ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà òåïëî òà

ãàðÿ÷ó âîäó ìîæå ïðèçâåñòè äî

êîëàïñó â ñèñòåì³ ðîçðàõóíê³â çà

êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òîìó óðÿä

òà ÍÊÐÅ ìàþòü ïåðåãëÿíóòè ñâîº

ð³øåííÿ. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êè-

ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â ³íòåðâ’þ òå-

ëåêàíàëó «Êè¿â».

Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ çàóâàæèâ,

ùî óðÿä óäâ³÷³ ï³äâèùèâ âàð-

ò³ñòü ãàçó äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî

çàáåçïå÷óþòü åíåðãîðåñóðñàìè

Êè¿â. Â³í íàãîëîñèâ, ùî öå ïî-

òÿãíå çà ñîáîþ ð³çêå ï³äâèùåí-

íÿ òàðèô³â íà îïàëåííÿ òà ãàðÿ-

÷ó âîäó äëÿ íàñåëåííÿ. «ÍÊÐÅ

ïðîïîíóº ï³äâèùèòè âàðò³ñòü îä-

í³º¿ ã³ãàêàëîð³¿ ìàéæå âäâ³÷³. Êî-

ëè ìè ï³äâèùèìî ïåíñ³¿ ³ çàð-

ïëàòè, òîä³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî

çäîðîæ÷àííÿ öèõ òàðèô³â. Àëå

ñüîãîäí³ ï³äâèùåííÿ òàðèô³â

ïðèçâåäå äî òîãî, ùî ëþäè íå

çìîæóòü ïëàòèòè.À öå ïðèçâåäå

äî çóïèíêè ðîáîòè êîìóíàëüíèõ

ï³äïðèºìñòâ», — äîäàâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà íàãàäàâ, ùî çâåð-

íóâñÿ äî êåð³âíèöòâà óðÿäó òà

ÍÊÐÅ ç ïðîïîçèö³ºþ ïåðåãëÿ-

íóòè ¿õ ð³øåííÿ ùîäî ï³äâè-

ùåííÿ òàðèô³â. «²íàêøå ìè óâ³é-

äåìî â çîíó ðèçèêó. ß íå ìîæó

áóòè áàéäóæèì äî ö³º¿ ñèòóàö³¿.

Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ö³ òàðè-

ôè áóäóòü ïåðåãëÿíóò³ ³ çìåí-

øåí³. Ìè íå ïîâèíí³ ä³éòè äî

êîëàïñó â ðîçðàõóíêàõ çà êî-

ìóíàëüí³ ïîñëóãè», — íàãîëî-

ñèâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷. Â³í

çàóâàæèâ, ùî âæå ìàâ ðîçìî-

âó ç ãëàâîþ óðÿäó òà ïðåäñòàâ-

íèêàìè ÍÊÐÅ ³ çáèðàºòüñÿ é íà-

äàë³ ¿õ ïåðåêîíóâàòè â íåîá-

õ³äíîñò³ ïåðåãëÿíóòè òàðèôè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà òà-

êîæ äîäàâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà

ðîáèòü âñå äëÿ òîãî, ùîá çìåí-

øèòè ô³íàíñîâå íàâàíòàæåííÿ

íà êèÿí. «Ìè ðîáèìî âñå, ùîá

ñóìè â êâèòàíö³ÿõ áóëî çìåíøå-

íî. Çîêðåìà çà ðàõóíîê âñòàíîâ-

ëåííÿ ë³÷èëüíèê³â òåïëà, ÿê³ äî

ê³íöÿ öüîãî ðîêó çìîíòóþòü ó

100 â³äñîòêàõ æèòëîâèõ áóäèí-

ê³â»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî. Çà éîãî ñëîâàìè, êîæåí êè-

ÿíèí çíàòèìå, çà ÿêèé ñàìå îá-

ñÿã ñïîæèòèõ ðåñóðñ³â â³í ñïëà-

÷óº. Ìåð ñòîëèö³ íàãàäàâ, ùî çà-

âäÿêè âñòàíîâëåííþ òåïëîë³-

÷èëüíèê³â ïîêàçíèê âèòðà÷åíî¿

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çìåíøóºòüñÿ íà

30-40 â³äñîòê³â ³ â³äïîâ³äíî ëþ-

äè ñïëà÷óâàòèìóòü ìåíøå.
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ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²ÑÒÈ òà ïàñàæèðè êî-
ìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó, ÿê³ ¿çäÿòü
íà Òðîºùèíó ç Îáîëîí³ ÷åðåç Ìîñ-
êîâñüêèé ì³ñò, õîò³ëè ÷è íå õîò³-
ëè, à çâåðòàëè óâàãó íà âåëè÷åçíå
ðåêëàìíå ïàííî çà ç’¿çäîì ³ç Ìîñ-
êîâñüêîãî ìîñòó íà ïð. Ãåðî¿â Ñòà-
ë³íãðàäà íàâïðîòè îïîðè îñâ³òëåí-
íÿ.Ó÷îðà öþ çäîðîâåííó êîíñòðóê-
ö³þ (ïëîùåþ ìàéæå 900 êâ. ì) ïî-
÷àëè ðîçáèðàòè. Âðàõîâóþ÷è, ùî
âîíà ñêëàäíà é áàãà-
òîòîííà, ïðîöåñ äå-
ìîíòàæó ìîæå òðè-
âàòè 5-7 äí³â.Çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ
ðîçïîâ³â, ùî â Êèºâ³ âñüîãî òðè
ìåãàáîðäè òàêî¿ ïëîù³, âëàñíè-
êîì ÿêèõ º îäíà êîìïàí³ÿ.

«Äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ êîì-
ïàí³ÿ îòðèìàëà ùå ó 2008 ðîö³. Âî-
íè ñêîðèñòàëèñÿ íåäîëóã³ñòþ çà-
êîíîäàâñòâà — âñå, ùî íå çàáîðî-
íåíî, äîçâîëåíî. Ëåã³òèìíî ö³ áîð-
äè ñòîÿëè ïðîòÿãîì 4-õ ðîê³â. 1
ëþòîãî 2012 ðîêó íàáðàëà ÷èííî-

ñò³ ïðèéíÿòà Êè¿âðàäîþ êîíöåï-
ö³ÿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,
çã³äíî ç ÿêîþ, â òîìó ÷èñë³ é êîíñ-
òðóêö³¿ îâåðñàéç, áóëî çàáîðîíå-
íî ó ìåæàõ ì³ñòà. Â ðàìêàõ ð³øåí-
íÿ âñòàíîâèëè ïåðåõ³äíèé ïåð³-
îä — 6 ì³ñÿö³â, ïðîòÿãîì ÿêîãî îïå-
ðàòîðè ìàëè àáî äåìîíòóâàòè
îá’ºêòè (äå âîíè íå äîçâîëåí³), àáî
ïðèâåñòè â ìåæ³ äîçâîëåíîãî (äå
öå ìîæëèâî). ßê âè áà÷èòå, í³÷îãî
çðîáëåíî íå áóëî, à êîíñòðóêö³¿ ÿê
ñòîÿëè íåçàêîííî, òàê ³ ñòîÿòü»,—
ñêàçàâ Îëåêñ³é Þð³éîâè÷.

Óìåæàõ ì³ñòà òàêà ðåêëàìà ïðîñ-
òî íåäîïóñòèìà. Ìàêñèìàëüíà ïëî-
ùà áîðä³â íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè
75 êâ. ì. ² í³ äëÿ êîãî òóò âèíÿòê³â
íå ìîæå áóòè. Òàê, ïàí Ðåçí³êîâ
ðîçïîâ³â, ùî çóñòð³÷àâñÿ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè êîìïàí³¿ âëàñíèêà áîð-
ä³â-ìîíñòð³â, ÿê³ ïðîñèëè ëåã³òè-
ì³çóâàòè ñâî¿ ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿.
Äçâîíèëè ïîêëîïîòàòè ó öüîìó ïè-
òàíí³ ³ äåïóòàòè ç Êè¿âðàäè, ç Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, êîëåãè-ïðàâíèêè çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ.

«ß çâåðòàþñÿ äî âñ³õ ïî÷óòè ìå-
íå ³ ïðèïèíèòè êëîïîòàòè ïðî òàê³
íåãàðí³ äëÿ ì³ñòà «ñïðàâóëüêè».Ìîÿ
â³äïîâ³äü êàòåãîðè÷íà é îäíà äëÿ
âñ³õ: êîíñòðóêö³é îâåðñàéç ó ì³ñò³
íå áóäå — ãðàíè÷íà ìàêñèìàëüíà
ïëîùà á³ëáîðä³â ó ìåæàõ Êèºâà íå ïå-
ðåâèùóâàòèìå 75 êâ.ì,áàíåð³â áóäü
äå íå áóäå,ðîçòÿæîê ³ õîëäåð³â ó ñòî-
ëèö³ òåæ íå áóäå. Æîðñòêî êîíòðî-
ëþâàòèìåòüñÿ âèäà÷à äîçâîë³â íà
ðîçì³ùåííÿ êîíñòðóêö³é ó ò³é ÷è
³íø³é ôîðìàòí³é çîí³. Íåçàêîííî
âñòàíîâëåí³ íåâ³äâîðîòíî ïðèáè-
ðàòèìóòüñÿ ç îáëè÷÷ÿ Êèºâà»,—çà-
ÿâèâ ïàí Ðåçí³êîâ.

Âëàñíèêó ìåãàáîðä³â çàïðîïî-
íîâàíî ñàìîñò³éíî äåìîíòóâàòè
áîðäè. Ïåðøîãî ç íèõ ìàëè ðîç³áðà-
òè äî 15 ÷åðâíÿ. Ñòàíîì íà
24.00 ñåðåäè ðîáîòè íàâ³òü íå áó-
ëè ðîçïî÷àò³, òîìó âèð³øèëè çðî-
áèòè öå ñèëàìè ì³ñòà. Äî ðå÷³, íà
äåìîíòàæí³ ðîáîòè ç áþäæåòó
Êèºâà ï³øëî 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ³
ì³ñòî ïëàíóº ö³ êîøòè ïîâåðíóòè.

«Ìè çâåðíåìîñÿ äî âëàñíèêà
ùîäî äîáðîâ³ëüíî¿ êîìïåíñàö³¿,
ÿêùî â³äìîâèòüñÿ — áóäå ïîçîâ äî
ñóäó», — ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî âæå ï³ñ-
ëÿ ñòàðòó ðîá³ò ³ç äåìîíòàæó äî
îá’ºêòà çàâ³òàâ ïðåäñòàâíèê êîì-
ïàí³¿-âëàñíèêà, ÿêèé ïîâ³äîìèâ,
ùî âîíè ñàìîñò³éíî ðîçïî÷àëè äå-
ìîíòàæ äðóãî¿ òàêî¿ êîíñòðóêö³¿ —
íà Íàääí³ïðÿíñüêîìó øîñå ì³æ

Çàë³çíè÷íèì ìîñòîì òà ìîñòîì
³ì. Ïàòîíà ïðàâîðó÷ ó íàïðÿìêó
Ïîäîëó. Ïëîùà ö³º¿ êîíñòðóêö³¿ òà-
êîæ ñêëàäàº 900 êâ. ì. Òðåò³é ³
îñòàíí³é «ìîíñòð» ëèøèâñÿ ó Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîí³, ïðàâîðó÷ çà âè-
¿çäîì ³ç Ðóñàí³âñüêî¿ íàáåðåæíî¿
íà ì³ñò ³ì. Ïàòîíà. Ïðîòå ì³ñüê³
÷èíîâíèêè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ³ éî-
ãî êîìïàí³ÿ ïðèáåðå ñàìîòóæêè.

«ß õî÷ó, ùîá óñ³ çðîçóì³ëè, ùî
ìè äóæå æîðñòêî âèìàãàòèìåìî äî-
òðèìàííÿ äîìîâëåíîñòåé.ß çàêëè-
êàþ óñ³õ ïðåäñòàâíèê³â ðåêëàìíî-
ãî ðèíêó äîòðèìóâàòèñÿ ñâî¿õ îá³-
öÿíîê ³ çðîçóì³òè âðåøò³-ðåøò, ùî
³íòåðåñ ì³ñòà — öå ÷èñòå ñåðåäîâè-
ùå,â³ëüíèé ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð,à í³-
ÿê íå çàñèëëÿ ðåêëàìè.Ìè—çà êîíñ-
òðóêòèâíèé ä³àëîã ³ ïë³äíó êîðèñ-
íó ñï³âïðàöþ, àëå æîäíèõ «äîãî-
âîðíÿê³â»,ÿê áàãàòî õòî çâèê,íå áó-
äå»,—ðåçþìóâàâ Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Äî ñëîâà, çà äàíèìè ÊÏ «Êè¿â-
ðåêëàìà», çà ð³ê ó ñòîëèö³ ëåãàë³-
çîâàíî ïîíàä 1 òèñ. ðåêëàìíèõ íî-
ñ³¿â (àáî 14 144 êâ. ì), ùî çàáåçïå-
÷èòü áëèçüêî 5,7 ìëí ãðí äîäàò-
êîâèõ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó çà
ïðàâî òèì÷àñîâîãî âèêîðèñòàííÿ
êîìóíàëüíîãî ìàéíà äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿ ðåêëà-
ìè. Êð³ì òîãî, ïðèâåäåíî ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî äîçâ³ëüíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ ïëîùó 458-è êîíñòðóêö³é. Öå
äîäàòêîâî ìàº ïðèíåñòè äî ì³ñü-
êî¿ ñêàðáíèö³ ùå áëèçüêî 4 ìëí
ãðí íà ð³ê �

Ìåãàáîðäàì òóò íå ì³ñöå
� Á³ëÿ Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó äåìîíòóâàëè îäèí ³ç íàéá³ëüøèõ ðåêëàìíèõ ùèò³â ì³ñòà

Ì³íóñ ùå îäèí âåëè÷åçíèé á³ëáîðä íà êîðèñòü ì³ñ-
òà. Ó÷îðà êîìóíàëüíèêè ïî÷àëè ðîçáèðàòè ñïðàâæ-
í³é ìåãàáîðä ïîáëèçó Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó, ³ öå ëè-
øå íåâåëè÷êà ÷àñòèíà ðîáîòè ç âïîðÿäêóâàííÿ
ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ñòîëèö³.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè ïî÷àëè ðîçáèðàòè ñïðàâæí³é ìåãàáîðä ïîáëèçó Ìîñêîâñüêîãî ìîñòó — ïëîùà ðåêëàìíî¿ êîíñòðóêö³¿ ìàéæå 900 êâ. ì
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

№
п/н

Стара назва Нова назва Розташування Район

1.
бульвар Давидова Олексія бульвар Шамо Ігоря від вулиці Ентузіастів (двічі) Дніпровський

2.
вулиця Антонова&Овсієнка вулиця Наумовича Володимира від вулиці Обухівської до вулиці Ушакова Миколи Святошинський

3.
вулиця Бабушкіна вулиця Безручка Марка від вулиці Гончарова до вулиці Цюрупинської Шевченківський

4.
вулиця Блюхера Василя вулиця Турчина Ігоря від вулиці Стеценка до вулиці Туполєва Академіка Шевченківський

5.
вулиця Боженка вулиця Гійома де Боплана від вулиці Леніна до вулиці Кірова Деснянський

6.
вулиця Бонч&Бруєвича вулиця Дурдуківського Володимира від провулку Осіннього до вулиці Булаховського Академіка Святошинський

7.
вулиця Будьонного Маршала вулиця Богуна Івана від вулиці Борової, утворюючи кільце Дарницький

8.
вулиця Воровського вулиця Млинна від вулиці Гоголя, вулиці Франка до вулиці Толстого Льва Дарницький

9.
вулиця Гавро Лайоша вулиця Йорданська від проспекту Московського до вулиці Маршала Малиновського Оболонський

10.
вулиця Гамарника вулиця Квітки Цісик від вулиці Міської до вулиці Селянської Оболонський

11.
вулиця Горбачова Омеляна вулиця Ґалаґанівська від проспекту Перемоги до вулиці Чистяківської Святошинський

12.
вулиця Дегтяренка Петра вулиця Сім'ї Кульженків від вулиці Добринінської до кінця забудови Оболонський

13.
вулиця Дзержинського вулиця Таранушенка Стефана від вулиці Фрунзе до вулиці Миру Деснянський

14.
вулиця Дубового Івана вулиця Тороповського Георгія від вулиці Попудренка до бульвару Верховної Рад Дніпровський

15.
вулиця Дундича Олеко вулиця Василя Вишиваного від вулиці Марганцевої до вулиці Вільхової Дніпровський

16.
вулиця Жданова вулиця Маслюченко Варвари від вулиці Дяченка Івана до вулиці Лісної Дарницький

17.
вулиця Жовтнева вулиця Патріарха Володимира Романюка від проїзду вздовж проспекту Палладіна Академіка до вулиці

Булаховського Академіка
Святошинський

18.
вулиця Ілліча вулиця Пасхаліна Юрія від площі Привокзальної та вулиці Привокзальної до вулиці

Російської
Дарницький

19.
вулиця Калінінська вулиця Клена Юрія від вулиці Мельниченка до вулиці Жмеринської Святошинський

20.
вулиця Кірова вулиця Митрополита Володимира Сабодана від вулиці Оноре де Бальзака до вулиці Толстого Деснянський

21.
вулиця Колективізації вулиця Джеймса Мейса від бульвару Чоколівського до вулиці Донецької Солом'янський

22.
вулиця Коллонтай вулиця Яворницького Дмитра від вулиці Ушакова Миколи до вулиці Антонова&Овсієнка Святошинський

23.
вулиця Командарма Уборевича вулицю Академіка Єфремова від проспекту Палладіна Академіка до вулиці Ушакова Миколи Святошинський

24.
вулиця Комісара Рикова вулиця Курінного Петра від вулиці Героїв Космосу до вулиці Юри Гната Святошинський

25.
вулиця Комсомольська вулиця Потоцького Павла від проїзду без назви, що сполучає вулиці Шкільну та Совську до

вулиці Повітрофлотської
Солом'янський

26.
вулиця Комуністична вулиця Трипільська від вулиці Леніна до вулиці Заплавної Дарницький

27.
вулиця Кравченка Миколи Вулиця Котарбінського Вільгельма від вулиці Січових Стрільців до вулиці Шолуденка Шевченківський

28.
вулиця Красикова Петра вулиця Проценко Людмили від вулиці Кудряшова до вулиці Краснодонської Солом'янський

29.
вулиця Лазо Сергія вулиця Чурилівська від вулиці Рибака Натана та вулиці Запорожця Петра до вулиці

Карла Маркса
Деснянський

ЗО.
вулиця Лазо Сергія вулиця Інженера Бородіна від вулиці Довбуша Олекси до вулиці Рогозівської Дніпровський

31.
вулиця Ластовського вулиця Ковніра Степана від вулиці Арсенальної до вулиці Кутузова Печерський

32.
вулиця Леніна вулиця Радосинська від вулиці Карла Маркса до кінця забудови Деснянський

Про перейменування бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві
Розпорядження № 125/1 від 19 лютого 2016 року

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал'соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Закону України «Про присвоєння
юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про за'
твердження Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат істо'
ричних подій у місті Києві», враховуючи протоколи засідань Комісії з питань найменувань від 27 січня 2016 року № 1, від 03 лютого 2016 року № 2 та від 10 лютого 2016 року № 3, а також з метою збереження історичного спад'
ку територіальної громади міста Києва:

1.�Переймен	вати�б	львар,�в	лиці,�площ	�та�пров	л�и�	�місті�Києві�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження.

2.�Стр	�т	рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан	�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�здійснити�ор�анізаційно-

правові�заходи�щодо�ви�онання�п	н�т	�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст	пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�розпорядження

Київсь�о�о�місь�о�о��олови

19.02.2016�№ 125/1

Перелік бульвару, вулиць, площі та провулків, які перейменовуються у місті Києві
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№
п/н

Стара назва Нова назва Розташування Район

33.
вулиця Леніна вулиця Колоса Сергія від вулиці Трутенка Онуфрія до Кільцевої дороги Солом'янський

34.
вулиця Леніна вулиця Харченка Євгенія від вулиці Світлої до вулиці Борової Дарницький

35.
вулиця Луначарського вулиця Митрополита Андрея Шептицького від проспекту Броварського до площі Луначарського Анатолія, від

вулиці Чаадаєва Петра до вулиці Каховської
Дніпровський

36.
вулиця Майорова Михайла вулиця Калнишевського Петра від вулиці Полярної до вулиці Кондратюка Юрія Оболонський

37.
вулиця Маршала Тухачевського вулиця Драй&Хмари Михайла від вулиці Мельниченка до вулиці Жмеринської Святошинський

38.
вулиця Мате Залки вулиця Архипенка Олександра від вулиці Гавро Лайоша до проспекту Героїв Сталінграда Оболонський

39.
вулиця Мильчакова Олександра вулиця Нестайка Всеволода від вулиці Луначарського Анатолія до вулиці Челябінської Дніпровський

40.
вулиця Мишина Михайла вулиця Сім'ї Ідзиковських від площі Севастопольської до вулиці Волинської Солом'янський

41.
вулиця Островського Миколи вулиця Родини Рудинських від проїзду без назви до вулиці Польової Дарницький

42.
вулиця Островського Миколи вулиця Патріарха Мстислава Скрипника від площі Кривоноса Петра до вулиці Митрополита Василя

Липківського
Солом'янський

43.
вулиця Петровського вулиця Світличного Івана від вулиці Пітерської до вулиці Уманської Солом'янський

44.
вулиця Піка Вільгельма вулиця Ружинська від вулиці Щербакова до вулиць Баумана та Черкаської Шевченківський

45.
вулиця Полупанова вулиця Пріорська від вулиці Вишгородської до вулиці Коноплянської Оболонський

46.
вулиця Примакова вулиця Глієра Рейнгольда від вулиці Мельниченка до вулиці Жмеринської Святошинський

47.
вулиця Радянська вулиця Отця Анатолія Жураковського від вулиці Шевченка до вулиці Садової Солом'янський

48.
вулиця Руднєва Миколи вулиця Шевельова Юрія від вулиці Гостинної до вулиці Вересневої Дарницький

49.
вулиця Сагайдака Степана вулиця Маланюка Євгена від вулиці Комбінатної до вулиці Дамбової Дніпровський

50.
вулиця Серафимовича вулиця Миколайчука Івана від Дніпровської набережної до вулиці Березняківської Дніпровський

51.
вулиця Строкача Тимофія вулиця Сім'ї Стешенків від вулиці Кузнєцова Миколи до проспекту Курбаса Леся Святошинський

52.
вулиця Терешкової Валентини вулиця Святищенська від проїзду без назви до вулиці Польової Дарницький

53.
вулиця Трутенка Онуфрія вулиця Максимовича Михайла від площі Амурської до вулиці Академіка Вільямса Г олосіївський

54.
вулиця Фадєєва вулиця Анни Ярославни від вулиці Павленка до вулиці Осінньої Святошинський

55.
вулиця Федька Івана вулиця Шульгина Володимира від вулиці Обухівської до вулиці Антонова&Овсієнка Святошинський

56.
вулиця Фрунзе вулиця Прокоповича Петра від вулиці Лісної до кінця забудови Дарницький

57.
вулиця Фрунзе вулиця Сім'ї Ханенків від вулиці Леніна до вулиці Кірова Деснянський

58.
вулиця Фурманова вулиця Архітектора Кобелєва від провулку Стадіонного до вулиці Огієнка Івана Солом'янський

59.
вулиця Цюрупинська вулиця Дудника Георгія від вулиці Бабушкіна до вулиці Уссурійської Шевченківський

60.
вулиця Чапаєва вулиця Заглади Леоніли від вулиці Демидівської до вулиці Лісної Дарницький

61.
вулиця Червоногвардійська вулиця Хоткевича Гната від проспекту Броварського до вулиці Азербайджанської Деснянський, Дніпровський

62.
вулиця Червонопартизанська вулиця Братів Зерових від провулку Кривоноса Максима до проспекту Лобановського Валерія Солом'янський

63.
вулиця Червонофлотська вулиця Максименка Федора від вулиці Міської до межі міста Оболонський

64.
вулиця Чудновського вулиця Чупринки Г ригорія від проспекту Возз'єднання до вулиці Будівельників Дніпровський

65.
вулиця Шаумяна вулиця Параджанова Сергія від вулиці Черняховського (двічі, утворюючи форму ламаної лінії) Шевченківський

66.
вулиця Щербакова вулиця Щербаківського Данила від проспекту Перемоги до вулиці Стеценка Шевченківський

67.
вулиця Щорса вулиця Модзалевського Вадима від вулиці Лесі Українки до вулиці Петровського Деснянський

68.
вулиця Якіpa вулиця Деревлянська від вулиці Герцена до вулиці Сім'ї Хохлових Шевченківський

69.
площа Луначарського Анатолія площа Куліша Пантелеймона між вулицями Луначарського Анатолія, Панельною, Челябінською та

провулком Луначарського
Дніпровський

70.
провулок Бонч&Бруєвича провулок Дубровського Віктора від вулиці Бонч&Бруєвича до вулиці Булаховського Академіка Святошинський

71.
провулок Будьонного 1&й провулок Кука Василя від вулиці Будьонного Маршала (двічі) Дарницький

72.
провулок Луначарського провулок Слобідський від вулиці Каховської до вулиці Сагайдака Степана Дніпровський

73.
провулок Островського Миколи провулок Хомова Ярослава від вулиці Островського Миколи до тупика Солом'янський

74.
провулок Руднєва Миколи провулок Качуровського Ігоря від вулиці Бориспільської до вулиці Тростянецької Дарницький

75.
провулок Фадєєва провулок Івченка Михайла від вулиці Фадєєва до вулиці Олексія Береста Святошинський

76.
провулок Червоноармійський провулок Лужевського Руслана від вулиці Великої Васильківської до площі Московської Голосіївський

77.
провулок Червоногвардійський провулок Хоткевича Гната від вулиці Червоногвардійської до вулиці Віскозної Деснянський, Дніпровський

78.
провулок Червонопрапорний провулок Пересіченський від проспекту Науки до тупика Голосіївський

79.
провулок Щербакова провулок Петріва Всеволода від вулиці Щербакова до кінця забудови Шевченківський

Керівник апарату
В. Бондаренко
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Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 350/350 від 26 травня 2016 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

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

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�дептатсь�і�запити,�внесені

дептатами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о�олоше-

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

ради�26.05.2016,�з�ідно�з�додат�ом.

№ 
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відсутності дорожньої розмітки на об’єктах вулично'дорож'
ньої мережі в Солом’янському районі

2. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо реконструкції басейнового комплексу поліклініки № 1 у Со'
лом’янському районі

3. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо влаштування зупинки міської електрички на залізничній
станції «Протасів Яр»

4. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю. В. 
Щодо надання матеріально'технічного забезпечення Київській те'
риторіальній первинній організацій № 1 Українського товариства
сліпих

5. АНТОНЄНКО Леонід Васильович Першому заступнику директора Департаменту фінансів виконавчо'
го органу Київської міської ради (Київської міської державної ад'
міністрації) Падалці В. М. 
Першому заступнику директора Департаменту комунальної влас'
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) Шмуляру О. В. 
Щодо надання пояснень про діяльність спостережної ради 
ПАТ «КБ «Хрещатик»

6. АНТОНЄНКО Леонід Васильович Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Гудзю А. А. 
Щодо надання переліку акціонерних товариств, які підконтрольні
територіальній громаді міста Києва

7. АНТОНЄНКО Леонід Васильович В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) Тацію Ю. О. 
Щодо порушення будівельних норм при зведенні будинку 
на вул. Полковника Потєхіна, 9

8. АНТОНЄНКО Леонід Васильович Голові Державної архітектурно'будівельної інспекції України Куд'
рявцеву О. В. 
Щодо порушення будівельних норм при зведенні будинку на вул.
Полковника Потєхіна, 9

9. АНТОНЄНКО Леонід Васильович Директору КП «Спецжитлофонд» Федотову К. П. 
Щодо отримання звітної документації КП «Спецжитлофонд»

10. АНТОНОВА Олена Юріївна Директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Шевченківського району м. Києва» Савченку Д. В. 
Щодо асфальтування дороги на просп. Перемоги, 3 у Шевченків'
ському районі

11. АНТОНОВА Олена Юріївна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 3 на вул. Перемоги

12. АНТОНОВА Олена Юріївна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації 
Пантелеєву П. О. 
Щодо асфальтування прилеглої території буд. № 30 на вул. Чорно'
вола в Шевченківському районі

13. АНТОНОВА Олена Юріївна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністра'
ції Гарязі О. О. 
Щодо приведення димарів і вентиляційних каналів до придатного
для експлуатації стану в буд. № 23'б на вул. Б. Хмельницького

14. АНТОНОВА Олена Юріївна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністра'
ції Гарязі О. О. 
Щодо створення комісії та складення акту на капітальний ремонт
буд. № 53 на вул. Златоустівській

15. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо законності будівництва на вул. Декабристів, 9 у Дарницько'
му районі

16. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо законності будівництва на вул. Архітектора Вербицького, 32
у Дарницькому районі

17. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна Заступнику директора Департаменту культури — начальнику Управ'
ління охорони культурної спадщини виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Груздо С. М. 
Щодо оприлюднення науково'проектної документації

18. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) Тацію Ю. О. 
Щодо оприлюднення містобудівної документації

19. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) Тацію Ю. О. 
Щодо призначення нового в. о. директора Департаменту містобу'
дування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

20. БАЛИЦЬКА Ольга Станіславівна Комунальній організації «Київгенплан» 
Щодо порушення порядку проведення громадських слухань по
проекту Плану зонування території центральної планувальної зони
міста Києва

21. БАШЛАКОВ Сергій В’ячеславович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо роз’яснення ситуації з приводу функціонування та діяльності
Департаменту з питань державного архітектурно'будівельного кон'
тролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь'
кої державної адміністрації)

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.05.2016�№ 350/350

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

на пленарному засіданні Київської міської ради 26.05.2016

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

правлено�дептатсь�ий�запит,�надати�офі-

ційн�письмов�відповідь�на�ньо�о�Київсь�ій

місь�ій�раді�і�дептатам�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�протя�ом�десяти�днів�з�момент�отриман-

ня�запит.

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

по�ласти�на�застпни�а�місь�о�о��олови—се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про скасування рішення Київської міської ради 
від 20 листопада 2014 року № 386/386 

«Про припинення деяких комунальних підприємств»
Рішення Київської міської ради № 358/358 від 26 травня 2016 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою більш ефективного використання комунального майна, збереження лісопаркових господарств та на%
лежного утримання, збереження і розвитку міських лісів Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�С�асвати�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�20�листопада�2014�ро��№ 386/386�«Про

припинення�дея�их��омнальних�підприємств».

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

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

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань перевірки обставин, 

які призвели до віднесення публічного 
акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» 

до категорії неплатоспроможних
Рішення Київської міської ради № 362/362 від 26 травня 2016 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Регламенту Київської
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов��онтрольн��омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�перевір�и�об-

ставин,�я�і�призвели�до�віднесення�пблічно-

�о�а�ціонерно�о�товариства�«Комерційний�бан�

«Хрещати�»�до��ате�орії�неплатоспроможних

(далі —�тимчасова��онтрольна��омісія).

2.�Обрати�персональний�с�лад�тимчасової

�онтрольної��омісії:

�олова�тимчасової��онтрольної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради —�Рден�о�Оле�сій�Павло-

вич,�дептат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Антонєн�о�Леонід�Васильович,�дептат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Вахель�Юрій�Володимирович,�дептат�

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Омельчен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович,

дептат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Веремеєн�о�Оль�а�Леонідівна,�дептат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Бондарч��Оле��Володимирович,�дептат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Гончаров�Володимир�Валентинович,�де-

птат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Левін�Володимир�Ілліч,�дептат�Київсь�ої

місь�ої�ради;

— Маляревич�Олесь�Ві�торович,�дептат�

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Опадчий�І�ор�Михайлович,�дептат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Пабат�Оле�сандр�Ві�торович,�дептат�

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Шарій�Володимир�Васильович,�дептат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Поживанов�Оле�сандр�Михайлович,�де-

птат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Антонова�Олена�Юріївна,�дептат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.

3.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�визначити:

3.1.�Перевір��обставин,�я�і�призвели�до�від-

несення�пблічно�о�а�ціонерно�о�товариства

«Комерційний�бан��«Хрещати�»�до��ате�орії

неплатоспроможних.

3.2.�Перевір��дій/бездіяльності�і�правлін-

сь�их�рішень�посадових�осіб�Департамент�фі-

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

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

я�ом�належать�24,9397�%�а�цій�бан�,�та�Де-

партамент��омнальної�власності�м.�Києва

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�о-

м�належать�0,0605�%�а�цій�бан�,�щодо�за-

побі�ання�втрат�і�завчасно�о�захист�прав�та

інтересів��иян�та��омнальних�підприємств�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�я���лієнтів�і

в�ладни�ів�пблічно�о�а�ціонерно�о�товари-

ства�«Комерційний�бан��«Хрещати�».

4.�Для�ви�онання�по�ладених�на�тимчасов

�онтрольн��омісію�завдань�вона�має�право�

десятиденний�термін�отримвати�від�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�йо�о�стр�-

трних�підрозділів�та��омнальних�підприємств

територіальної��ромади�міста�Києва�до�мен-

ти,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на��о-

місію�завдань,�а�та�ож�заслховвати�необхід-

н�інформацію.

5.�Визначити�термін�діяльності�тимчасової

�онтрольної��омісії —�шість�місяців�з�дати�прий-

няття�цьо�о�рішення.

6.�Попередній�звіт�тимчасової��онтрольної

�омісії�про�ви�онан�робот�та�пропозиції�за-

слхати�на�пленарном�засіданні�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�не�пізніше�місячно�о�термін�з�дня

прийняття�цьо�о�рішення.

7.�Правове,�матеріально-технічне,�інформа-

ційне�та�ор�анізаційне�забезпечення�роботи

тимчасової��онтрольної��омісії�по�ласти�на�се�-

ретаріат�Київсь�ої�місь�ої�ради.

8.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

9.�Рішення�набирає�чинності�з�дня�йо�о�офі-

ційно�о�оприлюднення.

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

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

�ої�ради�з�питань�ре�ламент�та�дептатсь�ої

ети�и.

Київський міський голова
В. Кличко
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22. БЕРЕЗНИЦЬКА Людмила Іванівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо процедури розміщення художніх розписів на зовнішніх стінах
будинків м. Києва

23. БЕРЕЗНІКОВ Олександр Іванович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо подовження дії договору оренди гаражного кооперативу
«Воскресенський'6» на вул. Братиславській, 54 у Деснянському
районі

24. БОНДАРЕНКО Володимир Дмитро'
вич

Київському міському голові, голові Київської міської державної ад'
міністрації Кличку В. В. 
Щодо необ’єктивного ставлення Департаменту благоустрою та збе'
реження природного середовища до підприємницької структури
ТДВ «Універсам'12» у Святошинському районі

25. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Київському міському голові, голові Київської міської державної ад'
міністрації Кличку В. В. 
Щодо передачі до сфери управління Київської міської державної
адміністрації гуртожитку на вул. Предславинській, 34 у Печерському
районі

26. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад'
міністрації) Гудзю А. А. 
Щодо статусу приміщення кінотеатру «Загреб»

27. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад'
міністрації) Гудзю А. А. 
Щодо обсягу дивідендів, перерахованих до бюджету міста Києва від
господарських товариств, у яких є частка територіальної громади
міста Києва, за 2015 рік

28. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністра'
ції Гарязі О. О. 
Щодо заміни табличок з найменуваннями вулиць у Шевченківсько'
му районі

29. БОНДАРЧУК Олег Володимирович Міністру оборони України
Генералу армії України Полтораку С. Т. 
Щодо добровільної відмови від земельної ділянки на вул. Трутенка
в Голосіївському районі

30. БОРОЗЕНЕЦЬ Максим Іванович Київському міському голові, голові Київської міської державної ад'
міністрації Кличку В. В. 
В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Тацію Ю. О. 
Щодо надання інформації про стан розробки Концепції розвитку
зовнішньої реклами

31. БОРОЗЕНЕЦЬ Максим Іванович Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки'
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Щодо вирішення транспортної проблеми на просп. Повітрофлот'
ському

32. БРОДСЬКИЙ В’ячеслав Якович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Панте'
леєву П. О. 
Щодо визнання житлового буд. № 17/8 на вул. Щусєва непридатним
для проживання

33. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо покращення житлових умов гр. Мотузки С. В., яка проживає
за адресою: вул. Бакинська, 30, кв. 10 у Шевченківському районі

34. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо розміщення контейнерів для збору небезпечних побутових
відходів та здійснення роботи щодо утилізації цих відходів

35. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Департаменту житлово'комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації) 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття на просп. Лісовий

36. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо звільнення дерев від напівпаразитних кущів омели біля буд.
№ 44 на вул. Мілютенка

37. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Департаменту житлово'комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації) 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття біля буд. № 7 та № 9/21 на
вул. Курчатова

38. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття на вул. Братиславській,
36/2

39. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття на вул. Курчатова, 3'5

40. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика між буд. №№ 23, 23'а
на вул. Мілютенка в Деснянському районі

41. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика між буд. № 19 та № 21 на
просп. Лісовому в Деснянському районі

42. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика між буд. № 17 та № 19 на
просп. Лісовому в Деснянському районі

43. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика біля буд. № 9 на просп.
Лісовому в Деснянському районі

44. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика між буд. № 36 та № 38
на вул. Мілютенка в Деснянському районі

45. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика біля буд. № 20 на просп.
Лісовому в Деснянському районі

46. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика біля буд. № 11 на вул.
Курчатова в Деснянському районі

47. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо впорядкування дитячого майданчика між буд. № 15, 17 та 19 на
вул. Курчатова в Деснянському районі

48. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття на вул. Космонавта Вол'
кова

49. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В.В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття на між буд. № 13 та № 17
на просп. Лісовому

50. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття біля буд. № 26 на просп.
Лісовому

51. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття біля буд. №№ 8'10 на
просп. Лісовому

52. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття біля буд. № 34 на вул.
Братиславській

53. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття між буд. № 42 та № 42'а
на вул. Мілютенка

54. БУДІЛОВ Михайло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття міжквартального проїзду
між буд. № 23 та № 23'а на вул. Мілютенка та буд. № 12 та № 12'в
на просп. Лісовому

55. ВАСИЛЬЧУК Вадим Васильович Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Онофрійчуку П. В. 
Щодо контролю за використанням нежилої будівлі ДНЗ № 364 на
вул. Сєрова, 32

56. ВАХЕЛЬ Юрій Володимирович Начальнику Управління з питань надзвичайних ситуацій Департа'
менту міського благоустрою та збереження природного середови'
ща виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Ткачуку Р. С. 
Щодо розміщення у будинку Федерації профспілок України кафе'
музею «Каратель»

57. ВАХЕЛЬ Юрій Володимирович Голові Федерації професійних спілок України Осовому Г. В. 
Щодо розміщення у будинку Федерації профспілок України кафе'
музею «Каратель»

58. ВАХЕЛЬ Юрій Володимирович Директору Департаменту державної архітектурно'будівельної ін'
спекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо розміщення у будинку Федерації профспілок України кафе'
музею «Каратель»

59. ВАХЕЛЬ Юрій Володимирович Директору Департаменту внутрішнього фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Колтик О. Т. 
Щодо включення питання до плану аудиту ПАТ «АК «Київводока'
нал»

60. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо усунення виявлених порушень природоохоронного та зе'
мельного законодавства в межах прибережної захисної смуги
озера Срібний Кіл у Дарницькому районі

61. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо завершення будівництва ЖК «Приозерний» на вул. Здолбу'
нівській у Дарницькому районі

62. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пан'
телеєву П. О. 
Щодо відновлення роботи спортивних залів гімназії «Київська
Русь»

63. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пан'
телеєву П. О. 
Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві
Головному державному санітарному лікарю Рубану О. М. 
Щодо ліквідації порушень санітарно'епідеміологічних норм у при'
міщенні гімназії «Київська Русь», відновлення роботи спортивних
залів та проведення засідання постійної комісії техногенно'еколо'
гічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської дер'
жавної адміністрації

64. ГОНЧАРОВ Володимир Валентинович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пан'
телеєву П. О. 
Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві 
Головному державному санітарному лікарю Рубану О. М. 
Щодо ліквідації порушень санітарних норм під час експлуатації
промислових витяжних систем та кондиціонерів, встановлених у
гімназії «Київська Русь»

65. ГОНЧАРОВ Олександр Валентинович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення прав дітей на освіту

66. ГУМАНЕНКО Валерій Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності проведення будівельних 
робіт

67. ГУМАНЕНКО Валерій Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності дій керівництва Дніпровської РДА

68. ГУМАНЕНКО Валерій Леонідович В.о. директора КП «Міський магазин» Тихомирову О.Б. Щодо на'
дання інформації з питань торговельних мереж

69. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Директору Департаменту державної архітектурно'будівельної ін'
спекції України у м. Києві Горобченко Л. А. 
Начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві 
полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Щодо перевірки дотримання державних будівельних норм та міс'
тобудівного законодавства під час будівництва багатоповерхового
будинку № 2'а на вул. В. Дубініна

70. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Директору Департаменту державної архітектурно'будівельної ін'
спекції України у м. Києві Горобченко Л. А. 
Начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві
полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Щодо перевірки дотримання державних будівельних норм та міс'
тобудівного законодавства під час будівництва житлового ком'
плексу «G'House» на вул. Гвардійській,74

71. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про ліквідацію районних у м. Києві рад

72. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович, 
БОГАТОВ Костянтин Володимирович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо необхідності проведення перевірки обставин, що можуть
свідчити про порушення посадовими особами виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра'
ції) законодавства у сфері містобудівної діяльності

73. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незаконного будівництва на вул. Круглоуніверситетській,
2/1 у Печерському районі
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95. КОСТЮШКО Олег Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 

Щодо забезпечення адресних табличок для перейменованих ву'

лиць Солом’янського району

96. КРИВОРУЧКО Тарас Григорович Голові правління ЗАТ «Трест Київміськбуд'1» Білому Д. С. 

Щодо інформації про користування земельною ділянкою

97. КУЗИК Петро Миколайович Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністра'

ції Онофрійчуку П. В. 

Щодо необхідності встановлення огорожі навколо дитячого май'

данчика поблизу буд. № 10 на бульв. Дарницькому в Дніпров'

ському районі

98. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 

Щодо функціонування парковки транспортних засобів біля 

буд. № 103 на вул. Січових Стрільців у Шевченківському районі

99. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 

Щодо недопущення ведення будівельних робіт на вул. Баггову'

тівській, 1'а у Шевченківському районі

100. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 

Щодо необхідності створення нового маршруту громадського

транспорту в мікрорайоні Татарка

101. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 

Щодо роботи комунальних підприємств у сфері надання ритуаль'

них послуг

102. ЛОБАН Юлія Михайлівна Київському міському голові, голові Київської міської державної

адміністрації Кличку В. В. 

Щодо кредиторської заборгованості по щомісячній адресній

безготівковій допомозі окремим категоріям соціально незахи'

щених верств населення м. Києва у 2009 році

103. ЛОБАН Юлія Михайлівна Директору КП «Київтранспарксервіс» Шамраю А. В. 

Департаменту міського благоустрою та збереження природного

середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ'

ської міської державної адміністрації)

Щодо виключення з Переліку паркувальних майданчиків адреси

розміщення парковки на вул. Здолбунівській в Дарницькому

районі

104. ЛОБАН Юлія Михайлівна Департаменту міського благоустрою та збереження природного

середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ'

ської міської державної адміністрації)

Щодо надання інформації про власника та обстеження металево'

го паркану біля озера Сонячне у Дарницькому районі

105. ЛОБАН Юлія Михайлівна Департаменту міського благоустрою та збереження природного

середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ'

ської міської державної адміністрації)

Щодо самовільного встановлення МАФів на зупинках громад'

ського транспорту

106. ЛОБАН Юлія Михайлівна Директору Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністра'

ції) Донченко Т. М. 

Щодо медичної субвенції для м. Києва з державного бюджету у

2015'2016 роках

107. ЛОБАН Юлія Михайлівна Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністра'

ції) Крикунову Ю. В. 

Щодо надання адресного переліку хоспісів у м. Києві

108. ЛОБАН Юлія Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 

Щодо бездіяльності працівників КП «Київблагоустрій»

109. ЛОБАН Юлія Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 

Щодо бездіяльності працівників Департаменту міського благоуст'

рою та збереження природного середовища та працівників КП

«Плесо»

110. МАКАРОВ Олег Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 

Щодо порядку організації web'трансляції засідань постійних ко'

місій Київської міської ради

92. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Фіщуку А. В. 
Начальнику Деснянського управління поліції Головного управ'
ління Національної поліції у м. Києві Косовському О. Г. 
Щодо вчинення відповідних дій стосовно незаконно встановле'
них тимчасових споруд на вул. Кіото, 10

93. КОСТЕНКО Людмила Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виділення коштів на проектування реконструкції з утеплен'
ням ЗНЗ № 231 на вул. Богатирській, 2'в в Оболонському районі

94. КОСТЕНКО Людмила Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо захисту прав співвласників багатоквартирних будинків, які
є членами кооперативів

74. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Печерського району м. Києва» Лавриненку С. В. 
Щодо призначення будівельно'експертної комісії обстеження буд.
№ 11 на вул. Рибальській

75. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо «лежачих поліцейських» на проїжджій частині навпроти
буд. № 13 на Кловському узвозі

76. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 9 на вул. Грушев'
ського та облаштування прибудинкової території

77. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо законності розміщення кальян'бару «SMOKE AND DRIVE» на
автомобільній парковці на вул. Лаврській, 44

78. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві
полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Щодо вжиття заходів проти пограбування квартир та викрадення і
взлому автомобілів у Києві

79. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві
полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Щодо недопущення жорстокого поводження з тваринами та пта'
хами, які використовуються для фото та відеозйомки в центрі 
столиці

80. ДІДОВЕЦЬ Юрій Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання коруп'
ції» заступником директора Департаменту суспільних комунікацій
Куявським О. Ю.

81. ЗАДЕРЕЙКО Андрій Іванович Заступнику міського голови — секретарю Київської міської ради
Прокопіву В. В. 
Щодо звернення мешканців гуртожитків № 1 та № 2 у пров. Геофі'
зиків, 4 та 6 Дарницького району

82. ЗАДЕРЕЙКО Андрій Іванович Заступнику міського голови — секретарю Київської міської ради
Прокопіву В. В. 
Щодо перевірки зелених насаджень на предмет аварійності

83. ЗАДЕРЕЙКО Андрій Іванович Заступнику міського голови — секретарю Київської міської ради
Прокопіву В. В. 
Щодо розробки комплексної програми по боротьбі з амброзією
полинчастою

84. ІВАНЧЕНКО Вадим Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення світлофорного об’єкта на пішохідному пере'
ході біля зупинки громадського транспорту «Хутір Вільний»

85. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо відновлення роботи бюветів

86. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо розгляду звернення гр. Золотопольського Є. О. та проведен'
ня ремонтних робіт міжквартальних проїздів прибудинкової тери'
торії біля буд. № 6 на вул. Братиславській

87. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо розгляду колективного звернення мешканців буд. № 5 на
вул. Кіото

88. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В
.Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
Начальнику Управління освіти Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Постолюк Т. К. 
Щодо проведення ремонтних робіт у ДНЗ № 569

89. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
Начальнику Управління освіти Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Постолюк Т. К. 
Щодо проведення ремонтних робіт у ДНЗ № 202

90. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
Директору КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Деснянського району» Бойко І. В. 
Щодо проведення ремонту, дератизації та дезінсекції підвальних
технічних приміщень в буд. № 21 на вул. Жукова

91. КАРТАВИЙ Іван Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо проведення ремонтних робіт та заміни ліфтів у буд. № 9 на
вул. Мілютенка
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111. МАНОЙЛЕНКО Наталія Вікторівна,
ОСАДЧУК Андрій Петрович

Голові правління — президенту ПАТ «ХК «Київміськбуд» Кушніру І. М. 
Директору ТОВ «Ягуар» Рахмайлову В. В. 
Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо незаконного будівництва багатоповерхового будинку на
вул. Патріса Лумумби, 11 у Печерському районі

112. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Директору Департаменту державної архітектурно'будівельної ін'
спекції в місті Києві Горобченко Л. А. 
Щодо несанкціонованого розміщення гаражного боксу 1222 у ГАК
«Юпітер»

113. МИХАИЛЕНКО Владислав Олегович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Го'
лові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Бондар Н. В. 
В. о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адмініс'
трації Лозовому В. Б. 
Першому заступнику голови Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Крохмалюку В. В. 
Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністра'
ції Онофрійчуку П. В. 
Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністра'
ції Цибульщаку О. Л. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Голові Святошинської районної в місті Києві державної адмініс'
трації Каретку В. О. 
Голові Солом’янської районної в місті Києві державної адмініс'
трації Шкуру М. О. 
Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адмініс'
трації Гарязі О. О. 
Начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві
полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність із збо'
ру та сортування вторинної сировини та склотари в житлових
кварталах

114 МІРОШНИЧЕНКО Ігор Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо будівництва ЖК «Патріотика» між вулицями Гмирі та Ко'
лекторною в Дарницькому районі

115. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо термосанації стіни буд. № 19 на вул. Сосницькій у Дніпров'
ському районі

116. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо особливості здійснення права власності у багатоквартирно'
му будинку

117. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо реконструкції та добудови середньої загальноосвітньої
школи № 42 на вул. Хорольській, 19 у Дніпровському районі

118. МУХА Вікторія В’ячеславівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо недопущення влаштування продовольчого ярмарку на вул.
Генерала Наумова, 66'68

119. НАЗАРЕНКО Володимир Едуардович Начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві
полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Щодо підстав перебування службових автобусів на вул. Суворо'
ва, 4/6

120. НАЗАРЕНКО Володимир Едуардович Директору Департаменту державної архітектурно'будівельної ін'
спекції в місті Києві Горобченко Л. А. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра'
ції) Поліщуку О. Г. 
В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури ви'
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) Тацію Ю. О. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Начальнику Головного управління Національної поліції у м. Києві
полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Фіщуку А. В. 
Щодо проведення перевірки будівельних робіт на Залізничному
шосе, 47

121. Непоп В’ячеслав Іванович Директору Департаменту державної архітектурно'будівельної ін'
спекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Про перевірку законності здійснення будівельних робіт на зе'
мельній ділянці (кадастровий номером 69:091:005к) на вул. Геро'
їв Севастополя, 11'а

122. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо вилучення з рішення Київської міської ради «Про встанов'
лення місцевих податків і зборів у м. Києві» (зі змінами та допов'
неннями від 03.03.2016 № 126/126) автостоянок кооперативу ОК
БЕКА «Дніпровський»

123. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення зруйнованого асфальтного покриття біля буд.
№ 1 на бульв. Дарницькому в Дніпровському районі

124. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо благоустрою території між буд. № 5'а та № 3 на бульв. Пе'
рова та сервісною станцією на бульв. Перова, 3'а в Дніпровсько'
му районі

125. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення дитячого майданчика на прибудинковій те'
риторії біля буд. № 69 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

131. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Кабінету Міністрів України 
Щодо внесення змін до Законів України

132. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо холодного та гарячого водопостачання споживачам, а та'
кож передачі індивідуальних теплових пунктів ПАТ «Київенерго»

133. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо муніципальної доплати гр. Гладченку А. С., який проживає
за адресою: вул. Мілютенка, 17'а, кв.79 у Деснянському районі

134. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо впровадження зупинки «На вимогу» в громадському
транспорті

135. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо облаштування зупинки громадського транспорту на вул.
Мілютенка в Деснянському районі

136. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо капітального ремонту сходових клітин у буд. № 24 на 
вул. Шолом'Алейхема в Деснянському районі

137. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо видачі копії документів про відселення мешканців будин'
ку гр. Аніщенко Н. М., яка мешкає за адресою: вул. Шолом'
Алейхема в Деснянському районі

138. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості
біля ДНЗ № 175 у Деснянському районі

139. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо завершення робіт по асфальтуванню доріжок на вул. Шо'
лом'Алейхема в Деснянському районі

140. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо регулятора температури теплового лічильника в буд. № 30
на вул. Братиславській у Деснянському районі

141. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Манзелю С. П. 
Щодо асфальтування прибудинкової території біля буд. № 30 на
вул. Братиславській

142. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Майзелю С. П. 
Щодо асфальтування міжквартального проїзду біля буд.
№№ 7/20, 9, 11 та 13 на вул. Шолом'Алейхема

143. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо моніторингу та кронування зелених насаджень на терито'
рії дошкільних навчальних закладів

144. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо порушення громадського порядку в Святошинському
районі

145. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо організаційно'правових заходів забезпечення ефективної
діяльності міського комітету доступності інвалідів та інших мало'
мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно'
транспортної інфраструктури

126. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Першому заступнику голови Київської міської державної адмініс'
трації Плісу Г. В. 
Щодо включення об’єктів Подільського району до адресного
переліку нерегульованих пішохідних переходів у нічний час на
2016 рік

127 ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо передачі на баланс КП «Плесо» озера Синє у Подільському
району

128 ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пан'
телеєву П. О. 
Щодо включення до адресного переліку з модернізації або заміни
ліфтів на 2016 рік витрат на об’єкти Подільського району

129. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Першому заступнику голови Київської міської державної адмініс'
трації Плісу Г. В. 
Щодо включення об’єктів Подільського району до адресного пе'
реліку асфальтування міжквартальних проїздів та прибудинкових
територій на 2016 рік

130. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр 
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виконання вимог Закону України «Про місцеве самовряду'
вання»

146. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо систематизації ставок земельного податку у місті Києві

147. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вирішення проблемних питань, які виникають у діяльності
ОСББ та ЖБК із сплатою земельного податку

148. ПАВЛИК Віталій Андрійович Голові Антимонопольного комітету України Терентьєву Ю. О.
Щодо захисту інтересів споживачів житлово'комунальних по'
слуг у місті Києві

149. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо забезпечення дотримання правил дорожнього руху на
просп. П. Тичини, 1'в

150. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо забезпечення зовнішнього освітлення дитячого майданчи'
ка, розташованого навпроти буд. № 36'г на вул. Березняківській

151. РУДЕНКО Олексій Павлович Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Начальнику Головного управління Національної поліції у 
м. Києві полковнику поліції Крищенку А. Є. 
Щодо облаштування світлофором нерегульованого пішохідного
переходу на бульв. Кольцова у Святошинському районі

152. РУДЕНКО Олексій Павлович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо реалізації права на житло та надання в постійне користу'
вання двох жилих кімнат на вул. Шота Руставелі, 12, кв. 2

153. РУДЕНКО Олексій Павлович Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого орга'
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі'
ністрації) 
Щодо облаштування зупинки міської електрички «Протасів Яр»

154. РУДЕНКО Олексій Павлович В. о. директора Департаменту містобудування та архітектури ви'
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) Тацію Ю. О. 
Директору Департаменту державної архітектурно'будівельної
інспекції в місті Києві Горобченко Л. А. 
Щодо введення в експлуатацію об’єкта будівництва за адресою:
вул. Борщагівська, 182'в у Солом’янському районі

155. САНДАЛОВА Ганна Олександрівна Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) 
Директору Інституту водних проблем та меліорації Ромащенку М. І. 
Начальнику Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській
області Урупі М. М. 
Генеральному директору КП «Плесо» Пікалову Д. О. 
Керівнику Дарницької ТЕЦ'4 Казимирову О. Ю. 
Щодо незадовільного екологічного стану та впливу на навко'
лишнє природне середовище озера Гарячка у Дарницькому
районі

156. СВИРИДЕНКО Ганна Вікторівна Директору Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра'
ції) Донченко Т. М. 
Щодо виконання міської цільової програми «Здоров’я киян» на
2012'2016 роки

157 СИРОТЮК Юрій Миколайович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо комунального комплексу позашкільний навчальний за'
клад «Київський міський будинок учителя»

158. СИРОТЮК Юрій Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо увічнення пам’яті Симона Петлюри

159. СИРОТЮК Юрій Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ПАТ КБ «Хрещатик»
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160. СИРОТЮК Юрій Миколайович Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) Фіданян О. Г. 
Щодо комунального комплексу позашкільний навчальний за'
клад «Київський міський будинок учителя»

161. СИРОТЮК Юрій Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської держав'
ної адміністрації Кличку В. В. 
Заступнику директора Департаменту культури — начальнику
Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації) Груздо С. М. 
Щодо встановлення меморіальної дошки на честь Коновальця Є. М.

162. СТРАННІКОВ Андрій Миколайович, 
РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо з’ясування призначення загороджувальної конструкції,
нещодавно встановленої довкола  будівлі ресторану «Каравела»

163. ТЕСЛЕНКО Павло Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо проведення ремонтних робіт ДНЗ № 62 у Дніпровському
районі

164. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Директору Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації) Донченко Т. М. 
Щодо розташування наркологічного диспансеру на вул. Чорно'
бильській, 13'б

165. ШАПОВАЛ Анатолій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо сприяння в отриманні дозволу на реконструкцію баскет'
больного майданчика на вул. Микільсько'Слобідській, 7 у
Дніпровському районі

166. ШАРІЙ Володимир Васильович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо недобудови дитячої поліклініки на вул. Будищанській, 8
у Деснянському районі

167. ШАРІЙ Володимир Васильович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо належного облаштування виїзду із підземного паркінгу
на вул. Милославській

168. ШАРІЙ Володимир Васильович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення функціональності стадіону школи № 320 на
вул. Будищанській, 8

169. ШАРІЙ Володимир Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо встановлення лічильника обліку теплової енергії на вул.
Милославській, 31'б

170. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Спасибку О. В. 
Щодо повернення споруд на вул. Пушкінській, 33'а (літери А,
Б, В) до комунальної власності та відновлення діяльності до'
шкільного навчального закладу № 183 

171 ШУЛЬГА Наталія Іванівна Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) Фіданян О. Г. 
Щодо забезпечення доступності і безоплатності дошкільної ос'
віти в комунальних навчальних закладах Києва

172. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Директору Департаменту транспортної інфраструктури вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) Майзелю С. П. 
Щодо здійснення ремонту автомобільних доріг у м. Києві за
встановленими графіками

173. ЯЛОВИЙ Володимир Борисович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незаконного встановлення тимчасових споруд навколо
спеціалізованої школи № 73 на просп. Перемоги, 86 у Шевчен'
ківському районі

174. ЯРМОЛЕНКО Юлія Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо нарахування сум для оплати за централізоване опалення
в буд. № 22 на вул. Ялтинській у Дарницькому районі

175. ЯРМОЛЕНКО Юлія Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо введення в експлуатацію вантажного ліфта в буд. № 61 на
Харківському шосе в Дарницькому районі

176. ЯРМОЛЕНКО Юлія Олександрівна Голові постійної комісії Київської міської ради з питань бюдже'
ту та соціально'економічного розвитку Страннікову А. М. 
Щодо капітального будівництва та ремонту школи № 289 у
Дарницькому районі

177. ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович Генеральному директору ПАТ «Київенерго» Фоменку О. В. 
Щодо нарахування за опалення мешканцям буд. № 85 на вул.
Академіка Вернадського

178 ЯСИНСЬКИЙ Георгій Ігорович Комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» 
Щодо відновлення бульвару Академіка Вернадського

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва майна та його передачу у безоплатне 

користування (позичку) релігійній громаді Української 
православної церкви Київського патріархату парафії 

першоверховних апостолів Петра і Павла 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 368/368 від 26 травня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327, 331, 827%835 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 За%

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про свободу совісті та ре%
лігійні організації», враховуючи розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21 січня 2003
року № 56 «Про будівництво храму апостолів Петра і Павла на вул. Стеценка, 18 у Подільському районі», лист
комунального підприємства «Дирекція реставраційно%відновлювальних робіт» від 03 грудня 2014 року
№ 068/01%477, листи релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату парафії
першоверховних апостолів Петра і Павла у Шевченківському районі м. Києва від 09 грудня 2014 року № 101 та
від 13 липня 2015 року № 120, лист комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» від 01 вересня
2015 року № 155/1/16%5567 та у зв’язку із прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта — Бу%
дівництво храму апостолів Петра і Павла за адресою: м. Київ, Подільський район, вул. Стеценка, 14» (декла%
рація про готовність об’єкта до експлуатації від 30 липня 2014 року № ІУ 143142110148) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�до��омнальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпити

на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��омналь-

ним�підприємством�«Київжитлоспеце�сплата-

ція»�майно�за�інчено�о�бдівництвом�об’є�-

та —�«Бдівництво�храм�апостолів�Петра�і�Пав-

ла�за�адресою:�м.�Київ,�Подільсь�ий�район,

вл.�Стецен�а,�14»�вартістю�17368,014�тис.��рн

з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Передати��безоплатне��ориствання�(по-

зич�)�релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої�право-

славної�цер�ви�Київсь�о�о�патріархат�парафії

першоверховних�апостолів�Петра�і�Павла�

Шевчен�івсь�ом�районі�м.�Києва�майно��ом-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�з�ідно�з�додат�ом�2.

3.�Встановити,�що�релі�ійна��ромада�У�раїн-

сь�ої�православної�цер�ви�Київсь�о�о�патріар-

хат�парафії�першоверховних�апостолів�Петра

і�Павла��Шевчен�івсь�ом�районі�м.�Києва�має

право�здійснювати�сі�дії�щодо�ефе�тивно�о

цільово�о�ви�ористання�майна,�зазначено�о�

пн�ті�2�цьо�о�рішення,��рім�відчження�та�пе-

редачі���ориствання�третім�особам.

4.�Комнальном�підприємств�«Київжитло-

спеце�сплатація»��ласти�до�овір�безоплатно-

�о��ориствання�(позич�и),�в�становленом

поряд��здійснити�передач�майна,�зазначе-

но�о��пн�ті�2�цьо�о�рішення,�та��опію�до�ово-

р�безоплатно�о��ориствання�(позич�и)�на-

дати�до�Департамент��омнальної�власності

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

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

ції).

5.�Комнальне�підприємство�«Київжитло-

спеце�сплатація»�має�право�на�розірвання�до-

�овор�безоплатно�о��ориствання�(позич�и),

зазначено�о��пн�ті�4�цьо�о�рішення,�та�по-

вернення�майна��омнальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�зазначено�о�

пн�ті�2�цьо�о�рішення,�в�становленом�за�о-

нодавством�У�раїни�поряд�.

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн��омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань��льтри,�т-

ризм�та�інформаційної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

№
п/п Найменування об’єкта Адреса об’єкта Площа, кв. м

1 Церква вул. Стеценка, 14, літ. «А» 338,2

2 Туалет вул. Стеценка, 14, літ. «Б» 68,2

№
п/п Найменування об’єкта Адреса об’єкта Площа, кв. м

1 Церква вул. Стеценка, 14, літ. «А» 338,2

2 Туалет вул. Стеценка, 14, літ. «Б» 68,2

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26�травня�2016�ро��№�368/368

Майно, що приймається до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та закріплюється на праві господарського відання 

за комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація»

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26�травня�2016�ро��№�368/368

Майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
яке передається у безоплатне користування (позичку) релігійній 

громаді Української православної церкви Київського патріархату 
парафії першоверховних апостолів Петра і Павла 

у Шевченківському районі м. Києва

Київський міський голова
В. Кличко

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської 
міської ради від 19 березня 2015 року № 274/1139 
«Про створення Центру соціально%психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями Дарницького району»
Рішення Київської міської ради № 356/356 від 26 травня 2016 року

Відповідно до статей 105, 109 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою вдосконалення надання комплексних соціально%психологічних, реабілітаційних послуг дітям
та молоді з функціональними обмеженнями Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

від�19�березня�2015�ро��№�274/1139�«Про

створення�Центр�соціально-психоло�ічної

реабілітації�дітей�та�молоді�з�фн�ціональними

обмеженнями�Дарниць�о�о�район�міста�Києва»

та�і�зміни:

1.�У�пн�ті�1�слова�"Центр�соціальних�слжб

сім'ї,�дітей�та�молоді�Дарниць�о�о�район�

м.�Києва"�замінити�словами�та�цифрами�"Центр

соціальних�слжб�для�сім'ї,�дітей�та�молоді

Дарниць�о�о�район�міста�Києва�(�од�ЄДРПОУ

26064256)".

2.�Пн�т�3�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«3.�Ви�онавчом�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�ви�онання�пн�т�1�цьо�о�рішення.

3.2.� Утворити� �омісію� з� виділ� Центр

соціально-психоло�ічної�реабілітації�дітей�та

молоді�з�фн�ціональними�обмеженнями

Дарниць�о�о�район�міста�Києва�зі�с�лад

Центр�соціальних�слжб�для�сім'ї,�дітей�та

молоді�Дарниць�о�о�район�міста�Києва.

3.3.�Затвердити�в�становленом�поряд�

розподільчий�баланс.

3.4.�У�бюджеті�міста�Києва�передбачити

видат�и�на�фн�ціонвання�Центр�соціально-

психоло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з

фн�ціональними�обмеженнями�Дарниць�о�о

район�міста�Києва�в�межах�доведено�о�обся�

видат�ів�на�відповідний�рі�.

3.5.� За�ріпити� за� Центром� соціально-

психоло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з

фн�ціональними�обмеженнями,�створеним

відповідно�до�пн�т�1�цьо�о�рішення,�на�праві

оперативно�о�правління�майно,�необхідне�для

здійснення�ним�діяльності».

3.�Департамент�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан

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

адміністрації)� передбачити� видат�и� для

забезпечення�фінансвання�Центр�соціально-

психоло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з

фн�ціональними�обмеженнями�Дарниць�о�о

район�міста�Києва.

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров'я�та�соціально�о

захист,�постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�бюджет�та�соціально-е�ономічно�о

розвит�,�постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�освіти,�на�и,�сім'ї,�молоді�та

спорт,�постійн��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на продаж 
та списання основних засобів, які належать до комунальної

власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 366/366 від 26 травня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини дев’ятої статті 78 Господарського кодексу України, пунк%
ту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра%
їні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списан%
ня основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної
громади міста Києва», враховуючи звернення комунальної служби перевезень виконавчого органу Київ%
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 9 серпня 2013 року № 1840), звер%
нення комунального підприємства «Київпастранс» (листи від 17 березня 2014 року № 19/326, від 21 березня
2014 року № 08/03%12, від 24 березня 2014 року № 01/288, від 25 березня 2014 року № 08/03%14), звернення
комунального підприємства «Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних
шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (лист від 18 лютого 2014 року № 110/20%11), клопотан%
ня Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (лист від 10 липня 2013 року № 107/4818/16%
23/32), звернення приватного акціонерного товариства «Київспецтранс» (лист від 8 травня 2014 року № 493/17),
звернення комунального автотранспортного підприємства № 273901 (лист від 16 грудня 2013 року № 12/161),
звернення ПАТ «Київенерго» (лист від 27 червня 2014 року № 42АУ/613В/3641), звернення комунального під%
приємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» (листи від 17 червня 2014 року № 255 та від 15 лип%
ня 2014 року № 285), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�підприємствам,��становам

та�ор�анізаціям�на�продаж�за�незалежною�оцін-

�ою�на�а��ціоні�основних�засобів,�я�і�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Підприємствам,��становам�та�ор�анізаціям:

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

продажем�на�а��ціоні�основних�засобів,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

2.2.�Кошти,�отримані�від�продаж��основних

засобів,�зазначених���додат���1,�перерах�ва-

ти�до�бюджет��міста�Києва.

3.�Надати�дозвіл�підприємствам,��становам

та�ор�анізаціям�на�списання�шляхом�лі�відації

основних�засобів,�я�і�належать�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�з�ідно�з�додат�ом�2.

4.�Зобов’язати�підприємства,��станови�та

ор�анізації,�я�им�надається�дозвіл�на�списан-

ня�шляхом�лі�відації�основних�засобів,�ви�о-

ристати�придатне�обладнання�демонтованих

основних�засобів�для�ремонт��інших�основних

засобів,�а�непридатні�деталі�та�матеріали���вста-

новленом��за�онодавством�поряд���здати�на

металобр�хт�з�подальшим�спрям�ванням�ви-

р�чених��оштів�до�бюджет��міста�Києва.

5.�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��1�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�26�травня�2016�ро���№ 366/366

ПЕРЕЛІК 
основних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, 
дозвіл на продаж на аукціоні яких надається

№ п/п Найменування основних
засобів та їх технічна

характеристика

Рік випуску Первісна
балансова

вартість, грн

Залишкова
балансова

вартість, грн

Підстава для списання

1 2 3 4 5 6

1.   Служба автоматики та зв'язку комунального підприємства "Київпастранс"

1.1. РАФ$2203, державний №198$
62 КА, шасі №274177, пробіг
226554 км

1990 21203,08 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 04.03.2014
№1

2.  Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно%діагностичний центр" 
Святошинського району м. Києва

2.1. ЗАЗ 110307, державний
№439$73 КА, двигун №295$
1003015, шасі
№Y6D110300730016363,
пробіг 160494 км   .

2005 15846,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 11.12.2013

3. Приватне акціонерне товариство «Київпастранс»

3.1. КРАЗ$6510, державний №177$
46 КА, шасі №20793529

2002 86069,01 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.2. КРАЗ$6510, державний №165$
50 КА, шасі №20793541

2002 85857,33 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.3. Ущільнювач сміття "БОМАГ"
BC771RB, державний №Т 24$
01 КІ, двигун №35026307,
шасі №VCEXH

2001 1316767,6 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.4. Автонавантажувач 4045 Р,
державний №Т 20$96 КІ,
двигун №5201095771, шасі
№11198

1983 6280,56 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.5. Бульдозер МК$24/Т$170,
державний №Т 20$78 КІ

1996 76666,65 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 06.05.2014

3.6. Трактор К$700А, державний
№030$28 КС, двигун
№301720

1987 20466,80 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.7. Причіп ОЗТП$8572,
державний №КС 006$85

1989 5089,83 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.8. Причіп ОЗТП$8572,
державний №КС 006$86

1989 5089,83 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 06.05.2014

3.9. Причіп$тягач ЧМЗАП$8399,
державний №КС 006$91, шасі
№0000639

1991 36068,32 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013 

3.10. Причіп$тягач ЧМЗАП$5208,
державний №КС 006$83

1988 5843,53 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 06.05.2014

3.11. Скрепер МОАЗ 546,
державний № 20$83 КІ, шасі
№36780, двигун №15826

1989 16530,50 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.12. Скрепер МОАЗ 546П,
державний № 030$39 КС,
шасі №40831, двигун №12638

1989 17179,12 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.13. Бульдозер Т$170, державний
№ Т 20$90 КІ

1989 27047,37 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 06.05.2014

3.14. Бульдозер Т$170, державний
№ Т 20$92 КІ

1989 24797,37 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 06.05.2014

3.15. Бульдозер Т$330, державний
№Т 20$93 КІ

1991 87001,09 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.16. Екскаватор ЕО 3322 И,
державний №Т 20$98 КІ

1990 21417,07 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 23.01.2013

3.17. МАЗ 533702 "MEDIUM",
державний №068$47 КА, шасі
№Y7G53370030000061

2003 292895,83 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 06.05.2014

3.18. MA3 5337KO$435$01,
державний №215$81 КА, шасі
№Y3M533700230001496

2003 200254,18 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 06.05.2014

4.  Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

4.1. ГАЗ 3110, державний №583$
86 КТ, двигун
№Y6F31100040006365, шасі
№31100040598489, пробіг
360724 км

2004 39634,47 2311,7 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 01.08.2013
№1

5.  Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" 

5.1. SUZUKI VITARA, державний
№802$50 КА, шасі
№JSAETD01V01300858, пробіг
677300 км

1998 75571,69 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.07.2014
№4

6. Тролейбусне ремонтно%експлуатаційне депо №1 КП "Київпастранс"

6.1. Тролейбус К12.03,
інвентарний №1102,
заводський №3008, пробіг
740472 км

2000 991258,0 0,00 Акт на списання
основних засобів від
01.11.2013

6.2. Тролейбус К12.03,
інвентарний №1103,
заводський №3010, пробіг
672149 км

2000 1074616,0 0,00 Акт на списання
основних засобів від
01.11.2013

7. Автобусний парк №1 КП "Київпастранс"

7.1. Мікроавтобус "ГАЗ$32213",
державний №053$61 КА, шасі
№XTH32130W00B3492,
пробіг 350272 км

1998 32026,58 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 03.12.2013 

8. Автобусний парк №6 КП "Київпастранс"

8.1. Автобус "ЛАЗ$52523$11",
державний №054$48 КА,
шасі№Т00641, 
пробіг 425000 км

1999 100380,80 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.2 Автобус "ЛАЗ$52528",
державний №042$64 КА,
шасі №Y8A525280Y0000015,
пробіг 480000 км

1994 86059,01 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.3 Автобус "ЛАЗ$52529",
державний №052$12 КА, шасі
№V0000002, 
пробіг 604000 км

1999 240769,39 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.4 Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №045$17 КА, шасі
№Y8A525271Y0000039,
пробіг 356000 км

2000 288297,36 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.5. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №045$77 КА, шасі
№Y8A52527010000107, пробіг
547000 км

2001 335412,01 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.6. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №050$95 КА,
шасі №Y8A525271 Y0000065,
пробіг 571000 км

2000 290391,59 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.7. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №051$42 КА, 
шасі №Y8A52571, пробіг
517000 км

2000 290469,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.8. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №051$69 КА, 
шасі №Y8A52571, пробіг
410000 км

2000 290469,08 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.9. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №051$79 КА, шасі
№Y8A525270Y0000103,
пробіг 498000 км

2001 335933,19 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.10. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №052$16 КА, шасі
№Y8A52527, пробіг 449000
км

2001 335933,19 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.11. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №051$43 КА, шасі
№Y8A525270Y0000076,
пробіг 542000 км

2000 290469,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.12. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №050$70КА, шасі
№13458, пробіг 605000 км

2000 290469,11 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.13. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №044$16 КА, шасі
№Y8A525271 Y0000054,
пробіг 453000 км

2000 290391,59 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013 

8.14. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №042$72 КА, шасі
№Y8A52527110000090,
пробіг 514000 км

2001 335354,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.15. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №050$39 КА, шасі
№Y8A525270Y0000125,
пробіг 674000 км

2000 288512,67 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.16. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №051$63 КА, шасі
№Y8A525270Y0000078,
пробіг 635000 км

2000 290469,08 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013
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8.17. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №051$64 КА, шасі
№Y8A525270Y0000033,
пробіг 522000 км

2000 288512,67 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013 

8.18. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №051$65 КА, шасі
№Y8A525270Y0000034,
пробіг 554000 км

2000 288512,67 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.19. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №044$41 КА, шасі
№Y8A52527010000102, пробіг
406000 км

2001 335478,68 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.20. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №044$13 КА, шасі
№Y8A525271 Y0000057,
пробіг 466000 км

2000 290391,6 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.21. Автобус "ЛАЗ$А141",
державний №044$72КА, шасі
№V0000027, 
пробіг 644000 км

1998 105734,7 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.22. Автобус "ЛАЗ$А141",
державний №044$12КА,
maci№V0000031, пробіг
435000 км

1998 105734,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.23. Автобус "ЛАЗ$А141",
державний №044$70КА, шасі
№0000043, пробіг 572000 км

1998 141674,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.24. Автобус "ЛАЗ$А141",
державний №044$76КА, шасі
Х°0000026, пробіг 577000 км

1998 105734,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.25. Автобус "Ікарус$280",
державний №044$19КА, шасі
№2803249488, пробіг
1656000 км

1988 50332,79 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.26. Автобус "Ікарус$280",
державний №045$66КА, шасі
№1663, пробіг 1566000 км

1987 129441,38 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.27. Автобус "Ікарус$250",
державний №044$17КА, шасі
№0730, пробіг 1656000 км

1988 120120,12 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.28. Автобус "Ікарус$250",
державний №044$75КА, шасі
№0734, пробіг 1608000 км

1988 120120,12 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.29. Автобус "Ікарус$250",
державний №044$77КА, шасі
№0357, пробіг 1689000км

1987 118289,29 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.30. Автобус "Ікарус$256",
державний №044$71КА, шасі
№2465, пробіг 1875000 км

1987 103917,15 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.31. Автобус "Ікарус$256",
державний №045$01КА, шасі
№2431, пробіг 1826000 км

1986 103917,15 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.32. Автобус "Ікарус$250",
державний №044$73КА, шасі
№0338, пробіг 1836000 км

1987 118289,29 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.33. Автобус "Ікарус$260",
державний №052$57КА, шасі
№3901, пробіг 791000 км

1981 59585,26 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.34. Автобус "Ікарус$260",
державний №044$18КА, шасі
№0497, пробіг 864000 км

1990 102702,46 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.35. Автобус "Ікарус$260",
державний №74$32КИЄ, шасі
№4283, пробіг 1051000 км

1981 56311,62 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.36. Автобус "Ікарус$260",
державний №72$70КИЄ, шасі
№0702, пробіг 1396000 км

1981 59585,26 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.37. Автобус "Ікарус$260",
державний №052$28КА, шасі
№0532, пробіг 1394000 км

1990 102702,46 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.38. Автобус "Ікарус$260",
державний №04$50КИЄ, шасі
№3970, пробіг 1126000 км

1980 52716,87 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.39. Автобус "Вольво В10М55",
державний №050$72 КА, шасі
№Y3M10506030000063,
пробіг 1316000 км

1981 183553,55 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.40. Автобус "ЛАЗ$52527",
державний №044$78 КА, шасі
№Y8A525271 Y0000074,
пробіг 470000 км

2000 290549,63 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.41. Автобус "Вольво В10М55",
державний №050$74 КА, шасі
№Y3M10506030000066,
пробіг 1254000 км

1984 172065,18 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.42. Автобус "ВольвоВ10М55",
державний №050$94 КА,
шасі № 1MCD17GA012771,
пробіг 1175000 км

1986 172065,18 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013 

8.43. Автобус "ВольвоВ10М55",
державний №051 $39 КА, шасі
№1618, пробіг 1431000 км

1985 193553,01 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.44 Автобус "ВольвоВ10М55",
державний №051$41 КА, шасі
№14493, пробіг 1379000 км

1987 175081,48 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.45. Автобус "ВольвоВ10М55",
державний №АА1284АА,
шасі №Y3VB 10М5500005319,
пробіг 1257000 км

1983 195175,05 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.46. Автобус "ВольвоВ10М55",
державний №АА1510АА, шасі
№Y3VB10M5500009013,
пробіг 1259000 км

1984 264410,03 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.47. Автобус "Вольво В10М55",
державний №АА1511 АА, шасі
№Y3VB10M5500006302,
пробіг 1186000 км

1983 191486,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.48. Автобус "Вольво В10М55",
державний №АА1509АА,
шасі №Y3VB10M5500003696,
пробіг 1317000 км

1982 176977,42 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013 

8.49. Автобус "Вольво В10М55",
державний №050$68 КА,
шасі №09318, пробіг 1387000
км

1985 186390,93 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.50. МАЗ$504В, державний
№050$70 КА, шасі №34220,
пробіг 474000 км

1982 13181,61 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 28.11.2013

8.51. ГАЗ$2410, державний №033$
32 КА, шасі №0364696,
пробіг 370000 км

1991 9497,01 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.11.2013

8.52. ГАЗ$2417, державний №40$76
КИБ, шасі №0216264, пробіг
501000 км

1989 7054,92 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 27.11.2013

№ п/п Найменування основних
засобів та їх технічна

характеристика 

Рік випуску Первісна
балансова

вартість, грн 

Залишкова
балансова

вартість, грн 

Підстава для списання 

1 2 3 4 5 6 

1.  Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва 

1.1. ЗИЛ$433362 (бортовий С),
державний №066$71КА,
двигун №172852, шасі
№XTZ433362R3387996,
пробіг 150350 км 

1994 23055,23 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012 

1.2. ГАЗ$5314 (підмітально$
прибиральна), державний
№205$20 КА, шасі
№531400К1243198, пробіг
106972 км 

1990 10859,98 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012 

1.3. ЗИЛ$433362 (підмітально$
прибиральна), державний
№098$84 КА, шасі
№433362Y3453305, пробіг
124539 км 

2000 63730,53 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012 

1.4. ЗИЛ$431612 (цистерна С),
державний №067$43 КА,
двигун №171950,
шасі№Ю393241, пробіг
331427 км 

1994 69247,9 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012 

1.5. КО$707 (снігоочисна),
державний №034$04 КС,
двигун №490807, кузов
№314250, пробіг 36300,7 мтг 

1990 40020,87 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012 

1.6. ХТЗ$2511 (трактор колісний),
державний №038$86 КС,
двигун №41877, кузов №1118,
пробіг 1475,8 мтг 

2000 25637,5 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012 

1.7. КО$206 (снігонавантажувач),
державний №55$406 АА (00$
177 КС), двигун №478415,
кузов №11$00481, 
пробіг 7310 мтг

1990 16022,29 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012

1.8. ЕО$2628 (екскаватор),
державний №019$88 КС,
двигун №982648, шасі
№185843, пробіг 13627,7 мтг

1994 58181,3 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012

1.9. ДУ$50 (каток), державний
№056$42КС, кузов №14245,
пробіг 3081,9 мтг

1980 79540,51 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 14.09.2012

2. Комунальне автотранспортне підприємство №273901

2.1. ЗІЛ$133 Г4 (посилочна
поливомийка), державний
№081$67 КА, двигун
№021427, шасі №S014776,
пробіг 201905 км

1995 101121,57 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.2. ПАЗ$3205, державний №83$
93 КИП, двигун №106220,
кузов №9103995, пробіг
730635 км

1991 51959,26 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.3. Ікарус$260.50, державний
№69$45 КИН, шасі №1721,
пробіг 974768 км

1989 6012,23 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.4. РАФ$3311, державний №61$74
КИЕ, двигун №4021123442,
шасі №255287, 
пробіг 747025 км

1993 39303,86 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.5. ЗІЛ$133 Г4 (посилочна
поливомийка), державний
№60$55 КІА, двигун
№021545, шасі №S0147885,
пробіг 246260 км

1995 101170,23 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.6. ЗІЛ$133 Г4 (посипочна
поливомийка), державний
№60$54 КІА, двигун
№021248, шасі №S0147687,
пробіг 194557 км

1995 109170,23 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013 

2.7. ЗІЛ$133 Г4 (посипочна
поливомийка), державний
№60$53 КІА, двигун
№021278, inaci№S0147708,
пробіг 222902 км

1995 101121,57 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.8. ЗІЛ$133 Г4 (посипочна
поливомийка), державний
№60$51 КІА, двигун
№021468, шасі №S0147791,
пробіг 179428 км

1995 101413,55 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��2�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�26�травня�2016�ро���№ 366/366

ПЕРЕЛІК 
основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної

громади міста Києва, дозвіл на списання яких надається
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2.9. ЗІЛ$133 Д4 (посипочна
поливомийка), державний
№60$48 КІА, двигун
№000148, шасі №S0147516,
пробіг 247350 км

1995 97920,06 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.10. Ікарус $256, державний №АА
79$56 НХ, шасі
№469802/4407С, пробіг
594122 км

1992 137681,84 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.11. ТМЗ$802 А, державний №34$
03 УЧ, шасі №1092, пробіг
185861 км

1975 2596,55 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.12. ОДАЗ$9357
(паливоцистерна),
державний №33$18 УШ, шасі
№000252392, 
пробіг 85208 км

1989 14813,17 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.13. ГАЗ 53$12 АР$53, державний
№КИМ 27$58, двигун
№0127114, шасі №1022011,
пробіг 224975 км

1986 12081,34 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.14. ЗШ$433362 КО$713$02,
державний №26$74 КИТ,
двигун №038111, шасі
№3394134, пробіг 82184 км

1994 19944,71 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.15. ЗІЛ$433362 КО$713$02,
державний №26$00 КИТ,
двигун №125178, шасі
№3320313, пробіг 80351 км

1993 31331,65 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.16. ЗІЛ$130 АТЗ$3,8$130,
державний №025$70 КА,
двигун №747936, пробіг
739502 км

1966 10377,56 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.17. ЗІЛ$130, державний №025$64
КА, пробіг 314282 км

1974 9757,31 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.18. ЗІЛ$130 АТЗ$3,8$130,
державний №025$63 КА,
двигун №038140, шасі
№1715266, пробіг 554411 км

1980 9719,4 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.19. РАФ$2203$01, державний
№23$42 КИЕ, двигун №32929,
шасі №236869, 
пробіг 677712 км

1992 10585,79 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.20. ЗІЛ$431412, державний №11$
95 КИТ, двигун №067571, шасі
№3348790, пробіг 161054 км

1993 27250,68 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.21. РАФ$2203, державний №37$
12 КИБ, двигун №1135242,
шасі №47864, 
пробіг 660696 км

1980 8387,45 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.22. ЗІЛ$133 Г4 АМДК$133 Г4,
державний №074$60 КА,
двигун №001127, шасі
№XTZ133г42W0149128, пробіг
192675 км

1998 55306,78 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.23. ЗІЛ$433362 КО$713$06,
державний №073$25 КА,
двигун №224886, шасі
№W3439798, 
пробіг 90380 км

1998 36332,71 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.24. ЗІЛ$133 Д4 АМДК$133 Д4,
державний №071$43 КА,
двигун №001299, шасі
№XTZ133fl42W0149329,
пробіг 228581 км

1998 75306,8 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.25. ЗІЛ$133 Д4 АМДК$133 Д4,
державний №071$41 КА,
двигун №6454001310, шасі
№XTZ133Д42W0149394,
пробіг 213099 км

1998 75306,8 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.26. ЗІЛ$133 Д4 МДК$133Д4$01,
державний №37$12 КИТ,
двигун №020804, 
шасі №S0147503, пробіг
208077 км

1995 72523,76 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.37. ОДАЗ$885 (газовоз),
державний №37$65 КИ, шасі
№35421, пробіг 24148 км

1986 5830,09 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

2.28. ПНД$250 А ДТ$75Н$ХС2,
державний №057$41 КС,
двигун №049663, шасі
№598667, пробіг 2864,7 км

1988 17476,89 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 02.12.2013

3. Публічне акціонерне товариство "Київенерго"

3.1. Трактор Т$40, реєстраційний
№49$07 ЯУ, двигун
№240498, шасі №292184, інв.
№ТЦ5$10500050017/000,
пробіг 13129 мтг 

1987 8295,22 240,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 29.04.2014
№901

3.2. Трактор Т$40, реєстраційний
№49$08 ЯУ, двигун
№727689, шасі №350822, інв.
№ТЦ5$10500050016/000,
пробіг 12978 мтг

1987 21495,54 3533,30 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 29.04.2014
№901

3.3. Трактор Т$16МГ,
реєстраційний №49$78 ЯУ,
двигун №976410, шасі
№21265, інв. №ТЦ5$
10500050013/000, пробіг
10231 мтг

1993 24647,4 3458,30 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 29.04.2014
№901

3.4. Бульдозер Д$686,
реєстраційний №48$42 ЯУ,
шасі №206560, інв. №ТЦ5$
10500050007/000, 
пробіг 999 мтг

1972 17766,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 29.04.2014
№901

4. Комунальне підприємство Київської міської ради"Телекомпанія "Київ"

4.1. ВАЗ 21043, державний №449$
15 КА, шасі
№ХТА21043020927679, пробіг
70813 км

2002 18750,0 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 09.06.2014
№2 

4.2. MITSUBISHI L$300, державний
№076$46 KA, шасі
№JMBLZPO3VVA700583,
пробіг 511751 KM

1997 65885,36 0,00 Акт на списання
автотранспортних
засобів від 09.06.2014
№3

Київський міський голова В. Кличко

Про оголошення природних об’єктів ботанічними пам’ятками
природи місцевого значення у м. Києві

Рішення Київської міської ради № 357/357 від 26 травня 2016 року
Відповідно до пункту «і» частини першої статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природ%

ного середовища», статей 3, 27, 28, 51 — 53 Закону України «Про природно%заповідний фонд України», роз%
глянувши клопотання Київського еколого%культурного центру (лист від 26 травня 2015 року № 27/2015), Ки%
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�О�олосити�природні�об’є�ти�ботанічними

пам’ят�ами�природи�місцево�о�значення���

м.�Києві�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Національном��природном��пар���«Голо-

сіївсь�ий»�забезпечити�охорон��зазначених���до-

дат���до�цьо�о�рішення�об’є�тів�з�оформлен-

ням�охоронних�зобов’язань�щодо�забезпечен-

ня�режим��охорони�та�збереження�цих�об’є�-

тів.

3.�Взяти�до�відома,�що�відповідно�до�статті

27�За�он��У�раїни�«Про�природно-заповідний

фонд�У�раїни»�о�олошення�зазначених�об’є�-

тів�ботанічними�пам’ят�ами�природи�місцево-

�о�значення�проводиться�без�вил�чення�зе-

мельних�діляно����їх�власни�ів�або��орист�ва-

чів.

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.05.2016�№ 357/357

Перелік
природних об’єктів, які оголошуються ботанічними пам’ятками природи

місцевого значення у м. Києві
№ з/п Назва Місце розташування Користувач

природних об'єктів
Коротка

характеристика
об'єкта

1. Самбурські дуби м. Київ, Національний природний
парк "Голосіївський", кв. 13 виділ 2,
6, 7, 8

Національний
природний парк
"Голосіївський"

Десять 400 $ 500$
річних дерев дуба
черещатого

2. Дуби $ Голосіївські
велетні

м. Київ, Національний природний
парк "Голосіївський", кв. 4 виділ 5

Національний
природний парк
"Голосіївський"

Два 400 $ 500$річних
дерева дуба
черещатого

3. Дуб Петра Могили м. Київ, Національний природний
парк "Голосіївський", кв. 3 виділ 15

Національний
природний парк
"Голосіївський"

Одне 500$річне
дерево дуба
черещатого

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 363/363 від 26 травня 2016 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 Київської
міської ради від 21 квітня 2015 року №415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

нежитлові�приміщення��ом�нальної�власності

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

додат�ом.

2.�Дніпровсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній

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.�Контрольза�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 та

загальна площа

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати 

Строк,
на який
уклада$

ється
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ $ ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ $ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
ЧОРНОБИЛЯ"
Форма власності $ приватна
Форма фінансування $змішана

ГАГАРІНА ЮРІЯ
ПРОСП., 14$А
Дніпровський район
ЖБк $ 9$поверховий
Площа $ 290,30 кв.м

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА
ПЛОЩІ, ЩО НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ (статутна
діяльність)
1 поверх
Площа $ 50,00 кв.м
Площа $ 3,70 кв.м
Загальна площа $ 53,70 кв.м

1% 

7%

2 роки
364
дні

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�26.05.2016�№ 363/363

Нежитлові приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

які передаються в оренду без проведення конкурсу
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про затвердження змін до Положення про Київський міський 

територіальний центр соціального обслуговування
Розпорядження № 402 від 9 червня 2016 року

Відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні со#
ціальні гарантії», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяль#
ності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», з метою приведен#
ня у відповідність до законодавства України:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Ки-

ївсь�ий�місь�ий�територіальний�центр�соціаль-

но�о�обсл��ов�вання,�затверджено�о�розпо-

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

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

трації)�від�30�червня�2010�ро���№ 491�(в�ре-

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

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

ної�адміністрації)�від�18�березня�2013�ро��

№ 340),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що

додається.

2.�Затвердити��раничн��чисельність�праців-

ни�ів�Київсь�о�о�місь�о�о�територіально�о�цен-

тр��соціально�о�обсл��ов�вання�в��іль�ості

233,5�штатних�одиниць.

3.�П�н�т�3�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�30�червня�2010�ро-

���№ 491�«Про�затвердження�Положення�про

Київсь�ий�місь�ий�територіальний�центр�соці-

ально�о�обсл��ов�вання»�ви�лючити.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

30.06.2010�р.�№�491

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

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

09.06.2016�№�402)

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

(Ідентифі�аційний��од�05395828)

1.�Київсь�ий�місь�ий�територіальний�центр�соціально�о�обсл��ов�вання�(далі —�Територіаль-

ний�центр)�є�бюджетною��становою,�підзвітною�та�під�онтрольною�Департамент��соціальної

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

(далі —�Департамент).

Територіальний�центр�заснований�на��ом�нальній�Х�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�Засновни�ом�та�власни�ом�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�вист�пає

Київсь�а�місь�а�рада.

Територіальний�центр�перейменовано�відповідно�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»)�від�30�червня�2010�ро���№ 491

«Про�затвердження�Положення�про�Київсь�ий�місь�ий�територіальний�центр�соціально�о�об-

сл��ов�вання»�з�Територіально�о�центр��соціально�о�обсл��ов�вання�пенсіонерів�м.�Києва�в

Київсь�ий�місь�ий�територіальний�центр�соціально�о�обсл��ов�вання.

Територіальний�центр��творюється�для�надання�соціальних�посл����ромадянам,�я�і�переб�-

вають���с�ладних�життєвих�обставинах�і�потреб�ють�сторонньої�допомо�и,�за�місцем�прожи-

вання.

2.�Територіальний�центр�є�юридичною�особою,�має�самостійний�баланс,�рах�н�и�в�ор�анах

Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни,�печат���зі�споїм�наймен�ванням,�штампи�та�блан�и.

Територіальний�центр�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�ді-

яльності�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодав-

ством�У�раїни.

Фінансова�звітність�Територіально�о�центр��надається�до�Департамент���ом�нальної�власно-

сті�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�в��становленом��поряд��.

3.�Місце�розташ�вання�Територіально�о�центр�:�в�л.�Михайла�Котельни�ова,�32/11,�м.�Київ,

03115.

4.�Територіальний�центр���діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�а�тами

Президента�У�раїни,�Верховної�Ради�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни�та�інших�центральних

ор�анів�ви�онавчої�влади,�прийнятими�відповідно�до�Констит�ції�та�за�онів�У�раїни,�рішеннями

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

місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�цим�Положенням.

5.�Територіальний�центр�провадить�свою�діяльність�на�принципах�адресності�та�індивід�аль-

но�о�підход�,�дост�пності�та�від�ритості,�добровільно�о�вибор��отримання�чи�відмови�від�надан-

ня�соціальних�посл��,���манності,��омпле�сності,�ма�симальної�ефе�тивності�ви�ористання�бю-

джетних��оштів,�за�онності,�соціальної�справедливості,�забезпечення��онфіденційності,�дотри-

мання�державних�стандартів�соціальних�посл��,�етичних�норм�і�правил.

6.�Методичне�забезпечення�діяльності�Територіально�о�центр��здійснює�Міністерство�соці-

альної�політи�и�У�раїни,��оординацію,�ор�анізаційно-методичне�забезпечення�та��онтроль�за

забезпеченням�йо�о�діяльності�і�додержанням�за�онодавства�про�надання�соціальних�посл��

здійснює�в��становленом��поряд���Департамент.

Для�забезпечення�реалізації�соціальної�політи�и�щодо�надання�соціальних�посл���Територі-

альний�центр�взаємодіє�зі�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністра-

ціями,�а�та�ож�з�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�всіх�форм�власності.

7.�На�надання�соціальних�посл���в�Територіальном��центрі�мають�право:�

�ромадяни�похило�о�ві��,�інваліди,�хворі�(з�числа�осіб�працездатно�о�ві���на�період�до�вста-

новлення�їм��р�пи�інвалідності,�але�не�більш�я��чотири�місяці),�я�і�не�здатні�до�самообсл��ов�-

вання�і�потреб�ють�постійної�сторонньої�допомо�и,�визнані�та�ими�в�поряд��,�затвердженом�

Міністерством�охорони�здоров’я�У�раїни;

�ромадяни,�я�і�переб�вають���с�ладній�життєвій�сит�ації���зв’яз���з�безробіттям�і�зареєстро-

вані�в�державній�сл�жбі�зайнятості�я��та�і,�що�ш��ають�робот�,�стихійним�лихом,��атастрофою

(і�мають�на�своєм���триманні�неповнолітніх�дітей,�дітей-інвалідів,�осіб�похило�о�ві��,�інвалідів),

я�що�середньомісячний�с���пний�дохід�їх�сімей�нижчий�ніж�прожит�овий�мінім�м�для�сім’ї;

�часни�и�антитерористичної�операції�та�члени�їх�сімей,�вн�трішньо�переміщені�особи.

8.�Основними�завданнями�Територіально�о�центр��є:

виявлення��ромадян,�зазначених���п�н�ті�7�цьо�о�Положення,�форм�вання�еле�тронної�бази

даних�та�их��ромадян,�визначення�(оцінювання)�їх�індивід�альних�потреб���наданні�соціальних

посл��;

забезпечення�я�існо�о�надання�соціальних�посл��;

�становлення�зв’яз�ів�з�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�всіх�форм�власності,

фізичними�особами,�родичами��ромадян,�я�их�обсл��ов�є�Територіальний�центр,�з�метою�спри-

яння�в�наданні�соціальних�посл����ромадянам,�зазначеним���п�н�ті�7�цьо�о�Положення;

забезпечення�перевезення�в�межах�міста�осіб�з�обмеженими�фізичними�можливостями�та

інших�мало�мобільних��р�п�населення;

здійснення�заходів�з�ви�онання�місь�их�соціальних�про�рам;

здійснення�в��становленом��поряд����оординації�роботи,�ор�анізаційно-методично�о�забезпе-

чення�та��онтролю�за�додержанням�за�онодавства�про�надання�соціальних�посл���районними�те-

риторіальними�центрами�соціально�о�обсл��ов�вання�(надання�соціальних�посл��)�в�місті�Києві.

9.�Територіальний�центр�має�право:

зал�чати�для�надання�соціальних�посл���на�до�овірних�засадах�інші�підприємства,��станови,

ор�анізації�всіх�форм�власності�та�фізичних�осіб,�зо�рема�волонтерів;

в��ставленом��поряд���отрим�вати���манітарн��та�бла�одійн��допомо��,�в�том��числі�з-за

�ордон�,�я�а�ви�ористов�ється�для�надання�допомо�и��ромадянам,�зазначеним���п�н�ті�7�цьо-

�о�Положення,�та�для�поліпшення�матеріально-технічної�бази�Територіально�о�центр�;

10.�Територіальний�центр�надає�та�і�платні�посл��и:

ведення�домашньо�о��осподарства�(�осметичне,�воло�е,��енеральне�прибирання�житла);

придбання�і�достав�а�продовольчих,�промислових�та��осподарсь�их�товарів,�меди�аментів,

�ни��і�періодичних�видань;

ор�анізація�харч�вання�(при�от�вання�їжі,��од�вання�для�ліж�охворих);

транспортні�посл��и;

пер��арсь�і�посл��и;

ремонт�одя��;

надання�посл���з�ви�онання�ремонтних�робіт�(дрібний�ремонт�приміщень);

надання�допомо�и�в�оплаті��ом�нальних�посл���та�здійсненні�інших�платежів;

надання�допомо�и�в�оформленні�до��ментів�та�написанні�листів;

представництво�інтересів�в�ор�анах�державної�влади,��становах,�підприємствах�та�ор�аніза-

ціях;

здійснення�профіла�тичних�та�санітарно-�і�ієнічних�заходів�за�місцем�проживання�(переб�ван-

ня);

забезпечення�с�проводження;

ор�анізація�надання��онс�льтацій�лі�арями�за�місцем�проживання�(переб�вання).

Тарифи�на�платні�соціальні�посл��и�встановлюються�Територіальним�центром�відповідно�до

Поряд���ре��лювання�тарифів�на�платні�соціальні�посл��и,�затверджено�о�постановою�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни�від�09��вітня�2005�ро���№ 268,�та�затвердж�ються�йо�о�дире�тором.

У�Територіальном��центрі�може��творюватися�м�льтидисциплінарна��оманда�відповідно�до

Поряд���ор�анізації�м�льтидисциплінарно�о�підход��з�надання�соціальних�посл�����територіаль-

ном��центрі�соціально�о�обсл��ов�вання�(надання�соціальних�посл��),�затверджено�о�на�азом

Мінсоцполіти�и.

11.�У�Територіальном��центрі��творено�та�і�стр��т�рні�підрозділи:

се�тор�з�питань��адрової�та�правової�роботи;

відділ�адміністративно-�осподарсь�о�о�забезпечення;

відділ�план�вання,�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності;

відділ�ор�анізаційно-методично�о�забезпечення,��оординації,�моніторин���оцін�и�та��онтро-

лю�за�я�істю�надання�соціальних�посл���територіальних�центрів;

відділення�ор�анізації�надання�адресної�і�нат�ральної�допомо�и;�спеціалізоване�відділення

соціальної�допомо�и�вдома�інвалідам�з�психічними�захворюваннями;

відділення�надання�транспортних�посл��.

12.�Територіальний�центр�надає�соціальні�посл��и�відповідно�до�Перелі���соціальних�посл��,

�мов�та�поряд���їх�надання�стр��т�рними�підрозділами�територіально�о�центр��соціально�о�об-

сл��ов�вання�(надання�соціальних�посл��),�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни�від�29��р�дня�2009�ро���№ 1417.

13.�Територіальний�центр�очолює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади

в��становленом��поряд���Київсь�ий�місь�ий��олова�за�поданням�дире�тора�Департамент�,�по-

�одженим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розподі-

л��обов’яз�ів.

Посад��дире�тора�Територіально�о�центр��може�займати�особа,�я�а�має�вищ��освіт��(ма-

�істр,�спеціаліст)�відповідно�о�напрям��під�отов�и�і�стаж�роботи�на��ерівній�посаді�не�менш�я�

п’ять�ро�ів.

Керівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�призначає�на�посад��і�звільняє�з�посади�дире�тор�Тери-

торіально�о�центр��за�по�одженням�з�дире�тором�Департамент�.

14.�Дире�тор�Територіально�о�центр�:

1)�ор�анізов�є�робот��Територіально�о�центр�,�несе�персональн��відповідальність�за�ви�онан-

ня�по�ладених�на�центр�завдань,�забезпеч�є�проведення�моніторин���та�оцін�и�я�ості�соціаль-

них�посл��,�визначає�ст�пінь�відповідальності�працівни�ів;

2)�затвердж�є�посадові�обов’яз�и�заст�пни�ів�дире�тора�і��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів

та�інших�працівни�ів�Територіально�о�центр�;

3)��оордин�є�діяльність�стр��т�рних�підрозділів�Територіально�о�центр�:

4)�подає�на�затвердження�до�Департамент��пропозиції�щодо�штатно�о�розпис��та��оштори-

с��витрат�Територіально�о�центр�;

5)���ладає�до�овори,�діє�від�імені�Територіально�о�центр��і�представляє�йо�о�інтереси;

6)�розпоряджається��оштами�Територіально�о�центр��в�межах�затверджено�о��ошторис��ви-

трат�та�відповідно�до�їх�цільово�о�призначення,�в�том��числі�на�оплат�:

проведення�щорічно�о�профіла�тично�о�медично�о�о�ляд��соціальних�працівни�ів�та�соціаль-

них�робітни�ів�Територіально�о�центр�,�я�і�безпосередньо�надають�соціальні�посл��и;

придбання�для�соціальних�працівни�ів�та�соціальних�робітни�ів�спецодя��,�вз�ття,�велосипе-

дів,�проїзних��вит�ів�(або��рошової��омпенсації�за�їх�придбання);
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Про створення Міської комісії 
з питань упорядкування обліку юридичних осіб, 

які розміщені в місті Києві та, за даними 
ЄДРПОУ, належать до сфери управління органів державної 

влади
Розпорядження № 403 від 9 червня 2016 року

На виконання пунктів 12#14 Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвер#
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1121, в межах функцій органу
виконавчої влади:

1.�Створити�Місь����омісію�з�питань��по-

ряд��вання�облі���юридичних�осіб,�я�і�роз-

міщені�в�місті�Києві�та,�за�даними�ЄДРПОУ,

належать�до�сфери��правління�ор�анів�дер-

жавної�влади,�та�затвердити�її�посадовий

с�лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�Місь����о-

місію�з�питань��поряд��вання�облі���юри-

дичних�осіб,�я�і�розміщені�в�місті�Києві�та,

за�даними�ЄДРПОУ,�належать�до�сфери

�правління�ор�анів�державної�влади,�що�до-

дається.

3.�Визначити��оловою�Місь�ої��омісії�з

питань��поряд��вання�облі���юридичних

осіб,�я�і�розміщені�в�місті�Києві�та,�за�да-

ними�ЄДРПОУ,�належать�до�сфери��прав-

ління�ор�анів�державної�влади�(далі —�Місь-

�а��омісія)�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації,�я�ий�відповід-

но�до�розподіл��обов’яз�ів��оордин�є�ді-

яльність�Департамент���ом�нальної�влас-

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

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

адміністрації).

4.�Голові�Місь�ої��омісії�затвердж�вати�пер-

сональний�с�лад�Місь�ої��омісії�та�в�разі�по-

треби�вносити�до�ньо�о�зміни.

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

них�адміністрацій:

5.1.�Утворити�робочі��р�пи�для�проведен-

ня�обстежень�юридичних�осіб,�я�і�розміще-

ні�в�місті�Києві�та,�за�даними�ЄДРПОУ,�на-

лежать�до�сфери��правління�ор�анів�держав-

ної�влади�із�зал�ченням�представни�ів�ор�а-

нів�приватизації,�Державної�сл�жби�статис-

ти�и�У�раїни,�Державної�фіс�альної�сл�жби

У�раїни,�Державної�ре��ляторної�сл�жби�У�ра-

їни�та�в�разі�потреби�представни�ів�Держ-

фінінспе�ції,�її�територіальних�ор�анів,�Дер-

жавно�о��азначейства,�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій.

5.2.�Забезпечити�проведення�обстежень

юридичних�осіб,�я�і�розміщені�в�місті�Києві�та,

за�даними�ЄДРПОУ,�належать�до�сфери��прав-

ління�ор�анів�державної�влади,�та�під�отов-

���за�їх�рез�льтатами�до��ментів,�передба-

чених�Положенням,�затвердженим�з�ідно�з

п�н�том�2�цьо�о�розпорядження.

6.�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�15�липня�2011�ро���№ 1219�«Про�ство-

рення�Місь�ої��омісії�з�питань��поряд��вання

облі���юридичних�осіб,�що�за�даними�ЄДРПОУ

належать�до�сфери��правління�ор�анів�дер-

жавної�влади,�я�і�розташовані���місті�Києві»;

від�27�вересня�2013�ро���№ 1695�«Про�вне-

сення�змін�до�с�лад��Місь�ої��омісії�з�питань

�поряд��вання�облі���юридичних�осіб,�що�за

даними�ЄДРПОУ�належать�до�сфери��прав-

ління�ор�анів�державної�влади,�я�і�розташо-

вані���місті�Києві»;

від�29�жовтня�2014�ро���№ 1229�«Про�вне-

сення�змін�до�розпорядження�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�15�липня�2011

ро���№ 1219�«Про�створення�Місь�ої��омісії

з�питань��поряд��вання�облі���юридичних

осіб,�що�за�даними�ЄДРПОУ�належать�до

сфери��правління�ор�анів�державної�влади,

я�і�розташовані���місті�Києві».

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

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

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

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

придбання�для�оснащення�стр��т�рних�підрозділів�Територіально�о�центр��автотранспорт�,

засобів�перес�вання,�спеціальних�засобів�для�до�ляд��і�самообсл��ов�вання;

підвищення��валіфі�ації�осіб,�я�і�надають�соціальні�посл��и;

7)�призначає�в��становленом��поряд���на�посад��і�звільняє�з�посади�працівни�ів�Територі-

ально�о�центр�;

8)�видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази�(в�том��числі�щодо�здійснення�(припинення)�об-

сл��ов�вання��ромадян),�ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання;

9)�затвердж�є�Положення�про�стр��т�рні�підрозділи�Територіально�о�центр�.

10)�розробляє�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���прое�т�Положення�про�Те-

риторіальний�центр.

15.�Територіальний�центр��трим�ється�за�рах�но���оштів,�я�і�відповідно�до�Бюджетно�о��о-

де�с��У�раїни�виділяються�з�бюджет��міста�Києва�на�соціальний�захист�населення�та�соціаль-

не�забезпечення,�інших�надходжень,���том��числі�від�діяльності�йо�о�стр��т�рних�підрозділів,�від

надання�платних�соціальних�посл��,�а�та�ож�бла�одійних��оштів��ромадян,�підприємств,��ста-

нов�та�ор�анізацій.

Фонд�оплати�праці�працівни�ів�Територіально�о�центр��встановлюється�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни.

16.�Гранична�чисельність�працівни�ів�та�стр��т�ра�Територіально�о�центр��затвердж�ється

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації).

Оплата�праці�працівни�ів�Територіально�о�центр��здійснюється�відповідно�до�за�онодавства

з�питань�оплати�праці.

17.�Перевір�а�роботи�та��онтроль�за�ор�анізацією�діяльності,�пов’язаної�з�наданням�соціаль-

них�посл��,�стр��т�рних�підрозділів�Територіально�о�центр�,�ревізія�фінансово-�осподарсь�ої�ді-

яльності�центр��проводяться�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

18.�Майно�Територіально�о�центр��є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��правління.

Територіальний�центр�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор-

�ан�:�відч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�надавати�в�оренд��або�безоплатне��орист�вання�(по-

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

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

Керівник апарату В. Бондаренко

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
Міської комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, 

які розміщені в місті Києві та, за даними ЄДРПОУ, належать 
до сфери управління органів державної влади

Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий�відповідно�до�розподіл��обо-

в’яз�ів��оордин�є�діяльність�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��омісії

Начальни��Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв�,�заст�п-

ни���олови��омісії

Начальни��Головно�о��правління�статисти�и���м.�Києві

Заст�пни���олови�Державної�ре��ляторної�сл�жби�У�раїни

Заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�Державної�фіс�альної�сл�жби���м.�Києві

Заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

Заст�пни��начальни�а�фінансово-аналітично�о�відділ��фінансово-е�ономічно�о��правління

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

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

Головний�спеціаліст�фінансово-аналітично�о�відділ��фінансово-е�ономічно�о��правління�Де-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар��омісії�

Заст�пни��начальни�а�Державної�фінансової�інспе�ції�в�м.�Києві�(за�з�одою)

Заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління���м.�Києві�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�ра-

їни�(за�з�одою)

Заст�пни�и��олів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

09.06.2016�№�403

ПОЛОЖЕННЯ 
про Міську комісію з питань упорядкування обліку юридичних осіб, 

які розміщені в місті Києві та, за даними ЄДРПОУ, належать до сфери
управління органів державної влади

1.�Місь�а��омісія�з�питань��поряд��вання�облі���юридичних�осіб,�я�і�розміщені�в�місті�Києві

та,�за�даними�ЄДРПОУ,�належать�до�сфери��правління�ор�анів�державної�влади�(далі —�Місь-

�а��омісія),�є��омісією,�що�створюється���зв’яз���з�надходженням�повідомлень,�передбачених

п�н�том�12�Методи�и�проведення�інвентаризації�об’є�тів�державної�власності,�затвердженої

постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�30�листопада�2005�ро���№ 1121�(далі —�Методи�а),

для��поряд��вання�облі���юридичних�осіб,�я�і�розміщені�в�місті�Києві�та,�за�даними�ЄДРПОУ,

належать�до�сфери��правління�ор�анів�державної�влади.

2.�Місь�а��омісія���діяльності��ер�ється�Констит�цією�і�за�онами�У�раїни,�постановами�Вер-

ховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�мініс-

терств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�Методи�ою�проведення�інвентариза-

ції�об’є�тів�державної�власності,�затвердженою�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�30

листопада�2005�ро���№ 1121,�іншими�а�тами�за�онодавства�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь-

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

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�цим�Положенням.

3.�Місь�а��омісія:

3.1.�Роз�лядає�та�схвалює�матеріали�з�питань��поряд��вання�облі���юридичних�осіб,�я�і�розмі-

щені�в�місті�Києві�та,�за�даними�ЄДРПОУ,�належать�до�сфери��правління�ор�анів�державної�влади,

надані�робочими��р�пами,�що�створюються�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

3.2.�Подає�Фондові�державно�о�майна�У�раїни�(в��опії�ре�іональном��відділенню�Фонд��дер-

жавно�о�майна�У�раїни�по�міст��Києв�)�виснов�и�щодо�доцільності�віднесення�юридичних�осіб

до�сфери��правління�відповідних�ор�анів�державної�влади,��оли�за�адресами,�зазначеними�в�пе-

релі�ах,�наданих�Фондом�державно�о�майна�У�раїни,�розміщені�юридичні�особи,�що�відповід-

но�до�їх��становчих�до��ментів�належать�до�сфери��правління�ор�анів�державної�влади,�я�і�ре-

ор�анізовано�або�лі�відовано.

3.3.�Інформ�є�ор�ани�державної�влади,�до�сфери��правління�я�их�належать�юридичні�особи

відповідно�до�їх��становчих�до��ментів,��оли�за�адресами,�зазначеними�в�перелі�ах,�наданих�Фон-

дом�державно�о�майна�У�раїни,�розміщені�відповідні�юридичні�особи.

3.4.�Інформ�є�відповідні�ор�ани�державної�влади�про�потреб��завершення�державної�реєстрації

припинення�юридичних�осіб,��оли�за�адресами,�зазначеними�в�перелі�ах,�наданих�Фондом�держав-

но�о�майна�У�раїни,�замість�відповідних�юридичних�осіб�розміщені��осподарсь�і�ор�анізації,��тво-

рені�в�рез�льтаті�реор�анізації�цих�осіб,�зо�рема�в�процесі�приватизації�чи��орпоратизації.

3.5.�С�ладає�а�ти�і�надсилає�їх�Фонд��державно�о�майна�(в��опії�Ре�іональном��відділенню

Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�міст��Києв�),�я�що�за�адресами,�зазначеними�в�перелі�ах,

наданих�Фондом�державно�о�майна�У�раїни,�не�розміщені�відповідні�юридичні�особи.

4.�Місь�а��омісія�має�право�отрим�вати�інформацію�від�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій,�інших�ор�анів�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

підприємств,��станов,�ор�анізацій.

5.�Місь�а��омісія�під�час�ви�онання�по�ладених�на�неї�завдань�взаємодіє�з�місцевими�ор�а-

нами�ви�онавчої�влади,�зо�рема�територіальними�підрозділами�центральних�ор�анів�ви�онав-

чої�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання.

6.�Місь�а��омісія��творюється�та�її�посадовий�с�лад�затвердж�ється�розпорядженням�ви�о-

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

7.�Місь�а��омісія��творюється���с�ладі��олови,�заст�пни�ів��олови,�се�ретаря�та�членів�Місь-

�ої��омісії.

До�с�лад���омісії�входять�представни�и�ор�анів�приватизації,�державної�статисти�и,�держав-

ної�фіс�альної�сл�жби,�Державної�ре��ляторної�сл�жби�У�раїни�та���разі�потреби�представни-

�и�Держфінінспе�ції,�її�територіальних�ор�анів,�Державно�о��азначейства,�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій.

До�с�лад��Місь�ої��омісії�мож�ть�та�ож�входити�представни�и�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

09.06.2016�№�403
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навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�правом�до-

радчо�о��олос�.

8.�Очолює�Місь����омісію�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий

відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів��оордин�є�діяльність�Департамент���ом�нальної�власності

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

9.�Голова�Місь�ої��омісії�здійснює�за�альне��ерівництво�діяльністю�Місь�ої��омісії,�визначає

порядо��її�роботи,��олов�є�на�засіданнях.

Один�із�заст�пни�ів��олови�Місь�ої��омісії�ви�он�є�повноваження��олови�Місь�ої��омісії���ра-

зі�йо�о�відс�тності.

10.�Се�ретар�Місь�ої��омісії:

10.1.�С�ли�ає�за�дор�ченням��олови�Місь�ої��омісії�засідання�Місь�ої��омісії�в�мір��потреби.

10.2.�Забезпеч�є�ведення�прото�олів�засідання.

10.3.�Забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�Місь�ої��омісії�(зо�рема�ведення�діловодства),�під�отов-

���поряд���денно�о�та�матеріалів�до�її�засідань�з��рах�ванням�пропозицій�членів�Місь�ої��омісії.

11.�Формою�роботи�Місь�ої��омісії�є�засідання.

Засідання�Місь�ої��омісії�вважається�правоможним,�я�що�на�ньом��прис�тні�більш�я��поло-

вина�йо�о�членів.

12.�На�засіданнях�Місь�а��омісія�роз�лядає�та�схвалює�прое�ти�до��ментів,�передбачених

п�н�том�14�цьо�о�Положення.

Рішення��омісії�вважаються�прийнятими,�я�що�за�них�про�олос�вало�більш�я��половина�при-

с�тніх�на�засіданні�членів�Місь�ої��омісії.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�вирішальним�є��олос

�олов�ючо�о�на�засіданні.

Прото�оли�засідань�підпис�ються�се�ретарем��омісії�та�затвердж�ються�її��олов�ючим���три-

денний�термін.

Член�Місь�ої��омісії,�я�ий�не�підтрим�є�виснов�ів,�розроблених�за�рез�льтатами�роботи�Місь�ої

�омісії,�може�ви�ласти�в�письмовій�формі�о�рем��д�м��,�що�додається�до�прото�ол��засідання.

13.�Під�час�під�отов�и�до�засідання�Місь�ої��омісії��олова��омісії�або�йо�о�заст�пни��направляє

повідомлення,�що�надійшли�з�Фонд��державно�о�майна�У�раїни,��оловам�районних�в�місті�Києві

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

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
Про затвердження Порядку організації харчування осіб, 

які проживають у спеціалізованих будинках для ветеранів війни
та праці, громадян похилого віку та інвалідів 

на вул. Котельникова, 32/11, вул. Будищанській, 4 
та вул. Їжакевича, 3

Наказ № 209 від 17 травня 2016 року
На виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки», затвердженої

рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року 116/116, відповідно до підпункту 36 пункту 6, під#
пункту 10.12 пункту 10 Положення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 175

НАКАЗУЮ:

1.�Затвердити�Порядо��ор�анізації�харч�ван-

ня�осіб,�я�і�проживають���спеціалізованих�б�-

дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян

похило�о�ві���та�інвалідів�на�в�л.�Котельни�о-

ва,�32/11,�в�л.�Б�дищансь�ій,�4�та�в�л.�Їжа�е-

вича,�3,�що�додається.

2.�Начальни���відділ��правово�о�забезпечен-

ня�(Ш�тій�В.�М.)�забезпечити�подання�цьо�о

на�аз��на�державн��реєстрацію�до�Головно�о

�правління�юстиції���м.�Києві.

3.�Визнати�та�им,�що�втратив�чинність�на-

�аз�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�17

листопада�2014�ро���№ 447�«Про�затверджен-

ня�Поряд���ор�анізації�харч�вання�осіб,�я�і�про-

живають���спеціалізованих�б�дин�ах�для�вете-

ранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві��

та�інвалідів�на�в�л.�Котельни�ова,�32/11,�в�л.�Б�-

дищансь�ій,�4�та�в�л.�Їжа�евича,�3»,�зареєс-

трований�в�Головном���правлінні�юстиції���міс-

ті�Києві�02��р�дня�2014�ро���за�№ 46/1099.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�на�аз��по-

�ласти�на�заст�пни�а�дире�тора�Департамен-

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

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

жавної�адміністрації)�Назарен�о�С.�П.

5.�Цей�на�аз�набирає�чинності�з�момент��йо-

�о�оприлюднення.

Директор Департаменту 
Ю. Крикунов

ЗАТВЕРДЖЕНО

На�аз�Департамент��соціальної�політи�и�

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

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

від�17.05.�2016�ро���№ 209

Порядок 
організації харчування осіб, які проживають у спеціалізованих будинках

для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів 
на вул. Котельникова, 32/11, вул. Будищанській, 4 та вул. Їжакевича, 3

1.�Цей�Порядо��визначає�механізм�забезпечення�без�оштовним�харч�ванням�та�прод��товими

наборами�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів,�я�і�проживають���спеціа-

лізованих�б�дин�ах�для�ветеранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів�на�в�л.�Ко-

тельни�ова,�32/11,�в�л.�Б�дищансь�ій,�4�та�в�л.�Їжа�евича,�3�(далі —�Спеціалізовані�б�дин�и).

2.�Ор�анізація�забезпечення�без�оштовним�харч�ванням�та�прод��товими�наборами�(далі —

без�оштовне�харч�вання)�здійснюється�Спеціалізованими�б�дин�ами�через�за�лади�(підпри-

ємства)��ромадсь�о�о�харч�вання�за�рах�но���оштів,�передбачених�місь�ою�цільовою�про�ра-

мою�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016 —�2018�ро�и,�затвердженою�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�03�березня�2016�ро���№ 116/116,�в�межах�видат�ів,�передбачених�на�цю�мет��в�бю-

джеті�міста�Києва�на�відповідний�рі�.

3.�Харч�вання�здійснюється�відповідно�до���ладено�о�з�ідно�чинно�о�за�онодавства�між�Спе-

ціалізованим�б�дин�ом�та�за�ладом�(підприємством)��ромадсь�о�о�харч�вання�до�овор��про

ор�анізацію�без�оштовно�о�харч�вання�та�прод��тові�набори.

4.�Без�оштовне�харч�вання�надається�особам,�що�проживають�та�переб�вають�на�обсл��о-

в�ванні�в�Спеціалізованих�б�дин�ах�(далі —�особи,�я�і�проживають���спеціалізованих�б�дин�ах),

за�їх�бажанням,�середньомісячний�с���пний�дохід�я�их�за�попередні�шість�місяців,�що�перед�-

ють�місяцю�звернення,�не�перевищ�є�двох�прожит�ових�мінім�ми�для�осіб,�я�і�втратили�праце-

здатність.

5.�Особи,�я�і�проживають���Спеціалізованом��б�дин���та�мають�середньомісячний�с���пний

дохід,�що�перевищ�є�два�прожит�ових�мінім�ми�для�осіб,�я�і�втратили�працездатність,�мають

право�на�отримання�харч�вання�на�платній�основі.

6.�Середньомісячний�с���пний�дохід�обрахов�ється�б�х�алтером�Спеціалізовано�о�б�дин��

на�підставі�довід�и�про�доходи�особи,�я�а�проживає���Спеціалізованом��б�дин��,�за�останні

шість�місяців,�що�перед�ють�місяцю�звернення.

7.�Пропорційно�до�затверджених�видат�ів�Спеціалізовано�о�б�дин���на�забезпечення�без-

�оштовним�харч�ванням��ромадян,�зазначених���п�н�ті�4�цьо�о�Поряд���на�поточний�рі�,�ди-

ре�тор�Спеціалізовано�о�б�дин���приймає�рішення�щодо��іль�ості�місяців�отримання�без�ош-

товно�о�харч�вання�однією�особою,�я�а�проживає���Спеціалізованом��б�дин��,�протя�ом�ро-

��.

8.�Для�отримання�без�оштовно�о�харч�вання�особи,�зазначені�в�п�н�ті�4�цьо�о�Поряд��,�по-

дають�наст�пні�до��менти:

— особиста�письмова�заява�на�ім’я�дире�тора�Спеціалізовано�о�б�дин���(з�дозволом�на�об-

роб���своїх�персональних�даних);

— довід�а�про�доходи�за�шість�місяців,�що�перед�ють�місяцю�звернення.

До��менти,�на�підставі�я�их�надається�без�оштовне�харч�вання�(поновлюються�один�раз�на

рі�).

9.�Рішення�про�відмов����наданні�без�оштовно�о�харч�вання�приймається�дире�тором�Спе-

ціалізовано�о�б�дин�����разі:

— відс�тності�фінанс�вання;

— я�що�особа�не�належить�до��ате�орій,�зазначених�в�п�н�ті�4�цьо�о�Поряд��;

— я�що�особою�не�надані�всі�до��менти,�зазначені�в�п�н�ті�8�цьо�о�Поряд��.

10.�На�підставі�поданих�заяв�з�необхідними�до��ментами�форм�ються�спис�и�осіб�для�отри-

мання�без�оштовно�о�харч�вання,�я�і�затвердж�ються�на�азом�дире�тора�Спеціалізовано�о�б�-

дин��.

11.�Меню�без�оштовно�о�обід��форм�ється�за�ладом�(підприємством)��ромадсь�о�о�харч�-

вання���відповідності�з�вимо�ами�хара�теристи��основних�дієт,�розроблених�Інстит�том�харч�-

вання�АМН�У�раїни,�з��рах�ванням�ві�ових�особливостей��ате�орій�осіб,�я�і�проживають���спе-

ціалізованих�б�дин�ах,�та�по�одж�ється�з�дире�тором�Спеціалізовано�о�б�дин��.

Меню�повинно�б�ти�різноманітним,�збалансованим�та�відповідати�ві�овим�особливостям�не-

працездатних��ромадян.

12.�Харч�вання�здійснюється�шляхом�достав�и�обідів���Спеціалізований�б�дино�����ерметич-

но�за�ритом��пос�ді���робочі�дні�та�набор��прод��тів�харч�вання���ви�ляді�с�хо�о�пай�а�на�один

вихідний�день.

13.�Розподіл��оштів�на�ор�анізацію�харч�вання���Спеціалізованих�б�дин�ах,�облі��і�звітність

за�ви�ористанням��оштів,�я�і�виділяються�на�безоплатне�харч�вання,�здійснюється�відповідно

до�чинно�о�за�онодавства.

14.�Відповідальність�за�безпе���і�я�ість�прод��тів�харч�вання�та�продовольчої�сировини,��о-

тової�прод��ції�по�ладається�на�постачальни�а,�за�лад�(підприємство),�що�забезпеч�ють�хар-

ч�вання�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�я�ість�та�безпе���харчових�прод��тів�та�продоволь-

чої�сировини».

15.�Постачальни�и�разом�із�дире�тором�Спеціалізовано�о�б�дин���с�ладають��рафі�и�поста-

чання.

16.�На�азом�дире�тора�Спеціалізовано�о�б�дин���призначається�особа,�відповідальна�за�ор-

�анізацію�харч�вання.

Заступник директора Департаменту — начальник управління 
соціального захисту інвалідів, чорнобильців, ветеранів 

С. Назаренко

державних�адміністрацій�для�попередньо�о�опрацювання�питання,�проведення�обстеження�юри-

дичних�осіб�та�під�отов�и�прое�тів�до��ментів,�передбачених�п�н�том�14�цьо�о�Положення.

14.�Районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації�за�рез�льтатами�проведено�о�ними�обсте-

ження�юридичних�осіб�інформ�ють�Місь����омісію�та�забезпеч�ють�під�отов���на�роз�ляд�Місь-

�ої��омісії�прое�тів�та�их�до��ментів:

14.1.�Коли�за�зазначеною���перелі���адресою�розміщена�відповідна�юридична�особа,��от�-

ють�прое�т�виснов���Місь�ої��омісії�щодо�інформ�вання�про�це�відповідно�о�ор�ан��державної

влади,�до�сфери��правління�я�о�о�належить�юридична�особа�відповідно�до�її��становчих�до��-

ментів.

14.2.�Коли�за�зазначеною���перелі���адресою�замість�відповідної�юридичної�особи�розміще-

на��осподарсь�а�ор�анізація,��творена�в�рез�льтаті�реор�анізації�цієї�особи,�зо�рема�в�проце-

сі�приватизації�чи��орпоратизації —��от�ють�прое�т�повідомлення�Місь�ої��омісії�для�подальшо-

�о�інформ�вання�відповідно�о�ор�ан��державної�влади�про�потреб��завершення�державної�ре-

єстрації�припинення�та�ої�юридичної�особи;

14.3.�Коли�за�зазначеною���перелі���адресою�розміщена�юридична�особа,�що�відповідно�до

її��становчих�до��ментів�належить�до�сфери��правління�ор�ан��державної�влади,�я�ий�реор�а-

нізовано�або�лі�відовано,�на�підставі��становчих�до��ментів,�форм�фінансової�і�статистичної

звітності�(за�основним�видом�е�ономічної�діяльності)�юридичної�особи��от�ють�прое�т�виснов-

���Місь�ої��омісії�щодо�доцільності�віднесення�юридичної�особи�до�сфери��правління�відповід-

но�о�ор�ан��державної�влади;

14.4.�Коли�за�зазначеною���перелі���адресою�не�розміщена�відповідна�юридична�особа,�с�ла-

дають�прое�т�відповідно�о�а�та�Місь�ої��омісії.

15.�До��менти,�передбачені�п�н�том�14�цьо�о�Положення,�після�схвалення�їх�на�засіданні

Місь�ої��омісії,�підпис�ються�її��оловою�та�направляються�Фондові�державно�о�майна�У�раїни

(в��опії�ре�іональном��відділенню�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�міст��Києв�)�або�відпо-

відном��ор�ан��державної�влади,�до�сфери��правління�я�о�о�належить�юридична�особа.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äî óâàãè ñïîæèâà÷³â ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"!
Ó çâ'ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì Íàö³îíàëüíèì Áàíêîì Óêðà¿íè ïîñòàíîâè â³ä 05.04.2016

¹ 234 "Ïðî â³äíåñåííÿ ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê" äî êàòåãîð³¿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ", ÏÀÒ
"ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" ³íôîðìóº ñïîæèâà÷³â (ìåøêàíö³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â
ì. Êèºâà) ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Äîãîâîðó ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ñèñòåì) (äàë³ — Äîãîâ³ð).

Çì³íè äî âêàçàíîãî Äîãîâîðó íàâîäÿòüñÿ íèæ÷å:

Ïóíêò 3.4. Äîãîâîðó çì³íåíî òà âèêëàäåíî â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

"3.4. Ïëàòà çà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè òà ïîñëóã
âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì) âíîñèòüñÿ íà
ðàõóíîê Âèêîíàâöÿ â³äïîâ³äíî äî âèñòàâëåíî¿ íèì êâèòàíö³¿ ïðî ñïëàòó ïîñëóã".

Ïóíêò 10.2. Äîãîâîðó çì³íåíî òà âèêëàäåíî â íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

"10.2. Òåëåôîíè ñïåö³àëüíîãî âèêëèêó ó ðàç³ âèíèêíåííÿ àâàð³é òà ³íøèõ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

15-81 — àâàð³éíà ñëóæáà ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë",

200-73-01 — àâàð³éíà ñëóæáà âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ (õîëîäíå âîäîïîñòà÷àííÿ),

280-40-15 — àâàð³éíà ñëóæáà êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ,

280-01-69 —äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî êðóïí³ àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ íà âîäîïðîâ³äíèõ
÷è êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæàõ (àâòîâ³äïîâ³äà÷),

15-57 — àâàð³éíà ñëóæáà ÆÅÊ³â (àâàð³éíà ñëóæáà ï³äïðèºìñòâ ç åêñïëóàòàö³¿
âîäîïðîâ³äíèõ, êàíàë³çàö³éíèõ òà åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ)."

Ðåêâ³çèòè Âèêîíàâöÿ ó ðîçä³ë³ "Àäðåñè ³ ï³äïèñè ñòîð³í" Äîãîâîðó âèêëàäåíî â
íàñòóïí³é ðåäàêö³¿:

Âèêîíàâåöü
Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ "Êè¿ââîäîêàíàë"
01015, ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà, 1-à

Ï³äðîçä³ë Âèêîíàâöÿ, â³äïîâ³äàëüíèé çà âèêîíàííÿ äîãîâîðó:

Ðîçðàõóíêîâèé äåïàðòàìåíò
ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"
02660, ì. Êè¿â, âóë. Åëåêòðîòåõí³÷íà, 16

ï/ð 26009212004949 â ÏÀÒ ÀÁ "ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ",

êîä áàíêó 320478, êîä ªÄÐÏÎÓ 03327629

²íäèâ³äóàëüíèé ïîäàòêîâèé ¹ 033276626652

Âèêîíàâåöü º ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà çàãàëüíèõ óìîâàõ

òåëåôîí 202-02-02

________________________

(ï³äïèñ) Ì. Ï.

Óñ³ ³íø³ óìîâè âêàçàíîãî Äîãîâîðó çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í ³ º îáîâ'ÿçêîâèìè äî
âèêîíàííÿ Ñòîðîíàìè.

Íîâà (÷èííà) ðåäàêö³ÿ Äîãîâîðó, ÿêà âðàõîâóº âèùåâêàçàí³ çì³íè, ðîçì³ùåíà
íà ñàéò³ ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" http://www.vodokanal.ê³åv.ua/.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ
îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 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 êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ
íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè,
çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê;
êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

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

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- äèðåêòîðà Ïóáë³÷íî¿ á³áë³îòåêè ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè;

- ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà;

- äèðåêòîðà Ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó "Ïåðåìîãà".

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ñïðÿìóâàííÿ, äîñâ³ä ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ
äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà
ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè,
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³
ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè
äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîçâèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³
ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

26 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó (íåä³ëÿ) î 18.00 çà àäðåñîþ — ì³ñòî Êè¿â, âóë. Äìèòð³âñüêà, 92-94 (àóäèòîð³ÿ 403), â³äáóäóòüñÿ óñòàíîâ÷³ çáîðè ïî ñòâîðåííþ ÎÑÁÁ ó
áóä. ¹55 ïî âóë. Çëàòîóñò³âñüê³é â ì. Êèºâ³.

Ïðîåêò ïîðÿäêó äåííîãî:
1. Îáðàííÿ Ãîëîâè òà Ñåêðåòàðÿ çáîð³â, ãîëîâè òà ÷ëåí³â Ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿.

2. Ñòâîðåííÿ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó (íàäàë³ — Îá'ºäíàííÿ), ðîçãëÿä òà çàòâåðäæåííÿ éîãî íàçâè.

3. Çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó Îá'ºäíàííÿ.

4. Âèáîðè Ïðàâë³ííÿ òà Ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Îá'ºäíàííÿ.

5. Âèáîðè Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ Îá'ºäíàííÿ.

6.Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî îáðàííÿ óïîâíîâàæåíî¿ îñîáè (îñ³á) ñï³ââëàñíèê³â çã³äíî ÇàêîíóÓêðà¿íè "Ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó".

7. Íàäàííÿ ïîâíîâàæåíü ùîäî ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó òà ³íøèõ äîêóìåíò³â óñòàíîâ÷èõ çáîð³â Îá'ºäíàííÿ, Ñòàòóòó Îá'ºäíàííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Îá'ºäíàííÿ.

Çáîðè ïðîâîäÿòüñÿ ç ³í³ö³àòèâè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ó ñêëàä³: Áîÿð÷óê Ä.ª. (¹26), Íåäîñòóï Í.Á. (¹ 40); Çàìîðñüêà Ä.Î. (¹ 24); Ìàðê Ì.Â. (¹ 55); Íîâèöüêèé Ê.Â. (¹4); 

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (067) 332-20-22.

Îãîëîøåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ùîäî îñêàðæåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02.04.2015 ¹ 300

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) ³íôîðìóº ïðî òå, ùî â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ ì³ñòà Êèºâà
çíàõîäèòüñÿ ñïðàâà ¹826/26718/15 çà ïîçîâîì Çàãîðîäíþêà Â³òàë³ÿ Ïåòðîâè÷à äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 02.04.2015 ¹ 300 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ òà îá'ºêò³â ñåçîííî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿
ìåðåæ³ â ì³ñò³ Êèºâ³", çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09.04.2015 çà ¹ 52/1163.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 05.07.2016 î 10.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8,
êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 32.

14.07.2016 î 15.40 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1,
çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 38) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/6063/16 çà ïîçîâîì Ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ "Àñîö³àö³ÿ Êè¿â-ÌÀÔ" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ íå÷èííèì òà ñêàñóâàííÿ ïóíêòó 1 ð³øåííÿ â³ä
17.03.2016 ¹237/237.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó, ïëîùåþ 30,00 êâ. ì â áóäèíêó çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïðàâäè, 4, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 16,31021 òèñ. ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1 ãðí íà ð³ê, íà ñòðîê ä³¿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå
í³æ 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,Êîíòðàêòîâà ïë.,2,Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

ÒÎÂ "Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ "Êîìôîðò — Ìàéñòåð" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì ðîçðàõîâàí³ çã³äíî
ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
ÒÎÂ "Åêñïëóàòàö³éíà êîìïàí³ÿ "Êîìôîðò – Ìàéñòåð" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ "Åêñïëóàòà-
ö³éíà êîìïàí³ÿ "Êîìôîðò – Ìàéñòåð" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, ãðí

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ.ì

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 880,20 104,26

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 11,56 1,37

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 0,00

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 891,76 105,63

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0,00 0,00

Ïîñëóãè áàíêó 13,58 1,61

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 905,34 107,24

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1086,41 128,69

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âèáîðçüêà, 38/19, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,6 êâ.ì, ï³äâàë, çàïðîïîíîâàíà

çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ óñòàíîâ, êð³ì áþäæåòíèõ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
3 622,5 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 18 112,5 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Äîíåöüêà, 18, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 60,0 êâ.ì, 1-é ïîâåðõ, çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó
÷èñë³ ïåðóêàðåíü (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 5397,08 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 16191,25 ãðí (áåç ÏÄÂ)).

-îêðåìî-ðîçòàøîâàíà ñïîðóäà, çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 36, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,30 êâ.ì. Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1523,70 ãðí (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 2856,94 (áåç ÏÄÂ)).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Êè¿âñüêèé çîîëîã³÷íèé ïàðê ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ðîçì³ðó òàðèôó íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà

ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ æèòåë³â áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Çîîëîã³÷íà, áóä. ¹ 2. Îçíàéîìèòèñÿ ç ³í-

ôîðìàö³ºþ, âíåñòè çì³íè òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèôó òà ïîðÿäêó íàäàííÿ ïîñëóã, ñïîæèâà÷³ ìî-

æóòü çâåðíóâøèñü äî Ïëàíîâî-åêîíîì³÷íîãî ñåêòîðó (êàá. ¹211) àáî çà òåë. 236-62-58, ïðîòÿãîì 14 äí³â ç

äíÿ ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ.

Âàðò³ñòü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â, ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî áàçîâó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 49031797,

âèäàíî 09.06.2016 ð. íà ³ì'ÿ Ìîë÷àíîâà Âàäèìà Àíäð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 920026 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ñåëÿíñüê³é, 34 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000
000:85:808:0010) â³ä 23 âåðåñíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Òîêàðåíêà Â³êòîðà Â³êòîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí/êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñ-
ò³ ðóøíèêî-
ñóøèëüíèê³â

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 47,47 -

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,67 -

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 3,83 -

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 0,79 -

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 -

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 52,76 -

Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî 0,00 -

Ïîñëóãè áàíêó 0,80 -

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 53,57 -

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 64,28 -

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909210 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïøåíè÷í³é, 10 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:550:0015) â³ä 26 âåðåñíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Êîæóøêà Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905487 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà,
ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïøåíè÷í³é,14 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé
íîìåð 8 000 000 000:72:550:0017) â³ä 28 âåðåñíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ìàðòèíåíêî Íàòàë³¿ Îëåêñàíäð³âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ä³þ÷èé
Òàðèô, ùî ââåäåòüñÿ â ä³þ ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é (ÊÌÄÀ)

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáó-

äèíêîâèõ òåðèòîð³é, ãðí
2,03 3,97

Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáó-

äèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, ãðí
1,60 3,24

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 17.06.2016 ð. ïî 1.07.2016 ð. çà àäðåñîþ: 02081 ì. Êè¿â,
âóë. Î. Ï÷³ëêè, áóä. 2, òåë./ôàêñ 569-36-15.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 48078

17 ÷åðâíÿ 2016 ð.

¹65(4835)
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ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

²ãîðå Â³òàë³éîâè÷ó, 2015
ð³ê âäàëèé äëÿ ï³äïðèºìñòâà,
çîêðåìà áóâ îòðèìàíèé ïðèáó-
òîê ó 53 ìëí ãðí. ×è âäàëîñÿ çáå-
ðåãòè ö³ ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ ³ â
2016-ìó?

— Çà ñ³÷åíü-êâ³òåíü 2016 ðîêó
ï³äïðèºìñòâî îòðèìàëî ìàéæå
1,5 ìëðä ãðí äîõîä³â òà 20 ìëí ãðí
ïðèáóòêó, ùî ó 1,5 ðàçè á³ëüøå
ïðîòè àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìè-
íóëîãî ðîêó. Ò³ëüêè çà ÷îòèðè ì³-
ñÿö³ öüîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü îáðîáëå-
íèõ «Óêðïîøòîþ» â³äïðàâëåíü
ñòàíîâèëà 165,3 ìëí îäèíèöü.
Íàéá³ëüøó ÷àñòêó ïðèáóòêó ï³ä-
ïðèºìñòâî îòðèìàëî â³ä íàäàí-
íÿ ïîñëóã ç ïåðåñèëàííÿ ïîñèëîê,
ïèñüìîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, äð³á-
íèõ ïàêåò³â, ïåðåäïëàòè ïåð³î-
äè÷íèõ âèäàíü òà ïðèéìàííÿ ð³ç-
íîìàí³òíèõ ïëàòåæ³â. Ïðèì³ðîì,
äîõîäè â³ä ïåðåäïëàòè íà ïåð³î-
äè÷í³ âèäàííÿ çðîñëè á³ëüø í³æ
íà òðåòèíó ïîð³âíÿíî ç ìèíóëî-
ð³÷íèìè êâàðòàëüíèìè ïîêàçíè-
êàìè. Çá³ëüøåíî îáñÿãè ïèñüìî-
âî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ òà ì³æíàðîä-
íèõ äð³áíèõ ïàêåò³â, ó ò. ÷. çà ðà-
õóíîê ïîñëóãè å-packet. Ìàéæå íà
÷âåðòü çðîñëè äîõîäè â³ä íàäàí-
íÿ ï³äïðèºìñòâîì ô³íàíñîâèõ ïî-
ñëóã.

À ÿêà ñèòóàö³ÿ íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ ç âèïëàòîþ çàðïëàòè òà
ñïëàòîþ ïîäàòê³â?

— Öå îäíå ³ç ïèòàíü, ÿêå ïî-
ñò³éíî çíàõîäèòüñÿ ï³ä ìî¿ì îñî-
áèñòèì êîíòðîëåì. Ìè íå ìàºìî
æîäíèõ áîðã³â ³ç âèïëàòè çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè, à òàêîæ â÷àñíî ñïëà÷ó-
ºìî ïîäàòêè äî äåðæàâíîãî áþ-
äæåòó òà äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîí-
ä³â. Çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ öüîãî ðîêó
ìè ñïëàòèëè ïîíàä 368 ìëí ãðí
ïîäàòê³â ³ çáîð³â äî áþäæåò³â óñ³õ
ð³âí³â.

Çàâäÿêè çá³ëüøåííþ äîõîä³â
òà îïòèì³çàö³¿ âèòðàò ìè âæå äâ³-
÷³ ó öüîìó ðîö³ ïðîâåëè ï³äâèùåí-
íÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè — ó êâ³òí³ òà
ó òðàâí³. Â çàëåæíîñò³ â³ä ðåçóëü-
òàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ïëà-
íóºìî ó íèí³øíüîìó ðîö³ ùå îä-
íå ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè íàøèõ
ïðàö³âíèê³â.

Ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî
«Óêðïîøòà» ïî÷àëà íàäàâàòè
ïîñëóãè ç îôîðìëåííÿ òðàíñ-
ïîðòíèõ ë³öåíç³é òà ïëàíóº ñïðî-
áóâàòè ñåáå ó ñôåð³ äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿?

— Ç ïî÷àòêó ðîêó «Óêðïîøòà»
ï³äïèñàëà íèçêó âàæëèâèõ äîêó-
ìåíò³â ïðî ñï³âïðàöþ ç Ì³í³ñòåð-
ñòâîì þñòèö³¿ òà Äåðæàâíîþ ñëóæ-
áîþ Óêðà¿íè ç áåçïåêè íà òðàíñ-

ïîðò³, çàâäÿêè ÿêèì íàø³ ãðîìàäÿ-
íè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü îôîðìè-
òè ë³öåíç³¿ íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-
ð³â ÷è âàíòàæ³â ÷åðåç áóäü-ÿêå â³ä-
ä³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó. Ò³ëü-
êè çà ïåðø³ äâà ì³ñÿö³ ñï³âïðàö³
ç Äåðæñëóæáîþ çà îòðèìàííÿì ë³-
öåíç³é ÷åðåç ïîøòó çâåðíóëîñÿ
ìàéæå 200 ãðîìàäÿí.

Íåùîäàâíî «Óêðïîøòà» ïðîé-
øëà ïðîöåäóðó îôîðìëåííÿ ¿¿ ÿê
ñóá’ºêòà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿. Íà
äàíèé ÷àñ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ç
îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ðåºñ-
òðàòîð³â ó â³ää³ëåííÿõ 10-òè «ï³-
ëîòíèõ» îáëàñòåé, ¿õ íàâ÷àííÿ òà
îòðèìàííÿ äîñòóïó äî Äåðæàâíèõ
ðåºñòð³â. Òîìó âæå íàéáëèæ÷èì
÷àñîì ìè ðîçïî÷íåìî íàäàâàòè
ïîñëóãè ç äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, à òàêîæ ðåºñòðàö³¿
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî
òà ¿õ îáòÿæåíü. Öÿ ³í³ö³àòèâà äîçâî-
ëèòü çàîùàäèòè ÷àñ òà òðàíñïîðò-
í³ âèòðàòè íàøèõ êë³ºíò³â.

Ñüîãîäí³ «Óêðïîøòà» íàäàº ó
âñ³õ â³ää³ëåííÿõ ïîøòîâîãî çâ’ÿç-
êó ñïðîùåíèé äîñòóï äî ïîíàä 
50-òè âèä³â àäì³íïîñëóã. Çàâäÿêè
íàéá³ëüø³é ìåðåæ³ â³ää³ëåíü â
Óêðà¿í³ (ìàéæå 12 òèñÿ÷) òà ðîç-
âèíóò³é ëîã³ñòè÷í³é ³íôðàñòðóê-
òóð³ ìè çàáåçïå÷óºìî «êðîêîâó äî-
ñòóïí³ñòü» äî àäì³í³ñòðàòèâíèõ,
ïîøòîâèõ, êóð’ºðñüêèõ, ô³íàíñî-
âèõ òà ³íøèõ, íåîáõ³äíèõ íàøèì
êë³ºíòàì ïîñëóã.

Âè ñêàçàëè, ùî ó áóäü-ÿêî-
ìó â³ää³ëåíí³ ìîæíà çâåðíóòè-
ñÿ çà ïîíàä 50-ìà àäì³íïîñëó-

ãàìè. ×è êîðèñòóþòüñÿ óêðà¿í-
ö³ öèìè ïîñëóãàìè, ÿê³ íå çîâ-
ñ³ì âëàñòèâ³ äëÿ ïîøòè?

— Ñóä³òü ñàì³, âïðîäîâæ 2015-
2016 ðð. á³ëüøå ì³ëüéîíà óêðà¿í-
ö³â çâåðíóëèñÿ çà àäì³íïîñëóãà-
ìè ÷åðåç «Óêðïîøòó». Íàø³ êë³-
ºíòè äîâ³ðÿþòü íàö³îíàëüíîìó
îïåðàòîðó ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, îñ-
ê³ëüêè äëÿ íèõ öå ìîæëèâ³ñòü çåêî-
íîìèòè ÷àñ òà âèòðàòè, çáåðåãòè
íåðâè, êð³ì òîãî, íàö³îíàëüíèé
îïåðàòîð ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó — öå
ãàðàíò³ÿ íàä³éíîñò³.

ßê³ àäì³í³ñòðàòèâí³ ïî-
ñëóãè íàéá³ëüøå çàìîâëÿþòü
óêðà¿íö³?

— Íàéïîïóëÿðí³ø³ ïîñëóãè ñå-
ðåä óêðà¿íö³â — öå ïðèçíà÷åííÿ
æèòëîâèõ ñóáñèä³é, âèäà÷à äîâ³-

äîê ïðî äîõîäè (ðîçì³ð ïåíñ³¿),
íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæðå-
ºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå
ìàéíî, âèäà÷à ë³öåíç³¿ íà ïðàâî
îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ç íàäàííÿ ïî-
ñëóã ç ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³
âàíòàæ³â, àâòîòðàíñïîðòîì òî-
ùî. Ç ïî÷àòêó ðîêó íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü àäì³íïîñëóã îôîðìè-
ëè ÷åðåç íàø³ â³ää³ëåííÿ ó Õàð-
ê³âñüê³é, Æèòîìèðñüê³é, Ñóì-

ñüê³é, Òåðíîï³ëüñüê³é òà Âîëèí-
ñüê³é îáëàñòÿõ.

Îñòàíí³ì ÷àñîì «Óêðïîø-
òà» ïðèºìíî äèâóº ñâî¿õ ñïîæè-
âà÷³â ð³çíèìè íîâàö³ÿìè, ñòð³ì-
êèì ðóõîì âïåðåä. ßê³ ùå ñþð-
ïðèçè ìîæíà î÷³êóâàòè íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì?

— «Óêðïîøòà» ä³éñíî ãîòóº íèç-
êó ïðèºìíèõ ñþðïðèç³â äëÿ íà-
øèõ ãðîìàäÿí òà á³çíåñó. Ìè â³ä-
êðèâàºìî íîâ³ ñó÷àñí³ â³ää³ëåííÿ
ïî âñ³é êðà¿í³. Ó öüîìó ðîö³ ïëàíó-
ºìî â³äêðèòè ùå íå ìåíøå 100 â³ä-
ä³ëåíü òà àâòîìàòèçóâàòè 1 600 ðî-
áî÷èõ ì³ñöü îïåðàòîð³â.

Ç ñ³÷íÿ 2016-ãî ðîçïî÷àâ ðî-
áîòó âëàñíèé êîíòàêò-öåíòð
«Óêðïîøòè», ÿêèé íàäàº ôàõîâó
äîïîìîãó êë³ºíòàì ç áóäü-ÿêèõ
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîñëóãàìè
«Óêðïîøòè». Çà ÷àñ ðîáîòè äî êîí-
òàêò-öåíòðó çâåðíóëîñÿ áëèçüêî
150 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí. Ó òðàâí³ íà
áàç³ öüîãî öåíòðó ðîçïî÷àâ ðîáî-
òó òàê çâàíèé help-desk — ñåðâ³ñ,
ÿêèé çàáåçïå÷óº òåõíîëîã³÷íó ï³ä-
òðèìêó íàøèõ ïðàö³âíèê³â, íåîá-
õ³äíó äëÿ ÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàí-
íÿ êë³ºíò³â.

Ó ëþòîìó ìè âïðîâàäèëè ïî-
ñëóãó ç ïåðåâåçåííÿ ãàáàðèòíèõ
âàíòàæ³â ìàñîþ â³ä 30 äî 400 êã.
Çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ ïîøòîâèêè äî-
ñòàâèëè äî çàìîâíèê³â á³ëüøå 35
òîíí âàíòàæó. Íàðàç³ ïðàöþºìî
íàä ðîçøèðåííÿì ìîæëèâîñòåé
äëÿ ðèíêó e-commerce. Ó öüîìó
ðîö³ ïëàíóºìî çàïðîïîíóâàòè ³í-
òåðíåò-ïðîäàâöÿì íîâ³ ëîã³ñòè÷-
í³ ð³øåííÿ ÿê äëÿ âíóòð³øíüîãî,
òàê ³ äëÿ ì³æíàðîäíîãî ðèíê³â. Ó
÷åðâí³ ìè çàïóñòèëè ñòàðòàï ç ëåã-
êîãî åêñïîðòó òîâàð³â â Êàçàõñòàí.
Òåïåð, ùîá óêðà¿íñüêèì îíëàéí-
ìàãàçèíàì â³äïðàâèòè ñâî¿ òîâà-
ðè çà êîðäîí, äîñòàòíüî ï³äïèñà-
òè óãîäó ç «Óêðïîøòîþ» íà ïåðå-
ñèëêó òîâàð³â ïî ñèñòåì³ «Êîíñèã-
íàö³ÿ», ³ òîâàð â êîðîòê³ òåðì³íè
ïî äîñòóïí³é ö³í³ îïèíèòüñÿ ó ìåø-
êàíö³â Êàçàõñòàíó. Íàðàç³ â³äïðà-
öüîâóºòüñÿ ëåãêèé åêñïîðò äî ³í-
øèõ êðà¿í ñâ³òó.

Ìàºìî áàãàòî ïëàí³â ùîäî ðîç-
âèòêó íîâèõ ²Ò-ïðîåêò³â. «Óêðïîø-
òà» ñòàâèòü ñîá³ çà ìåòó ñòàòè Íà-
ö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ³íôîðìà-
ö³éíèõ òà ô³íàíñîâèõ ïîñëóã. Â
ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâëåíèõ ö³-
ëåé «Óêðïîøòà» âæå ïðàöþº íàä
âïðîâàäæåííÿì ìîá³ëüíîãî ãà-
ìàíöÿ mWalletòà, ñòâîðåííÿì íà
áàç³ «Óêðïîøòè» on-line ìåãàìàð-
êåòó äëÿ òîðã³âë³ áóäü-ÿêèìè òî-
âàðàìè òà ïîñëóãàìè. Íàøà ìå-
òà — ïåðåòâîðåííÿ «Óêðïîøòè»
íà íîâå ñó÷àñíå ï³äïðèºìñòâî �

??

??

??

??

??

??

«Óêðïîøòà» — îäíå ç íàéá³ëüøèõ ñòðàòåã³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ äåðæàâè, ñüîãîäí³ îñâîþº íîâ³ íà-

ïðÿìè ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà âîíî îòðèìàëî àêðåäèòàö³þ ÿê ñóá’ºêò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ³ íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì ó â³ää³ëåííÿõ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ìîæíà áóäå îòðèìàòè ïîñëóãè ç äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ á³çíåñó òà ìàéíà. Ç êâ³òíÿ öüîãî ðîêó, çà äîìîâëåí³ñòþ ç Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ Óêðà-

¿íè ç áåçïåêè íà òðàíñïîðò³, ó ïîøòîâèõ â³ää³ëåííÿõ ìîæíà îôîðìèòè ë³öåíç³¿ íà ïåðåâå-

çåííÿ ïàñàæèð³â ÷è âàíòàæ³â. Òàêîæ ï³äïðèºìñòâî ðîçøèðþº ë³í³éêó ô³íàíñîâèõ ïðîäóêò³â.

Ïðî äîñÿãíåííÿ òà íîâ³ ïîñëóãè «Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³â êåð³âíèê «Óêðïîøòè» ²ãîð Òêà÷óê.

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

«Óêðïîøòà» ç ïî÷àòêó ðîêó
çá³ëüøèëà ïðèáóòîê íà 50 %
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