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Îïðèëþäíåíî äàí³ ïðî
ñîö³àëüíó ðåêëàìó â ì³ñò³
ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» âèêëàëà ó â³äêðè-

òèé äîñòóï äàí³ ùîäî ñîöðåêëàìè, ÿêó

ï³äïðèºìñòâî ðîçì³ùóº çà äîðó÷åííÿì

ÊÌÄÀ íà ïëîùèíàõ, íàäàíèõ ðîçïîâ-

ñþäæóâà÷àìè. Çîêðåìà, íà ñàéò³ îïóá-

ë³êîâàí³ íàçâè ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, à

òàêîæ äàí³ ïðî ¿õ çàìîâíèê³â, ê³ëüê³ñòü

çàä³ÿíèõ ïëîùèí, ïåð³îäè ðîçì³ùåííÿ

ñþæåò³â òà âëàñíèê³â êîíñòðóêö³é.

«Ð³øåííÿ âèêëàñòè ³íôîðìàö³þ ó

â³ëüíèé äîñòóï ïðèéíÿòî ç ìåòîþ çðî-

áèòè ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ìàêñè-

ìàëüíî ïðîçîðîþ,ùîá âèêëþ÷èòè ïðè-

âîäè äëÿ íåîá´ðóíòîâàíèõ çâèíóâà÷åíü

ó ñóá’ºêòèâíîìó ï³äõîä³ äî â³äáîðó êîì-

ïàí³é-ðîçïîâñþäæóâà÷³â àáî ó ìàí³ïó-

ëÿö³ÿõ ç³ ñòðîêàìè ðîçì³ùåííÿ ³ ê³ëüê³ñ-

òþ çàä³ÿíèõ íîñ³¿â»,— çàçíà÷èâ â. î. äè-

ðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» Îëåêñàíäð

Ñìèðíîâ.Çîêðåìà ³íôîðìàö³ÿ íîâîãî ðîç-

ä³ëó ñàéòó ³ç íàçâîþ «Ñîö³àëüíà ðåêëà-

ìà», ðîçì³ùåíà ó ðóáðèö³ «Ä³ÿëüí³ñòü»,

îíîâëþâàòèìåòüñÿ ó ðåæèì³ îíëàéí.

Êè¿âðàäà îãîëîøóº
ïîøóê ïðåäñòàâíèê³â
ãðîìàäñüêîñò³,
ÿê³ ìîæóòü áóòè 
âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó 
êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ 
òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â
Íàöïîë³ö³¿ Óêðà¿íè
Ìåòà: îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â â³ä ãðîìàä-

ñüêîñò³, çäàòíèõ ïðîôåñ³éíî âèêîíóâà-

òè ïîâíîâàæåííÿ ÷ëåí³â êîì³ñ³é ì³æðå-

ã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Íà-

öïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, à ñàìå: 4 êàíäèäàòó-

ðè äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äå-

ïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà ïî 2

êàíäèäàòóðè äî ñêëàäó ïîë³öåéñüêèõ

êîì³ñ³é Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåç-

ïåêè, Äåïàðòàìåíòó ïðîòèä³¿ íàðêîçëî-

÷èííîñò³, Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíî-

ì³êè, Äåïàðòàìåíòó ê³áåðïîë³ö³¿ òà Äå-

ïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè.

ßêùî Âè ìàºòå áåçäîãàííó ðåïóòà-

ö³þ,âèñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñ-

ò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò òà âèÿâèëè áà-

æàííÿ ñòàòè ÷ëåíîì ïîë³öåéñüêî¿ êî-

ì³ñ³¿ ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ

îðãàí³â ÍÏ Óêðà¿íè ó ïîðÿäêó, âèçíà-

÷åíîìó ñò. 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö-

ïîë³ö³þ»,ïðîñèìî Âàñ äî 25 ëèïíÿ 2016

ðîêó (âêëþ÷íî) ïîäàòè äî Êè¿âðàäè çà

àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, êàá. 104 à

(êàíöåëÿð³ÿ) òàê³ äîêóìåíòè:

1. Âëàñíîðó÷ íàïèñàíó çàÿâó äîâ³ëü-

íî¿ ôîðìè (çàçíà÷èòè íàäàííÿ îñîáîþ

çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ

â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çà-

õèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»).

2. Êñåðîêîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíè-

íà Óêðà¿íè (1 — 2 ñòîð³íêè òà ñòîð³íêà

ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñòàííº ì³ñöå ïðî-

æèâàííÿ êàíäèäàòà).

3. Àâòîá³îãðàô³þ.

4. Êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó.

5. Êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè (çà íàÿâ-

íîñò³).

6.Õàðàêòåðèñòèêó ç ì³ñöÿ ðîáîòè (çà

íàÿâíîñò³).

7. Ðåêîìåíäàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 202-70-89.

íîâèíè

ÏÅÐÅÄ ïî÷àòêîì ñâÿòà ãîñò³ ìà-
ëè ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó ð³ç-
íîìàí³òíèõ òâîð÷èõ ìàéñòåð-
êëàñàõ, âèãîòîâèòè âëàñíîðó÷
ëÿëüêó-ìîòàíêó, àïë³êàö³þ, îð³-
ãàì³, ïîäèâèòèñÿ âèñòàâêó ðóø-
íèê³â òà óí³êàëüíó, íàéá³ëüøó â
ñâ³ò³ êîëåêö³þ õóñòîê ÿê íàðîä-
íèõ îáåðåã³â ðîäèíè.

Ðîçïî÷àëîñÿ ä³éñòâî âèñòó-
ïîì êîçàöüêîãî õîðó. Çà íèì ãîñ-
òåé ïðèâ³òàëà çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñòåíêî, ÿêà
ïåðåäàëà ïðèâ³òàííÿ ó÷àñíèêàì
çàõîäó â³ä Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.

«Ì³ñòó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî
ï³äòðèìóâàòè êè¿âñüê³ ðîäèíè,
àäæå ñàìå â óìîâàõ â³éíè íàä-

çâè÷àéíî âàæëèâ³ çàòèøîê òà ñ³-
ìåéí³ ö³ííîñò³. Îñîáëèâî, êîëè
ìîâà éäå ïðî áàãàòîä³òí³ ðîäè-
íè, ÷è¿ áàòüêè òà ñèíè çàðàç ïå-
ðåáóâàþòü íà ôðîíò³. Â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³, ÿê³ îáîðîíÿþòü Óêðà-
¿íó íà ñõîä³, ìàþòü áóòè âïåâíå-
íèìè, ùî ¿õí³ áëèçüê³ â ïîâí³é
áåçïåö³, ùî ïðî íèõ ïîòóðáóþ-
òüñÿ, ùî âîíè ï³ä íàä³éíèì çàõèñ-
òîì âëàäè. Ñàìå òîìó ìè ïîñè-
ëèëè ï³äòðèìêó òàêèõ ðîäèí. ²
âçàãàë³ íàðàç³ ñ³ìåéíà ïîë³òè-
êà — îäèí ³ç ãîëîâíèõ ïðèîð³òå-
ò³â ñòîëè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», —
íàãîëîñèëà ïàí³ Ñòàðîñòåíêî.

Íà÷àëüíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ñ³ì’¿ òà ä³òåé ÊÌÄÀ Âàëåð³é Òàí-
öþðà çàçíà÷èâ: «Óêðà¿íö³ çàâ-

æäè øàíóâàëè ñ³ì’þ ³ ðîäèíí³
çâ’ÿçêè. Áî öå íàä³éíà îïîðà ³
ï³äòðèìêà. ² ñàìå â³ä íå¿ çàëå-
æèòü, ÿêèìè ëþäüìè ìè âèðîñ-
òàºìî, ÿê ìè ñïðèéìàºìî ñâ³ò ³
ñòàâèìîñÿ äî ³íøèõ, äî ñâîº¿ êðà-
¿íè. Ìè âñ³ ðàçîì ïðàöþºìî, ùîá
ðîçâèâàòè ³ ï³äòðèìóâàòè àêòèâ-
í³ ñ³ì’¿, ÿê³ ñâî¿ì ïðèêëàäîì ïî-
êàçóþòü, ÿêîþ ìàº áóòè óêðà¿í-
ñüêà ðîäèíà. Òîìó ìè ñüîãîäí³
çàïðîñèëè íà ñâÿòî ðîäèíè, ÿê³
çàéìàþòü àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó
ïîçèö³þ, áåðóòü ó÷àñòü ó æèòò³
ãðîìàäè, ðàéîíó, ì³ñòà, òâîð÷î
ñï³âïðàöþþòü ç «Ðîäèííèì äî-
ìîì», ³ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì Öåò-
ðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ä³òåé,
ñ³ì’¿ òà ìîëîä³. À ìè âñ³ëÿêî ï³ä-
òðèìóâàòèìåìî ¿õ».

Öüîãî äíÿ ïîäÿêè â³ä ì³ñüêî¿
âëàäè îòðèìàëè êåð³âíèêè êðà-
ùèõ äèòÿ÷î-ï³äë³òêîâèõ êëóá³â
ñòîëèö³,òâîð÷³ ä³òè, íàðîäí³ ìàéñ-
òðèí³, þí³ àðòèñòè. Ñåðåä íàãî-
ðîäæåíèõ — òâîð÷èé êîëåêòèâ —
ó÷àñíèê äèòÿ÷îãî ôîëüêëîðíî-
ãî òåàòðó ï³ñí³ «Ëàäîíüêè» Öåí-
òðó äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó, ëàóðåàò ì³æíà-
ðîäíèõ êîíêóðñ³â, ñîë³ñò òåàòðó
«Âåðä³» ç ì. Ï³çà (²òàë³ÿ) ªâãåí
Ãóíüêî òà ³íø³.

Ö³êàâà êîíöåðòíà ïðîãðàìà
çàâåðøèëàñÿ ïðèºìíèìè ïîäà-
ðóíêàìè â³ä îðãàí³çàòîð³â ñâÿ-
òà. Óñ³ ãîñò³ îòðèìàëè ìîðîçèâî.

«ß ìàìà òðüîõ ä³òåé. Âñ³ âîíè
çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì, ³ íàâ³òü íàé-
ìîëîäøèé, øåñòèð³÷íèé Ñàøêî,
ìàþòü íåïîãàí³ ðåçóëüòàòè. Çà ùî
áóëè íàãîðîäæåí³ ïóò³âêàìè â
ñïîðòèâíèé òàá³ð», — ðîçïîâ³ëà
«Õðåùàòèêó» ïàí³ Îëüãà, ìàìà
áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ç Äàðíèö³.

Ñòîëè÷íà âëàäà ï³äòðèìóº âñ³
áåç âèíÿòêó ðîäèíè ç ä³òüìè. À
ñâÿòî — öå ùå îäèí ïðèâ³ä ïîäÿ-
êóâàòè çà âåëè÷åçíó ïðàöþ ç
âèõîâàííÿ ìàéáóòíüîãî �

Ñâÿòî äðóæíî¿ ðîäèíè
� Ó ñòîëè÷í³é àäì³í³ñòðàö³¿ âøàíóâàëè òâîð÷³ òà áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿ ì³ñòà

Ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ íà ñâÿòî ç íàãîäè Âñåóêðà-
¿íñüêîãî äíÿ ðîäèíè ç³áðàëîñÿ ïîíàä 400 çàïðî-
øåíèõ: ä³òè ðàçîì ³ç ìàìàìè é áàáóñÿìè (çð³äêà
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè é áàòüê³â). Òóò áóëè é áàãà-
òîä³òí³ ñ³ì’¿, â ÿêèõ âèõîâóþºòüñÿ õëîï÷èê ÷è ä³â-
÷èíêà ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, é ðîäèíè, ÷è¿
áàòüêè çàãèíóëè â çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ç íàãîäè Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ ðîäèíè â Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ ïðèâ³òàëè òâîð÷³ òà áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿ ì³ñòà 

Âñåóêðà¿íñüêèé äåíü ðîäèíè

îô³ö³éíî â³äçíà÷àºòüñÿ 15 ëèï-

íÿ ç 2012 ðîêó. Íèí³ â ñòîëèö³

ïîíàä 12 òèñÿ÷ áàãàòîä³òíèõ

ðîäèí, äå âèõîâóºòüñÿ áëèçü-

êî 40 òèñÿ÷ ä³òåé. Ç íèõ á³ëü-

øå ï³âòèñÿ÷³ ñ³ìåé ìàþòü ï’ÿòü

³ á³ëüøå ä³òîê. Ïî÷èíàþ÷è ç

2004-ãî äî òðàâíÿ 2016 ðîêó

ñòàòóñ «Ìàòåð³-ãåðî¿í³» ïðè-

ñâîºíî 614 æ³íêàì-êèÿíêàì.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про внесення змін до Статуту Київського міського клінічного
шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни

Розпорядження № 470 від 29 червня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь&

кої ради від 04 вересня 2014 року № 53/53 «Про перейменування Київського міського клінічного шпиталю ін&
валідів Великої Вітчизняної війни», з метою приведення установчих документів у відповідність з вимогами
законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�місь-

�о�о��лінічно�о�шпиталю�інвалідів�Вели�ої�Віт-

чизняної�війни,�затверджено�о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�22

червня�1998�ро���№ 1286�(в�реда�ції�розпоря-

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

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

ції)�від�30�серпня�2010�ро���№ 669),�ви�лавши

йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Київсь�ом��місь�ом���лінічном��шпиталю

інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної�війни�забезпечи-

ти�реєстрацію�змін�до�Стат�т��в�поряд��,�вста-

новленом��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

ни�а�М.�Ю.

Голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

22.06.1998�р.�№�1286

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.06.2016�р.�№�470)

СТАТУТ
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ГОСПІТАЛЮ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

(Нова редакція) 
(Ідентифікаційний код 05492309)

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Київсь�ий�місь�ий��лінічний��оспіталь

ветеранів�війни�(далі —�Установа)�є�бюджет-

ною�неприб�т�овою��становою,�заснованою

на��ом�нальній�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�підпоряд�ованою�Департа-

мент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�(далі —�Департамент�охо-

рони�здоров’я).

1.2.�Засновни�ом�та�власни�ом�Установи�є

територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої

вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Влас-

ни�).

1.3.�Установа���своїй�діяльності��ер�ється

Констит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�по-

становами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і

розпорядженнями�Президента�У�раїни,�а�та-

ми�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�на�азами�Міністерства

охорони�здоров’я�У�раїни,�Департамент��охо-

рони�здоров’я,�цим�Стат�том�та�іншими�нор-

мативно-правовими�а�тами.

1.4.�Установа�має�самостійний�баланс,�ві-

до�ремлене�майно,�рах�н�и���відповідних�ор�а-

нах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни.

1.5.�Наймен�вання�Установи:

Повне�наймен�вання:�Київсь�ий�місь�ий��лі-

нічний��оспіталь�ветеранів�війни.

С�орочене�наймен�вання:�КМКГВВ.

1.6.�Місцезнаходження�Установи:�в�л.�Фе-

дора�Ма�симен�а,�26,�м.�Київ,�04075.

1.7.�Установа�є�юридичною�особою,�має

штамп�та�печат���із�власним�наймен�ванням,

інші�печат�и,�штампи,�блан�и.

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

2.1.�Установа�створюється�і�ф�н�ціон�є�з�ме-

тою�підвищення�дост�пності�та�я�ості�медичної

допомо�и�за�ефе�тивнішо�о�і�раціональнішо�о

ви�ористання�рес�рсів.�Головним�завданням

Установи�є�забезпечення�потреб�населення��

�валіфі�ованій�і�дост�пній�медичній�допомозі.

2.2.�Предметом�діяльності�Установи�є:�ме-

дична�пра�ти�а;

�онсервативне�і�оперативне�лі��вання�хво-

рих;

надання�хворим��онс�льтативно-діа�ностич-

них�посл�����стаціонарних�та�амб�латорних

�мовах;

е�спертиза�тимчасової�непрацездатності

хворих,�видача�та�впровадження�лист�ів�не-

працездатності,�с�ладання�тр�дових�ре�омен-

дацій�хворим,�я�і�мають�потреб��в�переведен-

ні�на�інш��робот��або�змін��професії,�та�своє-

часне�направлення�їх�на�меди�о-соціальн��е�с-

пертн���омісію;

під�отов�а,�перепід�отов�а�та�підтримання

належно�о��валіфі�аційно�о�рівня�медично�о

персонал��Установи;

провадження�діяльності,�пов’язаної�з�відп�с-

�ом,�ви�ористанням,�придбанням,�збері�ан-

ням,�перевезенням,�знищенням�нар�отичних

засобів,�психотропних�речовин�та�пре��рсо-

рів,���поряд��,�передбаченом��за�онодавством

У�раїни;

створення�апте�и,�при�от�вання�та�реаліза-

ція�фармацевтичних�препаратів�і�форм;

здійснення�заходів�медичної,�фізичної,�пси-

холо�ічної�реабілітації�при��раженні�нервової

системи,�опорно-р�хово�о�апарат�,�нейро-вас-

��лярній�патоло�ії,�психосоматичних�розладах

внаслідо��психотравми;

розроблення�та�впровадження���медичн�

пра�ти���світових�дося�нень�на��и�і�техні�и�в

�ал�зі�охорони�здоров’я;

�часть�та�ор�анізація�і�проведення�семіна-

рів,�з’їздів,��онференцій�та�симпозі�мів�з�питань

медичної�допомо�и;

розроблення�та�впровадження�нових�стан-

дартів�надання�медичної�допомо�и�за�профі-

лем�діяльності�з�ідно�із�за�онодавством�У�ра-

їни;

під�отов�а�ре�омендацій�щодо�ви�ористан-

ня�рез�льтатів�на��ових�досліджень���ме-

дицині�та�впровадження� їх�рез�льтатів��

пра�ти���відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни;

надання�платних�медичних�посл���населен-

ню�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

Я�що�провадження�дея�их�видів�діяльності,

передбачених�цим�п�н�том,�потреб�є�спеці-

ально�о�дозвол��(ліцензії),�Установа�отрим�є

йо�о�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

3.�ПРИНЦИПИ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

3.1.�Відносини�Установи�з�підприємствами,

�становами,�ор�анізаціями�та��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�б�д�ються�на

до�овірних�засадах�з�ідно�із�за�онодавством

У�раїни.

3.2.�Утримання�Установи�і�оплата�праці�здій-

снюється�за�рах�но��бюджетних��оштів,�а�та-

�ож��оштів,�отримання�я�их�передбачено�за-

�онодавством�У�раїни.

3.3.�Установа�реаліз�є�в�повном��обсязі

свої�права�і�обов’яз�и���сферах�план�вання,

матеріально-технічно�о�постачання,�ор�ані-

зації�праці�та�заробітної�плати,�фінансів,�цін

та�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�се-

редовища,�передбачених�за�онодавством

У�раїни.

3.4.�Установа�є�одерж�вачем��оштів�бюдже-

т��в�межах�бюджетних�аси�н�вань���бюджеті

міста�Києва.

4.�УПРАВЛІННЯ�УСТАНОВОЮ

4.1.�Управління�Установою�здійснює��олов-

ний�лі�ар�(далі —�Керівни�)�на�основі�єдино-

начальності.�Керівни��Установи�несе�персо-

нальн��відповідальність�за�діяльність�Устано-

ви.

4.2.�Керівни��Установи�призначається�на

посад��і�звільняється�з�посади�на�азом�ди-

ре�тора�Департамент��охорони�здоров’я�на

�онтра�тній�основі�за�по�одженням�із�заст�п-

ни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів.

Заст�пни�и�Керівни�а�Установи�призначаю-

ться�на�посад��і�звільняються�з�посади�на�а-

зом�Керівни�а�Установи�за�по�одженням�з�ди-

ре�тором�Департамент��охорони�здоров’я.

Інші�працівни�и�Установи�призначаються�на

посад��і�звільняються�з�посади�на�азом�Керів-

ни�а�Установи.

4.3.�Керівни����межах�своїх�повноважень:

самостійно�виріш�є�всі�питання�діяльності

Установи;

видає�на�ази,�обов’яз�ові�до�ви�онання�всі-

ма�працівни�ами;

вживає�заходів�до�заохочення�працівни�ів�та

на�ладає�стя�нення;

затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�під-

розділи,�посадові�інстр��ції,�с�ладає�штатний

розпис�Установи�в�межах�встановлених�фондів

оплати�праці�та�нормативів�чисельності�пра-

цівни�ів�і�подає�для�затвердження�дире�торо-

ві�Департамент��охорони�здоров’я;

подає�для�затвердження�дире�тор��Депар-

тамент��охорони�здоров’я��ошторис,�план�аси�-

н�вань�на�бюджетний�рі��і�стр��т�р��Установи;

діє�від�імені�Установи,�без�довіреності�пред-

ставляє�її�інтереси�в��сіх�підприємствах,��ста-

новах�та�ор�анізаціях�незалежно�від�форми

власності,�ор�анах�державної�влади�та�ор�а-

нах�місцево�о�самовряд�вання;

��ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�має�пра-

во�першо�о�підпис��на�фінансових,�бан�івсь�их

та�інших�до��ментах�Установи.

5.�ОРГАНІЗАЦІЯ�ПРАЦІ�ТА�ЗАРОБІТНА�ПЛАТА

5.1.�В�Установі�для�найбільш�повно�о�ви�о-

ристання�тр�дово�о�потенціал��і�створення

�мов�для�висо�оефе�тивної�діяльності��ожно-

�о�працівни�а:

5.1.1.�Проводиться�атестація�та�раціоналіза-

ція�робочих�місць,�визначається�їх��іль�ість.

5.1.2.�Встановлюються�форми�ор�анізації

праці�працівни�ів,�здійснюється�тарифі�ація�та

встановлюються�надбав�и�до�посадово�о�о�ла-

д��працівни�ів�за�висо�і�дося�нення���праці,

с�ладність�та�напр�женість���роботі,�професій-

н��майстерність�та�інші�доплати�і�надбав�и�з�ід-

но�із�за�онодавством�У�раїни.

5.1.3.�Встановлюється�режим�робочо�о�час�,

а�та�ож�тривалість�додат�ових�відп�сто��з�ід-

но�із�за�онодавством�У�раїни�про�працю.

5.2.�Оплата�праці�працівни�ів�Установи�про-

водиться�з�ідно�з�відповідними�за�онами�У�ра-

їни,�постановами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

на�азами�Міністерства�охорони�здоров’я�У�ра-

їни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�в

межах�аси�н�вань,�визначених��ошторисом.

6.�МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА�БАЗА�ТА�КОШ-

ТИ�УСТАНОВИ

6.1.�Матеріально-технічн��баз��та��ошти�Ус-

танови�становлять�основні�фонди�та�оборотні

�ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні�цінності�й�фі-

нансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображено�в

самостійном��балансі.

6.2.�Майно�Установи�належить�до��ом�наль-

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

єва�і�за�ріплюється�за�нею�на�праві�оператив-

но�о��правління.

6.3.�Витрати�на��тримання�Установи�фінан-

с�ються�за�рах�но��бюджет��міста�Києва�та�ін-

ших�джерел,�передбачених�за�онодавством

У�раїни.

6.4.�Установа�має�право�отрим�вати�плат�

за�надання�посл��,�зал�чати�матеріальні�та�фі-

нансові�рес�рси,�отрим�вати��ранти,�дар�н�и

та�бла�одійні�внес�и�в�поряд��,�визначеном�

за�онами,�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами�і�цим�Стат�том.

6.5.�Установа�має�право�ви�лючно�за�з�о-

дою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор-

�ан��відч�ж�вати�за�ріплене�за�нею�май-

но,�надавати�в�оренд��або�безоплатне��о-

рист�вання�(позич��),�передавати�в�заста-

в��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар

та� інші�цінності,�а�та�ож�спис�вати�з�ба-

ланс��основні�засоби�в��становленом��по-

ряд��.

6.6.�Доходи�Установи�ви�ористов�ються�ви-

�лючно�для�фінанс�вання�видат�ів�на��триман-

ня�Установи,�реалізації�мети�(цілей,�завдань)

та�напрям�ів�діяльності,�визначених�цим�Ста-

т�том.

6.7.�Установа�дотрим�ється�заборони�роз-

поділ��отриманих�доходів�або�їх�частини�се-

ред�засновни�ів,�членів�ор�анів��правління�Ус-

танови�та�її�працівни�ів�(�рім�оплати�праці,�на-

рах�вання�єдино�о�соціально�о�внес��),�та�ін-

ших�пов’язаних�з�ними�осіб.

7.�ОБЛІК,�ЗВІТНІСТЬ,�КОНТРОЛЬ

7.1.�Установа�здійснює�оперативний,�б�х�ал-

терсь�ий�і�первинний�медичний�облі��рез�ль-

татів�своєї�діяльності,�подає�фінансов��та�ста-

тистичн��звітність���поряд��,�визначеном��за-

�онодавством�У�раїни.

Фінансова�звітність�Установи�подається�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд��.

7.2.�Перевір���о�ремих�напрям�ів�діяльності

Установи�проводять��повноважені�ор�ани�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.3.�Ревізію�та�перевір���діяльності�Устано-

ви�проводить�Власни��або��повноважений�ним

ор�аном���встановленом��за�онодавством�по-

ряд��.

8.�ЛІКАРСЬКА�ТАСМНИЦЯ

8.1.�Медичні�працівни�и�Установи�та�інші�осо-

би,�я�им���зв’яз���з�ви�онанням�професійних

або�сл�жбових�обов’яз�ів�стало�відомо�про�хво-

роб�,�медичне�обстеження,�о�ляд�та�їх�рез�ль-

тати,�інтимн��і�сімейн��сторони�життя��ромадя-

нина,�не�мають�права�роз�олош�вати�ці�відо-

мості,��рім�передбачених�за�онодавчими�а�-

тами�випад�ів.

8.2.�Установа���процесі�своєї�діяльності�за-

безпеч�є�анонімність�пацієнта�в�разі�ви�орис-

тання�інформації,�що�становить�лі�арсь���та-

ємницю.

8.3.�Захист�та�оброб���персональних�да-

них�Установа�здійснює�для��он�ретних�і�за-

�онних�цілей,�визначених�за�однозначною

з�одою�с�б’є�та�персональних�даних,�або��

випад�ах,�передбачених�за�онами�У�раїни,

та�в�поряд��,�встановленом��за�онодав-

ством.

9.�ЗМІНИ�ДО�СТАТУТУ�УСТАНОВИ
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9.�Зміни�до�Стат�т��Установи�вносяться�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни�в�том��ж�по-

ряд��,�в�я�ом��йо�о�б�ло�затверджено.

10.�ПРИПИНЕННЯ�УСТАНОВИ

10.1.�Припинення�Установи�здійснюється

шляхом�її�реор�анізації�(злиття,�приєднання,

поділ�,�перетворення)�або�лі�відації�за�рішен-

ням�Власни�а,�за�рішенням�с�д��в�поряд��,

встановленом��за�онодавством�У�раїни.

10.2.�У�разі�припинення�Установи�працівни-

�ам,�що�звільняються,��арант�ється�додержан-

ня�їх�прав�і�інтересів�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�про�працю.

10.3.�У�разі�лі�відації�Установи�її�а�тиви,�май-

но�передаються�іншій�неприб�т�овій�ор�аніза-

ції�відповідно�о�вид��або�зарахов�ються�до�до-

ход��бюджет�.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва 
на 2016 рік»

Розпорядження № 490 від 02 липня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве са&

моврядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро��

№ 61/61�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�»,

що�додається.

2.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро��

№ 61/61�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�».

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

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

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

трації)�від�30�червня�2016�ро���№ 475�«Про

схвалення�прое�т��рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���№ 61/61

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�»,�я��та-

�е,�що�нереалізоване.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова
В. Кличко

Про внесення змін до статутів закладів охорони здоров’я
Розпорядження № 514 від 07 липня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою приведення
установчих документів закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог законодавства України, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�цен-

тр��трансплантації��іст�ово�о�моз��,�затвер-

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

жавної�адміністрації�від�09��р�дня�1999�ро��

№ 1960�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�22�червня�2015

ро���№ 606),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

2.�Унести�зміни�до�Стат�т��місь�о�о�медич-

но�о� центр�� проблем� сл�х�� та� мовлення�

«СУВАГ»,�затверджено�о�розпорядженням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�19

�р�дня�2003�ро���№ 2380,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

3.�Унести�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�місь-

�о�о�центр��меди�о-соціальної�е�спертизи,�за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�25�люто�о�2000

ро���№ 778�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�14��р�дня

2010�ро���№ 1131),�ви�лавши�йо�о�в�новій�ре-

да�ції,�що�додається.

4.�Унести�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�місь-

�о�о�б�дин���дитини�імені�М.�М.�Городець�о-

�о,�затверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�23�березня

1998�ро���№ 582�(в�реда�ції�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�06

липня�2011�ро���№ 1159),�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

5.�Унести�зміни�до�Стат�т��Київсь�ої�місь-

�ої��лінічної�офтальмоло�ічної�лі�арні�«Центр

мі�рохір�р�ії�о�а»,�затверджено�о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�01��вітня�1997�ро���№ 388�(в�реда�-

ції�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�23�березня�2001�ро��

№ 527),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�до-

дається.

6.�За�ладам�охорони�здоров’я�забезпечити

реєстрацію�змін�до�стат�тів���поряд��,�вста-

новленом��за�онодавством�У�раїни.

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

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

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

Поворозни�а�М.�Ю.

Голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

09.12.1999�р.�№�1960

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

07.07.2016�р.�№�514)

СТАТУТ
КИЇВСЬКОГО ЦЕНТРУ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ

(Нова редакція) (Ідентифікаційний код 30630831)
1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Київсь�ий�центр�трансплантації��іст�о-

во�о�моз���(далі —�Установа)�є�бюджетною�не-

приб�т�овою�Установою,�заснованою�на��ом�-

нальній�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�підпоряд�ованою�Департамент��охо-

рони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(далі —�Департамент�охорони�здо-

ров’я).

Засновни�ом�та�власни�ом�Установи�є�тери-

торіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�ви-

ст�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Власни�).

1.2.�Установа���діяльності��ер�ється�Кон-

стит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�по-

становами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами

і�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�а�-

тами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями

Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями

Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор-

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

�ої�державної�адміністрації),�на�азами�Мі-

ністерства�охорони�здоров’я�У�раїни,�Де-

партамент��охорони�здоров’я,�цим�Стат�-

том� та� іншими� нормативно-правовими�

а�тами.

1.3.�Установа�має�самостійний�баланс,�рах�н-

�и���відповідних�ор�анах�Державної��азначей-

сь�ої�сл�жби�У�раїни.

1.4.�Наймен�вання�Установи:

повне�наймен�вання:�Київсь�ий�центр�транс-

плантації��іст�ово�о�моз��;�с�орочене�найме-

н�вання:�КЦТКМ.

1.5.�Місце�розташ�вання�Установи:�просп.

Перемо�и,�119,�м.�Київ,�03115.

1.6.�Установа�є�юридичною�особою,�має

штамп�та�печат���з�власним�наймен�ванням,�ін-

ші�печат�и,�штампи,�блан�и.

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

2.1.�Установа�створюється�і�ф�н�ціон�є�з

метою�інте�рації�та�ефе�тивно�о�ви�ористан-

ня�рес�рсів�для�дося�нення�най�ращих�ре-

з�льтатів���наданні�медичної�допомо�и�насе-

ленню�міста�Києва.�Головним�завданням�Ус-

танови�є�забезпечення�потреб�населення��

я�існій,��валіфі�ованій�і�дост�пній�медичній

допомозі.

2.2.�Предметом�діяльності�Установи�є:�ме-

дична�пра�ти�а;

відбір�с�місних�пар�донорів�та�реципієнтів

для�трансплантації��іст�ово�о�моз��;

за�отівля�донорсь�их�та�а�толо�ічних��літин

�іст�ово�о�моз���та�стовб�рових��літин�пери-

феричної�та�п�повинної��рові;�дов�остро�ове

збері�ання��емопоетичних�т�анин;

ви�онання�а�толо�ічної�та�алло�енної�транс-

плантації��іст�ово�о�моз���стовб�рових��літин;

�ематоло�ічний�та�ім�ноло�ічний�моніторин�

донора�та�реципієнта�після�трансплантації;

�оспіталізація�і�стаціонарне�лі��вання�хво-

рих;

боротьба�з��с�ладненнями�після�проведен-

ня�операції�трансплантації;�створення�бан��

даних�донорів;

створення�інформаційно�о�забезпечення

трансплантації��іст�ово�о�моз���під�люченням

до�міжнародної�системи�ЕВРОТРАНСПЛАН-

ТАНТ;

розроблення,�впровадження�про�ресивних

методів�лі��вання;

проведення�на��ових�досліджень�в��ал�зі

трансплантації��іст�ово�о�моз��;

під�отов�а�ре�омендацій�щодо�ви�ористан-

ня�рез�льтатів�на��ових�досліджень���медици-

ні�та��часть���впровадженні�рез�льтатів���пра�-

ти��;

вивчення�і��за�альнення�дося�нень�світової

на��и���сфері�трансплантоло�ії;

розроблення�про�нозів�з�основних�напрямів

трансплантоло�ії�в�Києві�та�У�раїні;

забезпечення�постійно�о�зв’яз���з��оловни-

ми�трансплантаційними�центрами�світ��та�фі-

ліями�У�раїни;

під�отов�а�та�підвищення��валіфі�ації�медич-

них��адрів —�лі�арів�та�медичних�сестер�Уста-

нови,�а�та�ож�атестація�середньо�о�медично-

�о�персонал�;

провадження�діяльності,�пов’язаної�з�відп�с-

�ом,�ви�ористанням,�придбанням,�збері�ан-

ням,�перевезенням,�знищенням�нар�отичних

засобів,�психотропних�речовин�та�пре��рсо-

рів,���поряд��,�передбаченом��за�онодавством

У�раїни;

е�спертиза�тимчасової�непрацездатності�хво-

рих,�видача�та�продовження�лист�ів�непраце-

здатності,�надання�тр�дових�ре�омендацій�хво-

рим,�що�потреб�ють�перевод��на�інші�ділян�и

роботи,�своєчасне�направлення�хворих�на�ме-

ди�о-санітарн��е�спертн���омісію;

провадження�зовнішньое�ономічної�діяльно-

сті�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни;

надання�платних�медичних�посл���населен-

ню�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

Я�що�для�провадження�дея�их�видів�діяльно-

сті,�передбачених�цим�п�н�том,�потрібний�спе-

ціальний�дозвіл�(ліцензія),�Установа�отрим�є

йо�о�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

2.3.�Установа�є�спеціалізованим�лі��вально-

профіла�тичним,�на��овим�та�ор�анізаційно-

методичним�центром.

2.4.�На��ова�діяльність�Установи�визначає-

ться�затвердженими�в��становленом��поряд-

���Президією�Національної�А�адемії�медичних

на���У�раїни�основними�напрямами�на��ових

досліджень,�перспе�тивним�і�річними�плана-

ми�робіт.

2.5.�У�межах�планів�на��ово-дослідних�робіт

Установа:

надсилає�звіти�про�ви�онання�на��ово-до-

слідних�робіт�до�Національної�А�адемії�медич-

них�на���У�раїни;

видає�за�встановленим�поряд�ом�на��ові�ро-

боти;�с�ли�ає�на��ові��онференції,�симпозі�ми

і�наради;

створює��мови�для�ви�онання�ф�н�цій�я���о-

ловної�Установи�та�проблемних��омісій�за�про-

філем�діяльності;

бере��часть���з’їздах,��онференціях,�симпо-

зі�мах,�нарадах,�ор�анізованих�іншими��ста-

новами,�за�ладами,�відомствами;

ор�анізов�є�і�проводить�ле�ції,�доповіді�і�бе-

сіди�серед�на��ових�працівни�ів�та�лі�арів�з

профільних�питань.

2.6.�З�ідно�зі�встановленим�поряд�ом�Уста-

нова�реєстр�є�при�ладні�та�на��ово-дослідні

роботи,�подає�на��ово-технічн��до��ментацію

та�інформацію�про�ви�онання�на��ово-дослід-

них�робіт���відповідні�ор�ани�інформації,�ор�а-

нізов�є�і�забезпеч�є�своєчасне�ви�ористання

��роботі�вітчизняних�та�міжнародних�на��ово-

інформаційних�матеріалів���напрям��транс-

плантоло�ії.

2.7.�Установа�ор�анізов�є�захист�пріоритет�

винаходів,�роз�ляд�і�впровадження�винаходів

та�раціональних�пропозицій���пра�тичн��діяль-

ність�Установи�і�за�ладів�охорони�здоров’я,�за-

безпеч�є�патент�вання�рез�льтатів�своїх�на-

��ово-дослідних�робіт�за��ордоном.

3.�ПРИНЦИПИ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

3.1.�Відносини�Установи�з�підприємствами,

�становами,�ор�анізаціями�та��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�б�д�ються�на

до�овірних�засадах�з�ідно�із�за�онодавством

У�раїни.

3.2.�Утримання�Установи�і�оплата�праці�здій-

снюється�за�рах�но��бюджетних��оштів,�а�та-

�ож��оштів,�отримання�я�их�передбачено�за-

�онодавством�У�раїни.

3.3.�Установа�реаліз�є�в�повном��обсязі�пра-

ва�і�обов’яз�и���сферах�план�вання,�матері-

ально-технічно�о�постачання,�ор�анізації�пра-

ці�та�заробітної�плати,�фінансів,�цін�та�охоро-

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

передбачених�за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Установа�є�одерж�вачем��оштів�бюдже-

т����межах�бюджетних�аси�н�вань���бюджеті

міста�Києва.

4.�УПРАВЛІННЯ�УСТАНОВОЮ

4.1.�Управління�Установою�здійснює��о-

ловний�лі�ар�(далі —�Керівни�)�на�основі

єдиноначальності.�Керівни��Установи�несе

персональн��відповідальність�за�діяльність

Установи.

4.2.�Керівни��Установи�призначається�на�по-

сад��і�звільняється�з�посади�на�азом�дире�то-

ра�Департамент��охорони�здоров’я�на��онтра�-

тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Заст�пни�и�Керівни�а�Установи�призначаю-

ться�на�посад��і�звільняються�з�посади�на�азом

Керівни�а�Установи�за�по�одженням�з�дире�-

тором�Департамент��охорони�здоров’я.

Інших�працівни�ів�Установи�призначає�на�по-

сад��і�звільняє�з�посади�Керівни��Установи.

4.3.�Керівни����межах�повноважень:

самостійно�виріш�є�всі�питання�діяльності

Установи;

видає�на�ази,�обов’яз�ові�до�ви�онання�всі-

ма�працівни�ами;

вживає�заходів�до�заохочення�працівни�ів�та

на�ладає�стя�нення;

затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�під-

розділи,�посадові�інстр��ції,�с�ладає�штатний

розпис�Установи�в�межах�встановлених�фондів

оплати�праці�та�нормативів�чисельності�пра-

цівни�ів�і�подає�на�затвердження�дире�торові

Департамент��охорони�здоров’я;

подає�на�затвердження�дире�торові�Департа-

мент��охорони�здоров’я��ошторис,�план�аси�н�-

вань�на�бюджетний�рі��та�стр��т�р��Установи;
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діє�від�імені�Установи,�без�довіреності�пред-

ставляє�її�інтереси�в��сіх�підприємствах,��ста-

новах�та�ор�анізаціях�незалежно�від�форм�влас-

ності,�ор�анах�державної�влади�та�ор�анах�міс-

цево�о�самовряд�вання;

��ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�має�пра-

во�першо�о�підпис��на�фінансових,�бан�івсь�их

та�інших�до��ментах�Установи.

5.�ОРГАНІЗАЦІЯ�ПРАЦІ�ТА�ЗАРОБІТНА�ПЛАТА

5.1.�В�Установі�для�найповнішо�о�ви�ористан-

ня�тр�дово�о�потенціал��та�створення��мов�для

висо�оефе�тивної�діяльності��ожно�о�праців-

ни�а:

5.1.1.�Проводиться�атестація�та�раціо-

налізація�робочих�місць,�визначається� їх

�іль�ість.

5.1.2.�Встановлюються�форми�ор�анізації

праці�працівни�ів,�здійснюється�тарифі�ація�та

встановлюються�працівни�ам�надбав�и�до�по-

садово�о�о�лад��за�висо�і�дося�нення���пра-

ці,�с�ладність,�напр�женість���роботі,�професій-

н��майстерність�та�інші�доплати�і�надбав�и�з�ід-

но�із�за�онодавством�У�раїни.

5.1.3.�Встановлюється�режим�робочо�о�ча-

с�,�а�та�ож�тривалість�додат�ових�відп�сто�

з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни�про�працю.

5.2.�Оплата�праці�працівни�ів�Установи�здій-

снюється�з�ідно�з�відповідними�за�онами�У�ра-

їни,�постановами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

на�азами�Міністерства�охорони�здоров’я�У�ра-

їни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�в�ме-

жах�аси�н�вань,�визначених��ошторисом.

6.�МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА�БАЗА�І�КОШТИ�

УСТАНОВИ

6.1.�Матеріально-технічн��баз��і��ошти�Ус-

танови�с�ладають�основні�фонди�та�оборотні

�ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні�цінності�та�фі-

нансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображена��

самостійном��балансі.

6.2.�Майно�Установи�належить�до��ом�наль-

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

єва�і�за�ріплюється�за�нею�на�праві�оператив-

но�о��правління.

6.3.�Витрати�на��тримання�Установи�фінан-

с�ються�за�рах�но��бюджет��міста�Києва�та�ін-

ших�джерел,�передбачених�за�онодавством

У�раїни.

6.4.�Установа�має�право�отрим�вати�плат�

за�надання�посл��,�зал�чати�матеріальні�та�фі-

нансові�рес�рси,�отрим�вати��ранти,�дар�н�и

та�бла�одійні�внес�и�в�поряд��,�визначеном�

за�онами,�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами�і�цим�Стат�том.

6.5.�Установа�має�право�ви�лючно�за�з�о-

дою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�а-

н��відч�ж�вати�за�ріплене�за�нею�майно,�на-

давати�в�оренд��або�безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��),�передавати���застав��нер�хоме�май-

но,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та-

�ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��с-

тановленом��поряд��.

6.6.�Доходи�Установи�ви�ористов�ються�ви-

�лючно�для�фінанс�вання�видат�ів�на��триман-

ня�Установи,�реалізації�мети�(цілей,�завдань)

та�напрямів�діяльності,�визначених�цим�Стат�-

том.

6.7.�Установа�дотрим�ється�заборони�роз-

поділ��отриманих�доходів�або�їх�частини�се-

ред�засновни�ів,�членів�ор�анів��правління�Ус-

танови�та�її�працівни�ів�(�рім�оплати�їхньої�пра-

ці,�нарах�вання�єдино�о�соціально�о�внес��)

та�інших�пов’язаних�з�ними�осіб.

7.�ОБЛІК,�ЗВІТНІСТЬ,�КОНТРОЛЬ

7.1.�Установа�здійснює�оперативний,�б�х-

�алтерсь�ий�і�первинний�медичний�облі��ре-

з�льтатів�діяльності,�надає�фінансов��та�ста-

тистичн��звітність���поряд��,�визначеном��за-

�онодавством�У�раїни.

Фінансова�звітність�Установи�надається�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд��.

7.2.�О�ремі�напрями�діяльності�Установи�пе-

ревіряють��повноважені�ор�ани�відповідно�до

за�онодавства�У�раїни.

7.3.�Ревізію�та�перевір���діяльності�Устано-

ви�проводить�Власни��або��повноважений�ним

ор�ан���встановленом��поряд��.

8.�ЛІКАРСЬКА�ТАЄМНИЦЯ

8.1.�Медичні�працівни�и�Установи�та�інші

особи,�я�им���зв’яз���з�ви�онанням�професій-

них�або�сл�жбових�обов’яз�ів�стало�відомо�про

хвороб�,�медичне�обстеження,�о�ляд�та�їх�ре-

з�льтати,�інтимн��і�сімейн��сторони�життя��ро-

мадянина,�не�мають�права�роз�олош�вати�ці

відомості,��рім�передбачених�за�онодавством

випад�ів.

8.2.�Установа�в�процесі�діяльності�забезпе-

ч�є�анонімність�пацієнта�під�час�ви�ористання

інформації,�що�становить�лі�арсь���таємницю.

8.3.�Захист�та�оброблення�персональних�да-

них�Установа�здійснює�для��он�ретних�і�за�он-

них�цілей,�визначених�за�однозначною�з�одою

с�б’є�та�персональних�даних,�або���випад�ах,

передбачених�за�онами�У�раїни,�та���поряд-

��,�встановленом��за�онодавством.

9.�ЗМІНИ�ДО�СТАТУТУ�УСТАНОВИ

9.�Зміни�до�Стат�т��Установи�вносяться�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни�в�том��ж�по-

ряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

10.�ПРИПИНЕННЯ�УСТАНОВИ

10.1.�Припинення�Установи�проводиться�шля-

хом�її�реор�анізації�(злиття,�приєднання,�поді-

л�,�перетворення)�або�лі�відації�за�рішенням

Власни�а,�с�д��в�поряд��,�встановленом��за-

�онодавством�У�раїни.

10.2.�У�разі�припинення�Установи�працівни-

�ам,�що�звільняються,��арант�ється�додержан-

ня�їх�прав�і�інтересів�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�про�працю.

10.3.�У�разі�лі�відації�Установи�її�а�тиви,�май-

но�б�д�ть�передані�іншій�неприб�т�овій�ор�а-

нізації�відповідно�о�вид��або�зараховано�до

доход��бюджет�.

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Є. Ситніченко

ми�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і�розпоря-

дженнями�Президента�У�раїни,�а�тами�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої

місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о

місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�на�азами�Міністерства�охорони

здоров’я�У�раїни,�Департамент��охорони�здо-

ров’я,�цим�Стат�том�та�іншими�нормативно-

правовими�а�тами.

1.3.�Установа�має�відо�ремлене�майно,�са-

мостійний�баланс,�рах�н�и���відповідних�ор�а-

нах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни.

1.4.�Наймен�вання�Установи:

повне�наймен�вання���раїнсь�ою�мовою:

Місь�ий�медичний�центр�проблем�сл�х��та�мов-

лення�«С�ва�»;

повне�наймен�вання�російсь�ою�мовою:�Го-

родс�ой�медицинс�ий�центр�проблем�сл�ха�и

речи�«С�ва�»;

повне�наймен�вання�ан�лійсь�ою�мовою:�City

Medial�Centre�for�Hearing�and�Speech�Problems

«SUVAG» —�Kiev;

1.5.�Місце�розташ�вання�Установи:�в�л.�Зоо-

ло�ічна,�3,��орп�с,�3,�м.�Київ,�03680.

1.6.�Установа�є�юридичною�особою,�має

штамп�та�печат���з�власним�наймен�ванням,�ін-

ші�печат�и,�штампи,�блан�и.

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

2.1.�Установа�створюється�і�ф�н�ціон�є�з�ме-

тою�забезпечення�дітей�та�дорослих�міста�Ки-

єва�висо�о�валіфі�ованою��онс�льтативно-діа-

�ностичною�та��оре�ційно-педа�о�ічною�допо-

мо�ою���разі�пор�шення�сл�х��та�мовлення.

Головним�завданням�Установи�є�забезпечен-

ня�потреб�населення����валіфі�ованій�і�дост�п-

ній�медичній�допомозі.

2.2.�Предметом�діяльності�Установи�є:�ме-

дична�пра�ти�а;

�онс�льтативно-діа�ностична�допомо�а�з�ме-

тою�виявлення�пор�шень�сл�х��та�мовлення��

дітей�та�дорослих;

проведення�реабілітації�дітей�для�розвит��

в�них�сл�хання�та�мовлення,�починаючи�зі�вста-

новлення�діа�ноз��з�особливою��ва�ою�під�час

мовно�о�розвит��.

ор�анізація�та�забезпечення�сл�хопротез�-

вання�дітей�та�дорослих�міста�Києва�новітніми

моделями�сл�хових�апаратів.�Особлив���ва��

Установа�приділяє�піль�овим��ате�оріям�насе-

лення,�інвалідам��сіх��ате�орій�та�ветеранам

війни,�чорнобильцям�тощо;

надання�лі��вально-профіла�тичної�допомо-

�и�дорослим�з�вадами�сл�х�,�а�та�ож�вторин-

ними�сенсоневральними�та�соматичними�роз-

ладами;

�онс�льтативна�та��оре�ційна�допомо�а�ло-

�опеда�в�разі�пор�шення�сл�х��та�мовлення;

профіла�ти�а�пор�шення�та�розлад��мови�в

дітей,�що��остро�втратили�сл�х;

�оре�ція�недорозвинення�та�пор�шення�мов-

лення���дітей�та�дорослих�з�різних�причин;

під�отов�а�пацієнтів�дош�ільно�о�ві��,�що�ма-

ють�вади�сл�х�,�до�навчання���ш�олі;

розроблення�індивід�альних�методи��та�ви-

�ористання�їх�для�реабілітації�пацієнтів�різно-

�о�ві���в�передопераційний�період,�а�та�ож�піс-

ля�операції��охлеарної�імплантації�я��найс�час-

нішо�о�метод��реабілітації�сл�хової�ф�н�ції;

впровадження�верботональних�методи��ре-

абілітації�сл�хання�та�мовлення,�а�та�ож�розпов-

сюдження�верботональної�методоло�ії�в�У�ра-

їні;

диспансеризація�сімей,�обтяжених�спад�о-

вою�патоло�ією�сл�х�;

розроблення�і�запровадження�масових�с�ри-

нін�ових�про�рам,�спрямованих�на�виявлення

пор�шень�сл�х��в�дітей�ранньо�о�ві���з�перед-

баченими�в�анамнезі�фа�торами�ризи���шодо

сл�хової�аномалії�(в�лючаючи�новонародже-

них);

проведення�семінарсь�их�занять�для�неона-

толо�ів,�отоларин�оло�ів�і�спеціалістів�педіат-

рично�о�профілю�з�питань�профіла�ти�и�й�ран-

ньої�діа�ности�и�пор�шень�сл�х��й�мовлення��

дітей;

проведення�санітарно-просвітниць�ої�робо-

ти�з�молоддю�та�населенням,�що�працюють�в

�мовах�ш�м�;

пропа�анда�меди�о-педа�о�ічних�знань�з�пи-

тань�а�діоло�ії�серед�медичних�працівни�ів�та

населення�міста�Києва;

�часть���під�отовці�та�підвищенні��валіфі�а-

ції�с�рдопеда�о�ічних�та�медичних��адрів�У�ра-

їни;

ознайомлення�населення�з��і�ієнічними�захо-

дами�профіла�ти�и�пор�шень�сл�х��та�мовлен-

ня���дітей�та�дорослих;

ре��лярне�проведення�семінарів-пра�ти��-

мів�для�фахівців�У�раїни�з�метою�розповсю-

дження�верботональної�системи�«СУВАГ»,�ме-

тодична�допомо�а���від�ритті�анало�ічних�Ус-

танов���інших�ре�іонах�У�раїни;

на��ово-дослідна�робота�з�вивчення�проб-

лем�сл�х��та�мовлення�та�застос�вання�новіт-

ніх�методів�реабілітації;

під�отов�а,�перепід�отов�а�та�підтримання

належно�о��валіфі�аційно�о�рівня�медично�о

персонал��Установи;

провадження�діяльності,�пов’язаної�з�відп�с-

�ом,�ви�ористанням,�придбанням,�збері�ан-

ням,�перевезенням,�знищенням�нар�отичних

засобів,�психотропних�речовин�та�пре��рсо-

рів,���поряд��,�передбаченом��за�онодавством

У�раїни;

надання�платних�медичних�посл���населен-

ню�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

Я�що�для�провадження�дея�их�видів�діяль-

ності,�передбачених�цим�п�н�том,�потрібний

спеціальний�дозвіл�(ліцензія),�Установа�отри-

м�є�йо�о�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

3.�ПРИНЦИПИ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

3.1.�Відносини�Установи�з�підприємствами,

�становами,�ор�анізаціями�та��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�б�д�ються�на

до�овірних�засадах�з�ідно�із�за�онодавством

У�раїни.

3.2.�Утримання�Установи�і�оплата�праці�здій-

снюється�за�рах�но��бюджетних��оштів,�а�та-

�ож��оштів,�отримання�я�их�передбачено�за�о-

нодавством�У�раїни.

3.3.�Установа�реаліз�є�в�повном��обсязі�пра-

ва�і�обов’яз�и���сферах�план�вання,�матері-

ально-технічно�о�постачання,�ор�анізації�пра-

ці�та�заробітної�плати,�фінансів,�цін�та�охоро-

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

передбачених�за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Установа�є�одерж�вачем��оштів�бюдже-

т��в�межах�бюджетних�аси�н�вань���бюджеті

міста�Києва.

3.5.�Установа�ви�ористов�є�в�роботі�вербо-

тональн��методоло�ію�реабілітації�осіб�з�проб-

лемами�сл�х��та�мовлення�«СУВАГ»�(система

�ніверсально�о�верботонально�о�сл�хання�audi-

tion�а�адемі�а�П.�Г�беріни,�Хорватія),�новітні

світові�методоло�ії,�а�та�ож�методоло�ічні�роз-

роб�и�фахівців�Установи�з�питань�діа�ности�и

та�реабілітації.

4.�УПРАВЛІННЯ�УСТАНОВОЮ

4.1.�Управління�Установою�здійснює��олов-

ний�лі�ар�(далі —�Керівни�)�на�основі�єдинона-

чальності.�Керівни��Установи�несе�персональ-

н��відповідальність�за�діяльність�Установи.

4.2.�Керівни��Установи�призначається�на

посад��і�звільняється�з�посади�на�азом�ди-

ре�тора�Департамент��охорони�здоров’я

на��онтра�тній�основі�за�по�одженням� із

заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’яз�ів.

Заст�пни�и�Керівни�а�Установи�призначаю-

ться�на�посад��і�звільняються�з�посади�на�азом

Керівни�а�Установи�за�по�одженням�з�дире�-

тором�Департамент��охорони�здоров’я.

Інших�працівни�ів�Установи�призначає�на�по-

сад��і�звільняє�з�посади�Керівни��Установи.

4.3.�Керівни����межах�повноважень:

самостійно�виріш�є�всі�питання�діяльності

Установи;

видає�на�ази,�обов’яз�ові�до�ви�онання�всі-

ма�працівни�ами;

вживає�заходів�до�заохочення�працівни�ів�та

на�ладає�стя�нення;

затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�під-

розділи,�посадові�інстр��ції,�с�ладає�штатний

розпис�Установи�в�межах�встановлених�фон-

дів�оплати�праці�та�нормативів�чисельності�пра-

цівни�ів�і�подає�на�затвердження�дире�торові

Департамент��охорони�здоров’я;

подає�на�затвердження�дире�торові�Депар-

тамент��охорони�здоров’я��ошторис,�план�аси�-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

19.12.1999�р.�№�2380

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

07.07.2016�р.�№�514)

СТАТУТ
МІСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОБЛЕМ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ

«СУВАГ»
(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 26476378)

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Місь�ий�медичний�центр�проблем�сл�-

х��та�мовлення�«СУВАГ»�(далі —�Установа)�є

бюджетною�неприб�т�овою��становою,�засно-

ваною�на��ом�нальній�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�підпоряд�ованою�Де-

партамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�(далі —�Департамент

охорони�здоров’я).

Засновни�ом�та�власни�ом�Установи�є�те-

риторіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої

вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Влас-

ни�).

1.2.�Установа���діяльності��ер�ється�Консти-

т�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постанова-
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н�вань�на�бюджетний�рі��і�стр��т�р��Устано-

ви;

діє�від�імені�Установи,�без�довіреності�пред-

ставляє�її�інтереси�в��сіх�підприємствах,��ста-

новах�та�ор�анізаціях�незалежно�від�форм�влас-

ності,�ор�анах�державної�влади�та�ор�анах�міс-

цево�о�самовряд�вання;

��ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�має�пра-

во�першо�о�підпис��на�фінансових,�бан�івсь�их

та�інших�до��ментах�Установи.

5.�ОРГАНІЗАЦІЯ�ПРАЦІ�ТА�ЗАРОБІТНА�ПЛАТА

5.1.�В�Установі�для�найповнішо�о�ви�ористан-

ня�тр�дово�о�потенціал��і�створення��мов�для

висо�оефе�тивної�діяльності��ожно�о�праців-

ни�а:

5.1.1.�Проводиться�атестація�та�раціоналі-

зація�робочих�місць,�визначається�їх��іль�ість.

5.1.2.�Встановлюються�форми�ор�анізації

праці�працівни�ів,�проводиться�тарифі�а-

ція�та�встановлюються�працівни�ам�над-

бав�и�до�посадово�о�о�лад��за�висо�і�до-

ся�нення���праці,�с�ладність,�напр�женість

��роботі,�професійн��майстерність�та�інші�до-

плати�і�надбав�и�з�ідно�із�за�онодавством

У�раїни.

5.1.3.�Встановлюється�режим�робочо�о�ча-

с�,�а�та�ож�тривалість�додат�ових�відп�сто�,

з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни�про�працю.

5.2.�Оплата�праці�працівни�ів�Установи�здій-

снюється�з�ідно�з�відповідними�за�онами�У�ра-

їни,�постановами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

на�азами�Міністерства�охорони�здоров’я�У�ра-

їни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�в�ме-

жах�аси�н�вань,�визначених��ошторисом.

6.�МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА�БАЗА�І�КОШТИ�

УСТАНОВИ

6.1.�Матеріально-технічн��баз��і��ошти�Ус-

танови�с�ладають�основні�фонди�та�оборотні

�ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні�цінності�та�фі-

нансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображена��

самостійном��балансі.

6.2.�Майно�Установи�належить�до��ом�наль-

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

єва�і�за�ріплюється�за�нею�на�праві�оператив-

но�о��правління.

6.3.�Витрати�на��тримання�Установи�фінан-

с�ються�за�рах�но��бюджет��міста�Києва�та�ін-

ших�джерел,�передбачених�за�онодавством

У�раїни.

6.4.�Установа�має�право�отрим�вати�плат�

за�надання�посл��,�зал�чати�матеріальні�та�фі-

нансові�рес�рси,�отрим�вати��ранти,�дар�н�и

та�бла�одійні�внес�и�в�поряд��,�визначеном�

за�онами,�іншими�нормативно-правовими�а�-

тами�і�цим�Стат�том.

6.5.�Установа�має�право�ви�лючно�за�з�о-

дою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�а-

н��відч�ж�вати�за�ріплене�за�нею�майно,�на-

давати�в�оренд��або�безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��),�передавати���застав��нер�хоме�май-

но,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та-

�ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��с-

тановленом��поряд��.

6.6.�Доходи�Установи�ви�ористов�ються�ви-

�лючно�для�фінанс�вання�видат�ів�на��триман-

ня�Установи,�реалізації�мети�(цілей,�завдань)

та�напрямів�діяльності,�визначених�цим�Стат�-

том.

6.7.�Установа�дотрим�ється�заборони�роз-

поділ��отриманих�доходів�або�їх�частини�се-

ред�засновни�ів,�членів�ор�анів��правління�Ус-

танови�та�її�працівни�ів�(�рім�оплати�їхньої�пра-

ці,�нарах�вання�єдино�о�соціально�о�внес��)

та�інших�пов’язаних�з�ними�осіб.

7.�ОБЛІК,�ЗВІТНІСТЬ,�КОНТРОЛЬ

7.1.�Установа�здійснює�оперативний,�б�х-

�алтерсь�ий�і�первинний�медичний�облі��ре-

з�льтатів�діяльності,�надає�фінансов��та�ста-

тистичн��звітність���поряд��,�визначеном��за-

�онодавством�У�раїни.

Фінансова�звітність�Установи�надається�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд��.

7.2.�О�ремі�напрями�діяльності�Установи�пе-

ревіряють��повноважені�ор�ани�відповідно�до

за�онодавства�У�раїни.

7.3.�Ревізію�та�перевір���діяльності�Устано-

ви�проводить�Власни��або��повноважений�ним

ор�ан���встановленом��поряд��.

8.�ЛІКАРСЬКА�ТАЄМНИЦЯ

8.1.�Медичні�працівни�и�Установи�та�інші

особи,�я�им���зв’яз���з�ви�онанням�професій-

них�або�сл�жбових�обов’яз�ів�стало�відомо�про

хвороб�,�медичне�обстеження,�о�ляд�та�їх�ре-

з�льтати,�інтимн��і�сімейн��сторони�життя��ро-

мадянина,�не�мають�права�роз�олош�вати�ці

відомості,��рім�передбачених�за�онодавством

випад�ів.

8.2.�Установа�в�процесі�діяльності�забезпе-

ч�є�анонімність�пацієнта�під�час�ви�ористання

інформації,�що�становить�лі�арсь���таємницю.

8.3.�Захист�та�оброблення�персональних�да-

них�Установою�проводиться�для��он�ретних�і�за-

�онних�цілей,�визначених�за�однозначною�з�о-

дою�с�б’є�та�персональних�даних,�або���ви-

пад�ах,�передбачених�за�онами�У�раїни,�та��

поряд��,�встановленом��за�онодавством.

9.�ЗМІНИ�ДО�СТАТУТУ�УСТАНОВИ

9.�Зміни�до�Стат�т��Установи�вносяться�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни�в�том��ж�по-

ряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

10.�ПРИПИНЕННЯ�УСТАНОВИ

10.1.�Припинення�Установи�здійснюється

шляхом�її�реор�анізації�(злиття,�приєднання,

поділ�,�перетворення)�або�лі�відації�за�рішен-

ням�Власни�а,�за�рішенням�с�д��в�поряд��,

встановленом��за�онодавством�У�раїни.

10.2.�У�разі�припинення�Установи�працівни-

�ам,�що�звільняються,��арант�ється�додержан-

ня�їх�прав�і�інтересів�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�про�працю.

10.3.�У�разі�лі�відації�Установи�її�а�тиви,�май-

но�б�д�ть�передані�іншій�неприб�т�овій�ор�а-

нізації�відповідно�о�вид��або�зараховано�до

доход��бюджет�.

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Є. Ситніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.02.2000�р.�№�778

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

07.07.2016�р.�№�514)

СТАТУТ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ МЕДИКО&СОЦІАЛЬНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний код 03329674)

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Київсь�ий�місь�ий�центр�меди�о-соціаль-

ної�е�спертизи�(далі —�Установа)�є�бюджетною

неприб�т�овою�Установою,�заснованою�на��ом�-

нальній�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�та�підпоряд�ованою�Департамент��охо-

рони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)�(далі —�Департамент�охорони�здоров’я).

Засновни�ом�та�власни�ом�Установи�є�те-

риторіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої

вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Влас-

ни�).

1.2.�Установа�в�діяльності��ер�ється�Кон-

стит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�по-

становами�Верховної�Ради�У�раїни,���аза-

ми� і�розпорядженнями�Президента�У�ра-

їни,�а�тами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рі-

шеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджен-

нями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�ви�онав-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на�а-

зами�Міністерства�охорони�здоров’я�У�ра-

їни,�Департамент��охорони�здоров’я,�цим

Стат�том�та�іншими�нормативно-правови-

ми�а�тами.

1.3.�Установа�має�відо�ремлене�майно,�са-

мостійний�баланс,�рах�н�и���відповідних�ор�а-

нах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби�У�раїни.

1.4.�Наймен�вання�Установи:

повне�наймен�вання:�Київсь�ий�місь�ий�центр

меди�о-соціальної�е�спертизи;

с�орочене�наймен�вання:�КМЦМСЕ.

1.5.�Місце�розташ�вання�Установи:�в�л.�Та-

расівсь�а,�2/21,�м.�Київ,�01033.

1.6.�Установа�є�юридичною�особою,�має

штамп�та�печат���з�власним�наймен�ванням,�ін-

ші�печат�и,�штампи,�блан�и.

1.7.�До�с�лад��Установи�входять�стр��т�рні

підрозділи�без�права�юридичної�особи:

Центральна�меди�о-соціальна�е�спертна��о-

місія�№�1�в�л.�Тарасівсь�а,�2/21,�м.�Київ,�01033.

Центральна�меди�о-соціальна�е�спертна��о-

місія�№�2�в�л.�Тарасівсь�а,�2/21,�м.�Київ,�01033.

Спеціалізована�травматоло�ічна�меди�о-со-

ціальна�е�спертна��омісія —�в�л.�Волось�а,�47,

м.�Київ,�04070.

Спеціалізована�он�оло�ічна�меди�о-соціаль-

на�е�спертна��омісія —�в�л.�Верховинна,�69,

м.�Київ,�03115.

Спеціалізована�нейроофтальмоло�ічна�ме-

ди�о-соціальна�е�спертна��омісія —�в�л.�Са�-

са�ансь�о�о,�100,�м.�Київ,�01032.

Спеціалізована�радіоло�ічна�меди�о-соціаль-

на�е�спертна��омісія —�в�л.�Пимонен�а,�10-а,

м.�Київ,�04050.

Спеціалізована��ардіоло�ічна�меди�о-соці-

альна�е�спертна��омісія�№ 1 —�в�л.�Л�начар-

сь�о�о,�5,�м.�Київ,�02002.

Спеціалізована��ардіоло�ічна�меди�о-соці-

альна�е�спертна��омісія�№ 2 —�в�л.�Ризь�а,�1,

м.�Київ,�04112.

Спеціалізована�т�бер��льозно-п�льмоноло-

�ічна�меди�о-соціальна�е�спертна��омісія —

в�л.�Володимирсь�а,�43,�м.�Київ,�01034.

Спеціалізована�психіатрична�меди�о-соці-

альна�е�спертна��омісія�№ 1 —�в�л.�Миропіль-

сь�а,�8,�м.�Київ,�02660.

Спеціалізована�психіатрична�меди�о-соці-

альна�е�спертна��омісія�№ 2 —�в�л.�Кирилів-

сь�а,�103-а,�м.�Київ,�04080.

Голосіївсь�а�міжрайонна�меди�о-соціальна

е�спертна��омісія�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а,

104,�м.�Київ,�03150.

Дніпровсь�а�міжрайонна�меди�о-соціальна

е�спертна��омісія —�в�л.�Петра�Запорожця,

26,�м.�Київ,�02230.

Солом’янсь�а�міжрайонна�меди�о-соціаль-

на�е�спертна��омісія —�в�л.�Єревансь�а,�6,�

м.�Київ,�03087.

Подільсь�а�міжрайонна�меди�о-соціальна

е�спертна� �омісія —� в�л.� Волось�а,� 47,�

м.�Київ,�04070.

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

2.1.�Установа�створюється�і�ф�н�ціон�є�з�ме-

тою�забезпечення���повном��обсязі�потреб�на-

селення���висо�о�валіфі�ованом��та�своєчас-

ном��меди�о-соціальном��е�спертном��і�ме-

дичном��обсл��ов�ванні.�Головним�завданням

Установи�є�надання�населенню�я�існої,��валі-

фі�ованої�меди�о-соціальної�е�спертної�допо-

мо�и.

2.2.�Предметом�діяльності�Установи�є:�ме-

дична�пра�ти�а;

визначення�ст�пеня�обмеження�життєді-

яльності�людини,�зо�рема�стан��працездат-

ності,��р�пи,�причини,�час��настання�інва-

лідності,�а�та�ож�ст�пеня�втрати�професій-

ної�працездатності�(��відсот�ах)�працівни-

�ів,�я�і�одержали��аліцтво�чи� інше��ш�о-

дження�здоров’я,�пов’язане�з�ви�онанням

тр�дових�обов’яз�ів,�осіб,�що�підля�ають

державном��обов’яз�овом��особистом�

страх�ванню;

надання�в�повном��обсязі��валіфі�ованої�е�с-

пертної�допомо�и�населенню�міста�Києва�для

визначення�ст�пеню�обмеження�життєдіяльно-

сті�осіб�зі�стій�ими�розладами�ф�н�цій�ор�а-

нізм��або��родженими�вадами,�що�призводять

до�обмеження�життєдіяльності�та�потреб�ють

соціальної�допомо�и�в�навчанні,�пере�валіфі�а-

ції,��часті�в�тр�довій�і��ромадсь�ій�діяльності

та�захист�;

забезпечення�своєчасно�о�о�ляд���ромадян,

я�і�част�ово�чи�повністю�втратили�здоров’я

внаслідо��захворювань,�травм�або��роджених

вад,�що�обмеж�ють�їх�життєдіяльність;

встановлення�потреби�інвалідів���соціальній

допомозі,�я�а�б�де�спрямована�на�поліпшення

наслід�ів�захворювань�та�травм�(протез�вання,

засоби�перес�вання,�робочі�пристос�вання,

постійний�до�ляд�тощо);

розроблення�заходів�меди�о-соціальної�ре-

абілітації�та�індивід�альних�про�рам�реабіліта-

ції�інвалідів,�здійснення��онтролю�за�їх�реалі-

зацією;

вивчення�стр��т�ри�та�динамі�и�інвалідності

за��р�пами,�причинами,�нозоло�ічними�фор-

мами,�територіальними�озна�ами;

проведення�разом�з��осподарсь�ими,�проф-

спіл�овими�та�іншими��ромадсь�ими�ор�аніза-

ціями��онференцій,�нарад,�семінарів�з�питань

профіла�ти�и�інвалідності,�меди�о-соціальної�

реабілітації�та�адаптації�інвалідів;

аналіз�стан��здоров’я�населення,�про�ноз�-

вання�динамі�и�первинної�та�на�опиченої�інва-

лідності;

розроблення�та�проведення��омпле�сних�за-

ходів�щодо�профіла�ти�и�та�зниження�рівня�ін-

валідності,�а�та�ож�меди�о-соціальної�реабілі-

тації�інвалідів;

здійснення�центральними�меди�о-соціаль-

ними�е�спертними��омісіями�ор�анізаційно-

методично�о��ерівництва�та��онтролю�за�ді-

яльністю�первинних�міжрайонних�меди�о-со-

ціальних�е�спертних��омісій�за�ально�о�про-

філю�та�спеціалізованих�меди�о-соціальних

е�спертних��омісій,�перевір�а�прийнятих�ни-

ми�рішень�і�в�разі�визнання�їх�безпідставними,

зміна�їх;

визначення�медичних�по�азань�для�забез-

печення�інвалідів�автомобілями�з�р�чним��е-

р�ванням,��олясо��з�еле�троприводом�та�ін-

ших�технічних�засобів�реабілітації;

під�отов�а,�перепід�отов�а�та�підтримання

належно�о��валіфі�аційно�о�рівня�медично�о

персонал��Установи;

�часть���на��ово-пра�тичних�місь�их�та�за-

�альнодержавних�про�рамах�меди�о-соціаль-

но�о�напрям�.

Я�що�для�провадження�дея�их�видів�діяльно-

сті,�передбачених�цим�п�н�том,�потрібний�спе-

ціальний�дозвіл�(ліцензія),�Установа�отрим�є

йо�о�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

3.�ПРИНЦИПИ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНОВИ

3.1.�Відносини�Установи�з�підприємствами,

�становами,�ор�анізаціями�та��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�б�д�ються�на

до�овірних�засадах�з�ідно�із�за�онодавством

У�раїни.

3.2.�Утримання�Установи�і�оплата�праці�здій-

снюється�за�рах�но��бюджетних��оштів,�а�та-

�ож��оштів,�отримання�я�их�передбачено�за-

�онодавством�У�раїни.

3.3.�Установа�реаліз�є�в�повном��обсязі�пра-

ва�і�обов’яз�и���сферах�план�вання,�матері-

ально-технічно�о�постачання,�ор�анізації�пра-

ці�та�заробітної�плати,�фінансів,�цін�та�охоро-

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

передбачених�за�онодавством�У�раїни.

3.4.�Установа�є�одерж�вачем��оштів�бюдже-

т��в�межах�бюджетних�аси�н�вань���бюджеті

міста�Києва.

4.�УПРАВЛІННЯ�УСТАНОВОЮ

4.1.�Управління�Установою�здійснює��олов-

ний�лі�ар —��оловний�е�сперт�(далі —�Керів-

ни�)�на�основі�єдиноначальності.�Керівни��Ус-

танови�несе�персональн��відповідальність�за

діяльність�Установи.

4.2.�Керівни��Установи�призначається�на�по-

сад��і�звільняється�з�посади�на�азом�дире�то-

ра�Департамент��охорони�здоров’я�на��онтра�-

тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Заст�пни�и�Керівни�а�Установи�призначаю-

ться�на�посад��і�звільняються�з�посади�на�азом

Керівни�а�Установи�за�по�одженням�з�дире�-

тором�Департамент��охорони�здоров’я.
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Інших�працівни�ів�Установи�призначає�на�по-

сад��і�звільняє�з�посади�Керівни��Установи.

4.3.�Керівни����межах�повноважень:

самостійно�виріш�є�всі�питання�діяльності

Установи;

видає�на�ази,�обов’яз�ові�до�ви�онання�всі-

ма�працівни�ами;

вживає�заходів�для�заохочення�працівни�ів�та

на�ладає�стя�нення;

затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�під-

розділи,�посадові�інстр��ції,�с�ладає�штатний

розпис�Установи�в�межах�встановлених�фон-

дів�оплати�праці�та�нормативів�чисельності�пра-

цівни�ів�і�подає�на�затвердження�дире�торові

Департамент��охорони�здоров’я;

подає�на�затвердження�дире�торові�Депар-

тамент��охорони�здоров’я��ошторис,�план�аси�-

н�вань�на�бюджетний�рі��та�стр��т�р��Устано-

ви;

діє�від�імені�Установи,�без�довіреності�пред-

ставляє�її�інтереси�в��сіх�підприємствах,��ста-

новах�та�ор�анізаціях�незалежно�від�форм�влас-

ності,�ор�анах�державної�влади�та�ор�анах�міс-

цево�о�самовряд�вання;

��ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�має�пра-

во�першо�о�підпис��на�фінансових,�бан�івсь�их

та�інших�до��ментах�Установи.

5.�ОРГАНІЗАЦІЯ�ПРАЦІ�ТА�ЗАРОБІТНА�ПЛАТА

5.1.�В�Установі�для�найповнішо�о�ви�ористан-

ня�тр�дово�о�потенціал��і�створення��мов�для

висо�оефе�тивної�діяльності��ожно�о�праців-

ни�а:

5.1.1.�Проводиться�атестація�та�раціоналі-

зація�робочих�місць,�визначається�їх��іль�ість.

5.1.2.�Встановлюються�форми�ор�анізації

праці�працівни�ів,�здійснюється�тарифі�ація�та

встановлюються�працівни�ам�надбав�и�до�по-

садово�о�о�лад��за�висо�і�дося�нення���пра-

ці,�с�ладність,�напр�женість���роботі,�професій-

н��майстерність�та�інші�доплати�і�надбав�и�з�ід-

но�із�за�онодавством�У�раїни.

5.1.3.�Встановлюється�режим�робочо�о�ча-

с�,�а�та�ож�тривалість�додат�ових�відп�сто�,

з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни�про�працю.

5.2.�Оплата�праці�працівни�ів�Установи�здій-

снюється�з�ідно�з�відповідними�за�онами�У�ра-

їни,�постановами�Кабінет��Міністрів�У�раїни,

на�азами�Міністерства�охорони�здоров’я�У�ра-

їни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�в�ме-

жах�аси�н�вань,�визначених��ошторисом.

6.�МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА�БАЗА�І�КОШТИ�

УСТАНОВИ

6.1.�Матеріально-технічн��баз��і��ошти�Ус-

танови�с�ладають�основні�фонди�та�оборотні

�ошти,�а�та�ож�інші�матеріальні�цінності�та�фі-

нансові�рес�рси,�вартість�я�их�відображена��

самостійном��балансі.

6.2.�Майно�Установи�належить�до��ом�наль-

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

єва�і�за�ріплюється�за�нею�на�праві�оператив-

но�о��правління.

6.3.�Витрати�на��тримання�Установи�фінанс�-

ються�за�рах�но��бюджет��міста�Києва�та�інших

джерел,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

6.4.�Установа�мас�право�отрим�вати�плат�

за�надання�посл��,�зал�чати�матеріальні�та�фі-

нансові�рес�рси,�отрим�вати��ранти,�дар�н�и

та�бла�одійні�внес�и�в�поряд��,�встановлено-

м��за�онодавством�У�раїни.

6.5.�Установа�має�право�ви�лючно�за�з�о-

дою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�а-

н��відч�ж�вати�за�ріплене�за�нею�майно,�на-

давати�в�оренд��або�безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��),�передавати�в�застав��нер�хоме�май-

но,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та-

�ож�спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��с-

тановленом��поряд��.

6.6.�Доходи�Установи�ви�ористов�ються�ви-

�лючно�для�фінанс�вання�видат�ів�на��триман-

ня�Установи,�реалізації�мети�(цілей,�завдань)

та�напрямів�діяльності,�визначених�цим�Стат�-

том.

6.7.�Установа�дотрим�ється�заборони�роз-

поділ��отриманих�доходів�або�їх�частини�се-

ред�засновни�ів,�членів�ор�анів��правління�Ус-

танови�та�її�працівни�ів�(�рім�оплати�їхньої�пра-

ці,�нарах�вання�єдино�о�соціально�о�внес��)

та�інших�пов’язаних�з�ними�осіб.

7.�ОБЛІК,�ЗВІТНІСТЬ,�КОНТРОЛЬ

7.1.�Установа�здійснює�оперативний,�б�х-

�алтерсь�ий�і�первинний�медичний�облі��ре-

з�льтатів�діяльності,�надає�фінансов��та�ста-

тистичн��звітність���поряд��,�визначеном��за-

�онодавством�У�раїни.

Фінансова�звітність�Установи�надається�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд��.

7.2.�Перевір���о�ремих�напрямів�діяльності

Установи�проводять��повноважені�ор�ани�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.3.�Ревізію�та�перевір���діяльності�Устано-

ви�проводить�Власни��або��повноважений�ним

ор�ан���встановленом��поряд��.

8.�ЛІКАРСЬКА�ТАЄМНИЦЯ

8.1.�Медичні�працівни�и�Установи�та�інші

особи,�я�им���зв’яз���з�ви�онанням�професій-

них�або�сл�жбових�обов’яз�ів�стало�відомо�про

хвороб�,�медичне�обстеження,�о�ляд�та�їх�ре-

з�льтати,�інтимн��і�сімейн��сторони�життя��ро-

мадянина,�не�мають�права�роз�олош�вати�ці

відомості,��рім�передбачених�за�онодавством

випад�ів.

8.2.�Установа�в�процесі�діяльності�забезпе-

ч�є�анонімність�пацієнта�під�час�ви�ористання

інформації,�що�становить�лі�арсь���таємницю.

8.3.�Захист�та�оброблення�персональних�да-

них�Установа�здійснює�для��он�ретних�і�за�он-

них�цілей,�визначених�за�однозначною�з�одою

с�б’є�та�персональних�даних,�або���випад�ах,

передбачених�за�онами�У�раїни,�та�в�поряд-

��,�встановленом��за�онодавством.

9.�ЗМІНИ�ДО�СТАТУТУ�УСТАНОВИ

9.�Зміни�до�Стат�т��Установи�вносяться�від-

повідно�до�за�онодавства�У�раїни�в�том��ж�по-

ряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

10.�ПРИПИНЕННЯ�УСТАНОВИ

10.1.�Припинення�Установи�здійснюється

шляхом�її�реор�анізації�(злиття,�приєднання,

поділ�,�перетворення)�або�лі�відації�за�рішен-

ням�Власни�а,�за�рішенням�с�д��в�поряд��,

встановленом��за�онодавством�У�раїни.

10.2.�У�разі�припинення�Установи�працівни-

�ам,�що�звільняються,��арант�ється�додержан-

ня�їх�прав�і�інтересів�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни�про�працю.

10.3.�У�разі�лі�відації�Установи�її�а�тиви,�май-

но�б�д�ть�передані�іншій�неприб�т�овій�ор�а-

нізації�відповідно�о�вид��або�зараховано�до

доход��бюджет�.

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Є. Ситніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

23.03.1998�р.�№�582

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

07.07.2016�р.�№�514)

СТАТУТ
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ дитини ім. М. М. ГОРОДЕЦЬКОГО

(Нова редакція) 
(Ідентифікаційний код 22206086)

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.� Київсь�ий�місь�ий�б�дино�� дитини�

ім.�М.�М.�Городець�о�о�(далі —�Установа)�є�бю-

джетною�неприб�т�овою��становою,�заснова-

ною�на��ом�нальній�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�підпоряд�ованою�Де-

партамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�(далі —�Департамент

охорони�здоров’я).

Засновни�ом�та�власни�ом�Установи�є�те-

риторіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої

вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Влас-

ни�).

1.2.�Установа���діяльності��ер�ється�Консти-

т�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни,�постанова-

ми�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і�розпоря-

дженнями�Президента�У�раїни,�а�тами�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої

місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о

місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�на�азами�Міністерства�охорони

здоров’я�У�раїни,�Департамент��охорони�здо-

ров’я,�цим�Стат�том�та�іншими�нормативно-

правовими�а�тами.

1.3.�Установа�має�самостійний�баланс,�рах�н-

�и���відповідних�ор�анах�Державної��азначей-

сь�ої�сл�жби�У�раїни.

1.4.�Наймен�вання�Установи:

повне�наймен�вання:�Київсь�ий�місь�ий�б�-

дино��дитини�ім.�М.�М.�Городець�о�о;

с�орочене� наймен�вання: � КМБД�

ім.�М.�М.�Городець�о�о.

1.5.�Місце�розташ�вання�Установи:�в�л.�Кле-

нова,�35,�смт�Ворзель,�Київсь�а�обл.,�08296.

1.6.�Установа�є�юридичною�особою,�має

штамп�та�печат���з�власним�наймен�ванням,�ін-

ші�печат�и,�штампи,�блан�и.

2.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ�УСТАНО-

ВИ

2.1.�Установа�створюється�і�ф�н�ціон�є�з�ме-

тою�інте�рації�і�ефе�тивно�о�ви�ористання�ре-

с�рсів�для�дося�нення�най�ращих�рез�льтатів

��наданні�медичної�допомо�и�дітям-сиротам

та�дітям,�я�і�залишилися�без�бать�івсь�о�о�пі�-

л�вання,�з�ор�анічними��раженнями�централь-

ної�нервової�системи,�зо�рема�дитячим�цереб-

ральним�паралічем,�з�пор�шенням�психі�и.�Го-

ловним�завданням�Установи�є�надання�медич-

ної�допомо�и,�реабілітація�хворих�дітей,�а�та-

�ож�виховання�та�навчання�дітей�дош�ільно�о

ві���з�ідно�з�про�рамою�дитячих�сад�ів.

2.2.�Предметом�діяльності�Установи�є:�

медична�пра�ти�а;

ор�анізація�прийом�,��тримання�та�реабілі-

тація�дітей-сиріт�та�дітей,�залишених�без�бать-

�івсь�о�о�пі�л�вання,�з�ор�анічним��раженням

нервової�системи�та�пор�шенням�психі�и;

ор�анізація�прийом�,��тримання,�надання

меди�о-соціальної�реабілітації�дітям,�я�і�мають

сім’ю,�з�ор�анічним��раженням�нервової�сис-

теми�та�пор�шенням�психі�и;

надання�невід�ладної�медичної�допомо�и

хворим�дітям�при��острих�та�раптових�захво-

рюваннях,�травмах,�отр�єннях�та�інших�нещас-

них�випад�ах;�

виховання�дітей-сиріт�та�дітей,�я�і�залиши-

лися�без�пі�л�вання�бать�ів;�

�валіфі�оване�і�в�повном��обсязі�обстежен-

ня�хворих�дітей;�

�онсервативне�лі��вання�хворих�дітей;

розроблення,�провадження�та�проведення

про�ресивних�методів�лі��вання;

під�отов�а,�перепід�отов�а�та�підтримання

належно�о��валіфі�аційно�о�рівня�медично�о

персонал��Установи.

Я�що�для�провадження�дея�их�видів�діяль-

ності,�передбачених�цим�п�н�том,�потрібний

спеціальний�дозвіл�(ліцензія),�Установа�отри-

м�є�йо�о�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

2.3.�Порядо��приймання�дітей�до�Установи.

2.3.1.�До�Установи�приймаються:�діти-сироти;

діти,�по�ин�ті�в�поло�овом��б�дин��,�іншо-

м��за�ладі�охорони�здоров’я;�діти,�я�их�відмо-

вилися�забрати�з�поло�ово�о�б�дин��,�іншо�о

за�лад��охорони�здоров’я�бать�и�чи�інші�ро-

дичі;�діти�під�ин�ті;�діти�знайдені;

діти�бать�ів,�позбавлених�бать�івсь�их�прав;

діти�одино�их�бать�ів;

діти�з�вадами�фізично�о�та�психічно�о�роз-

вит��;

діти,�я�і�за�рішенням�с�д��відібрані�в�бать�ів

без�позбавлення�їх�бать�івсь�их�прав;

діти�бать�ів,�визнаних���с�довом��поряд��

безвісно�відс�тніми,�недієздатними;

діти,�бать�и�я�их�не�мають�можливості�їх�ви-

хов�вати�(за�станом�здоров’я;���зв’яз���з�три-

валим�від’їздом,�відб�ванням�по�арання,�пе-

реб�ванням�під�вартою;�в�період�слідства;��

зв’яз���з�тяж�ими�матеріально-поб�товими

�мовами�тощо).

2.3.2.�До�Установи�приймаються�діти�від�на-

родження�до�трирічно�о�ві��;�діти�з�вадами�фі-

зично�о�та�психічно�о�розвит���мож�ть�пере-

б�вати�в�реабілітаційних��р�пах�до�чотириріч-

но�о�ві��.

2.3.3.�Діти�приймаються�в��арантинн���р�п�

або�ізолятор,�де�проводяться�потрібні�лі��валь-

но-профіла�тичні�та�виховні�заходи�відповід-

но�до�стан��здоров’я�та�ві���дитини.�З��аран-

тинної��р�пи�(ізолятора)�дитина�пост�пає�в��р�-

п�.�Кожне�наст�пне�переміщення�дитини�по-

винно�фі�с�ватися�на�тит�льній�сторінці�історії

розвит���дитини�з�відповідним�об�р�нт�ван-

ням���те�сті.

2.3.4.�Прийняття�дітей,�зазначених���підп�н�-

ті�2.3.1�цьо�о�Стат�т�,�до�Установи�здійсню-

ється���разі�відс�тності�в�них�станів�та�захво-

рювань,�я�і�потреб�ють�стаціонарно�о�обсте-

ження�та�лі��вання.

2.3.5.�До��менти�для�влашт�вання�дітей�до

Установи�оформлюють�за�місцем�їх�постійно-

�о�проживання�бать�и,�опі��ни�чи�за�лади,�де

діти�переб�вають�на��триманні�та�лі��ванні,�і

подають�відповідно�до�Департамент��охорони

здоров’я.

2.3.6.�Перелі��до��ментів�для�оформлення

дитини�до�Установи:

рішення��повноважено�о�ор�ан��за�місцем

розташ�вання�поло�ово�о�б�дин��,�іншо�о�за-

�лад��охорони�здоров’я�і�до��ментів,�під�отов-

лених�сл�жбою���справах�дітей;

а�т�про�дитин�,�по�ин�т��в�поло�овом��б�дин-

��,�іншом��за�ладі�охорони�здоров’я�або�я��

відмовилися�забрати�бать�и�чи�інші�родичі,�про

під�ин�т��чи�знайден��дитин�;

направлення�Департамент��охорони�здо-

ров’я;

заява�про�тимчасове�влашт�вання�дитини

до�Установи�одно�о�або�обох�бать�ів�або�осо-

би,�що�їх�замінює;

свідоцтво�про�народження�дитини;

випис�а�з�історії�розвит���дитини�(Ф-112/o)

та/або�медичної��арти�стаціонарно�о�хворо�о

(Ф-003/o),��арти�розвит���новонароджено�о

(Ф-097/o),�а�та�ож�обмінної��арти�поло�ово�о

б�дин��,� поло�ово�о� відділення� лі�арні�

(Ф-113/о),�я�що�дитин��направлено�з�поло�о-

во�о�б�дин��;

дані�лабораторних�аналізів�на�предмет�на-

явності�венеричних�захворювань,�за�альні�ана-

лізи��рові,�сечі�та��ал��за�давністю�не�більше

місяця;

дані�ба�теріоло�ічних�досліджень�на�наяв-

ність�дифтерійної�палич�и,�зб�дни�ів��острих��иш-

�ових�інфе�цій�та�інші�(за�епідеміоло�ічними

по�азаннями)�за�давністю�не�більше�ніж�3�дні

від�дня�отримання�рез�льтат��дослідження;

дані�лабораторно�о�дослідження�на�наяв-

ність�ВІЛ/СНІД,�що�проводиться�на�прохання

чи�за�з�одою�за�онних�представни�ів�дитини;

довід�а�про�відс�тність��онта�т��з�інфе�цій-

ними�хворими;

довід�а�з�місця�роботи,�навчання�бать�ів�або

особи,�що�їх�замінює,�про�доходи�в�разі�тимча-

сово�о�влашт�вання�дитини�в�б�дино��дитини;

довід�а�про�отримання�державної�допомо-

�и�одино�ою�матір’ю;

свідоцтво�про�смерть�бать�ів,�рішення�с�д�

про�позбавлення�бать�івсь�их�прав�чи�відібран-

ня�дитини�від�бать�ів,�виро��с�д�;

довід�а�про�хвороб��чи�від’їзд�бать�ів�тощо;

довід�а�про�бать�ів�та�близь�их�родичів�(ді-

д�сь,�баб�ся,�брати,�сестри);

довід�а-попередження�ор�анів�опі�и�та�пі�-

л�вання�за�місцем�розташ�вання�бать�ів�ди-

тини�про�ознайомлення�їх�з�частиною�др��ою

статті�219�Сімейно�о��оде�с��У�раїни.

2.3.7.�Дітей,�по�ин�тих���поло�овом��б�дин-

��,�іншом��за�ладі�охорони�здоров’я�або�я�их

відмовилися�забрати�бать�и�чи�інші�родичі,�під-

�ин�тих�чи�знайдених�влаштов�ють�до�Устано-

ви�на�підставі�а�та,�с�ладено�о�адміністрацією

Установи���прис�тності�представни�а�ор�ан��
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затвердженою
спільним

на�азом
Міністерства
охорони
здоров’я
У�ра-

їни
та
Міністерства
вн�трішніх
справ
У�раїни

від
17
�р�дня
2013
ро��
№ 1095/1239
«Про

затвердження
форм
до��ментів
про
дитин�,
по-

�ин�т�
в
поло�овом�
б�дин��,
іншом�
за�ла-

ді
охорони
здоров’я
або
я��
відмовилися
за-

брати
бать�и
чи
інші
родичі,
про
під�ин�т�
чи

знайден�
дитин�
та
Інстр��цій
про
порядо�
їх

заповнення»,
зареєстрованим
�
Міністерстві

юстиції
 У�раїни
 16
 січня
 2014
 ро��
 за

№ 73 24850.

2.3.8.
Після
приймання
під�ин�тої
дитини
ад-

міністрація
Установи
�
триденний
стро�
подає

заяв�
до
ор�ан�
реєстрації
а�тів
цивільно�о
ста-

н�
про
реєстрацію
народження
цієї
дитини.

2.3.9.
На
�ожн�
дитин�,
прийнят�
до
Уста-

нови,
оформляється
облі�ова
�арт�а
та
істо-

рія
розвит��
дитини
(Ф-112-0).
Всі
дані
про

дітей
реєстр�ються
�
ж�рналі
облі��
прийман-

ня
дітей
�
б�дино�
дитини
(Ф-121-0).
Сторін-

�и
ж�рнал�
облі��
приймання
дітей
до
б�дин-

��
дитини
н�мер�ються,
ж�рнал
прошн�ро-

в�ється,
с�ріплюється
печат�ою
б�дин��
ди-

тини
і
після
йо�о
за�інчення
збері�ається
в

архіві
Установи
постійно.

2.3.10.
С�провідна
медична
до��ментація

на
дитин�,
я�а
прийнята
до
Установи,
збері-

�ається
в
індивід�альном�
па�еті
протя�ом

всьо�о
час�
переб�вання
дитини
в
Установі

та
під�леюється
до
історії
розвит��
дитини.

2.3.11.
Під
час
тимчасово�о
переб�вання

дітей-вихованців
Установи
в
лі��вально-про-

філа�тичном�
за�ладі
діти
не
вважаються
та-

�ими,
що
виб�ли
з
б�дин��
дитини.
Про
пере-

міщення
дитини
(стаціонар,
дитячий
б�дино�)

адміністрація
Установи
зобов’язана
повідо-

мити
бать�ів
або
осіб,
що
їх
замінюють.

2.3.12.
Адміністрація
Установи
ви�он�є
обо-

в’яз�и
опі��на
по
відношенню
до
дітей,
я�им

ор�ани
опі�и
та
пі�л�вання
опі��нів
(�синови-

телів)
не
призначили.

2.3.13.
Адміністрація
Установи
сприяє,
щоб

дітям-сиротам
та
дітям,
я�і
залишилися
без
пі�-

л�вання
бать�ів,
б�ли
своєчасно
оформлені

та
видані
до��менти
про
інвалідність,
пенсій-

ні
свідоцтва
і
доходи
за
приватизаційними

сертифі�атами.

2.4.
Порядо�
випис�вання
дітей
з
Устано-

ви.


2.4.1.
Випис�вання
дітей
з
Установи
про-

водиться:

У
разі
повернення
їх
�
сім’ю
за
заявою
бать-

�ів
або
осіб,
що
їх
замінюють.
Подовження

термін�
переб�вання
дитини
в
Установі
здій-

снюється
за
на�азом
Департамент�
охорони

здоров’я.

З
метою
захист�
прав
та
інтересів
дітей
�
ви-

пад�ах
необ�р�нтованої
відмови
бать�ів
(або

осіб,
я�і
їх
замінюють),
забрати
дитин�
після

за�інчення
термін�
переб�вання,
зазначено-

�о
�
заяві,
Установа
має
право
подати
позов

до
с�д�
про
позбавлення
їх
бать�івсь�их
прав.

Повернення
дітей
бать�ам,
я�і
раніше
да-

ли
з�од�
на
їх
�синовлення
(тобто
відмовили-

ся
від
дітей),
здійснюється
відповідно
до
час-

тини
шостої
статті
217
Сімейно�о
�оде�с�

У�раїни:

�
разі
переведення
�
дитячий
б�дино�
сис-

теми
Міністерства
освіти
і
на��и
У�раїни
на

підставі
виснов��
психоло�о-меди�о-педа�о-

�ічної
�онс�льтації
та
направлення
(п�тіво�)

Сл�жби
�
справах
дітей
та
сім’ї
ви�онавчо�о

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

�ої
державної
адміністрації);

�
разі
переведення
�
спеціалізований
ди-

тячий
б�дино�
чи
інші
за�лади
системи
Мі-

ністерства
соціальної
політи�и
У�раїни
на
під-

ставі
виснов��
психоло�о-меди�о-педа�о�іч-

ної
�онс�льтації
та
направлення
(п�тіво�)
Де-

партамент�
соціальної
політи�и
ви�онавчо�о

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

�ої
державної
адміністрації);

�
разі
передання
на
�синовлення
на
підста-

ві
рішення
с�д�;

�
разі
передання
під
опі��
на
підставі
рі-

шення
ор�ан�
опі�и
та
пі�л�вання.

2.4.2.
У
разі
переведення
дитини
з
Устано-

ви
�
за�лади
системи
Міністерства
освіти
і

на��и
У�раїни
або
Міністерства
соціальної
по-

літи�и
У�раїни
передаються
ори�інали
всієї

до��ментації,
я�а
є
�
дитини.

2.4.3.
Дані
про
дітей,
я�і
підля�ають
пере-

веденню
�
дитячі
за�лади
системи
Міністер-

ства
освіти
і
на��и
У�раїни
чи
Міністерства

соціальної
політи�и
У�раїни,
повідомляються

цим
за�ладам
за
три
місяці
до
термін�
пере-

ведення.

2.4.4.
Установа
забезпеч�є
дітей,
я�і
пере-

водяться,
сезонним
одя�ом
та
вз�ттям.

2.4.5.
Передання
дітей
на
�синовлення
здій-

снюється
з�ідно
із
за�онодавством
У�раїни.

У
разі
передання
на
�синовлення
�
ж�рна-

лі
облі��
приймання
дітей
�
б�дино�
дитини


(Ф-121-0)
�оловний
лі�ар
Установи
робить

познач��
про
передання
дитини
на
�синов-

лення
без
зазначення
прізвища
та
адреси
�си-

новителя,
дати
та
рішення
с�д�
(за
винят�ом

іноземних
�синовителів).
Ця
інформація
збе-

рі�ається
�
�оловно�о
лі�аря
Установи
і
може

б�ти
представлена
тіль�и
слідчим
та
с�довим

ор�анам
за
їх
офіційною
вимо�ою.

3.
ПРИНЦИПИ
ДІЯЛЬНОСТІ
УСТАНОВИ

3.1.
Відносини
Установи
з
підприємствами,

�становами,
ор�анізаціями
та
�ромадянами
в

�сіх
сферах
�осподарсь�ої
діяльності
б�д�ю-

ться
на
до�овірних
засадах
з�ідно
із
за�оно-

давством
У�раїни.

3.2.
Утримання
Установи
і
оплата
праці
здій-

снюється
за
рах�но�
бюджетних
�оштів,
а
та-

�ож
�оштів,
отримання
я�их
передбачено
за-

�онодавством
У�раїни.

3.3.
Установа
реаліз�є
в
повном�
обсязі

права
і
обов’яз�и
�
сферах
план�вання,
ма-

теріально-технічно�о
постачання,
ор�анізації

праці
та
заробітної
плати,
фінансів,
цін
та
охо-

рони
нав�олишньо�о
природно�о
середови-

ща,
передбачених
за�онодавством
У�раїни.

3.4.
Установа
є
одерж�вачем
�оштів
бю-

джет�
в
межах
бюджетних
аси�н�вань
�
бюдже-

ті
міста
Києва.

4.
УПРАВЛІННЯ
УСТАНОВОЮ

4.1.
Управління
Установою
здійснює
�олов-

ний
лі�ар
(далі —
Керівни�)
на
основі
єдино-

начальності.
Керівни�
Установи
несе
персональ-

н�
відповідальність
за
діяльність
Установи.

4.2.
Керівни�
Установи
призначається
на

посад�
і
звільняється
з
посади
на�азом
ди-

ре�тора
Департамент�
охорони
здоров’я
на

�онтра�тній
основі
за
по�одженням
із
заст�п-

ни�ом
�олови
Київсь�ої
місь�ої
державної
ад-

міністрації
з�ідно
з
розподілом
обов’яз�ів.

Заст�пни�и
Керівни�а
Установи
призначаю-

ться
на
посад�
і
звільняються
з
посади
на�а-

зом
Керівни�а
Установи
за
по�одженням
з

Департаментом
охорони
здоров’я.

Інших
працівни�ів
Установи
призначає
на

посад�
і
звільняє
з
посади
Керівни�
Устано-

ви.

4.3.
Керівни�
�
межах
повноважень:

самостійно
виріш�є
всі
питання
діяльності

Установи;

видає
на�ази,
обов’яз�ові
до
ви�онання
всі-

ма
працівни�ами;

вживає
заходів
до
заохочення
працівни�ів
та

на�ладає
стя�нення;

затвердж�є
положення
про
стр��т�рні
під-

розділи,
посадові
інстр��ції,
с�ладає
штатний

розпис
Установи
в
межах
встановлених
фон-

дів
оплати
праці
та
нормативів
чисельності

працівни�ів
і
подає
на
затвердження
дире�то-

рові
Департамент�
охорони
здоров’я;

подає
на
затвердження
дире�торові
Депар-

тамент�
охорони
здоров’я
�ошторис,
план

аси�н�вань
на
бюджетний
рі�
та
стр��т�р�
Ус-

танови;

діє
від
імені
Установи,
без
довіреності
пред-

ставляє
її
інтереси
в
�сіх
підприємствах,
�с-

тановах
та
ор�анізаціях
незалежно
від
форм

власності,
ор�анах
державної
влади
та
ор�а-

нах
місцево�о
самовряд�вання;

��ладає
до�овори,
видає
дор�чення,
має

право
першо�о
підпис�
на
фінансових,
бан-

�івсь�их
та
інших
до��ментах
Установи.

5.
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРАЦІ
ТА
ЗАРОБІТНА
ПЛА-

ТА

5.1.
В
Установі
для
найбільш
повно�о
ви�о-

ристання
тр�дово�о
потенціал�
і
створення

�мов
для
висо�оефе�тивної
діяльності
�ож-

но�о
працівни�а:

5.1.1.
Проводиться
атестація
та
раціоналі-

зація
робочих
місць,
визначається
їх
�іль�ість.

5.1.2.
Встановлюються
форми
ор�анізації

праці
працівни�ів,
здійснюється
тарифі�ація

та
встановлюються
працівни�ам
надбав�и
до

посадово�о
о�лад�
за
висо�і
дося�нення
�

праці,
с�ладність,
напр�женість
�
роботі,
про-

фесійн�
майстерність
та
інші
доплати
і
над-

бав�и
з�ідно
із
за�онодавством
У�раїни.

5.1.3.
Встановлюється
режим
робочо�о
ча-

с�,
а
та�ож
тривалість
додат�ових
відп�сто�,

з�ідно
із
за�онодавством
У�раїни
про
працю.

5.2.
Оплата
праці
працівни�ів
Установи
здій-

снюється
з�ідно
з
відповідними
за�онами
У�ра-

їни,
постановами
Кабінет�
Міністрів
У�раїни,

на�азами
Міністерства
охорони
здоров’я
У�ра-

їни,
іншими
нормативно-правовими
а�тами
в

межах
аси�н�вань,
визначених
�ошторисом.

6.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА
БАЗА
І
КОШТИ

УСТАНОВИ

6.1.
Матеріально-технічн�
баз�
і
�ошти
Ус-

танови
с�ладають
основні
фонди
та
оборот-

ні
�ошти,
а
та�ож
інші
матеріальні
цінності
та

фінансові
рес�рси,
вартість
я�их
відображе-

на
�
самостійном�
балансі.

6.2.
Майно
Установи
належить
до
�ом�наль-

ної
власності
територіальної
�ромади
міста

Києва
і
за�ріплюється
за
нею
на
праві
опера-

тивно�о
�правління.

6.3.
Витрати
на
�тримання
Установи
фінан-

с�ються
за
рах�но�
бюджет�
міста
Києва
та

інших
джерел,
передбачених
за�онодавством

У�раїни.

6.4.
Установа
має
право
отрим�вати
плат�

за
надання
посл��,
зал�чати
матеріальні
та

фінансові
рес�рси,
отрим�вати
�ранти,
да-

р�н�и
та
бла�одійні
внес�и
в
поряд��,
визна-

ченом�
за�онами,
іншими
нормативно-пра-

вовими
а�тами
та
цим
Стат�том.

6.5.
Установа
має
право
ви�лючно
за
з�о-

дою
Власни�а
або
�повноважено�о
ним
ор-

�ан�
відч�ж�вати
за�ріплене
за
нею
майно,

надавати
в
оренд�
або
безоплатне
�орист�-

вання
(позич��),
передавати
в
застав�
нер�-

хоме
майно,
обладнання,
інвентар
та
інші
цін-

ності,
а
та�ож
спис�вати
з
баланс�
основні

засоби
в
�становленом�
поряд��.

6.6.
Доходи
Установи
ви�ористов�ються
ви-

�лючно
для
фінанс�вання
видат�ів
на
�три-

мання
Установи,
реалізації
мети
(цілей,
зав-

дань)
та
напрямів
діяльності,
визначених
цим

Стат�том.

6.7.
Установа
дотрим�ється
заборони
роз-

поділ�
отриманих
доходів
або
їх
частини
се-

ред
засновни�ів,
членів
ор�анів
�правління

Установи
та
її
працівни�ів
(�рім
оплати
їхньої

праці,
нарах�вання
єдино�о
соціально�о
внес-

��)
та
інших
пов’язаних
з
ними
осіб.

7.
ОБЛІК,
ЗВІТНІСТЬ,
КОНТРОЛЬ

7.1.
Установа
здійснює
оперативний,
б�х�ал-

терсь�ий
і
первинний
медичний
облі�
рез�ль-

татів
діяльності,
надає
фінансов�
та
статис-

тичн�
звітність
�
поряд��,
визначеном�
за�о-

нодавством
У�раїни.

Фінансова
звітність
Установи
надається
Де-

партамент�
�ом�нальної
власності
м.
Києва

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
в
�с-

тановленом�
поряд��.

7.2.
Перевір��
о�ремих
напрямів
діяльно-

сті
Установи
здійснюють
�повноважені
ор�а-

ни
відповідно
до
за�онодавства
У�раїни.

7.3.
Ревізію
та
перевір��
діяльності
Устано-

ви
здійснює
Власни�
або
�повноважений
ним

ор�ан
�
встановленом�
поряд��.

8.
ЛІКАРСЬКА
ТАЄМНИЦЯ

8.1.
Медичні
працівни�и
Установи
та
інші

особи,
я�им
�
зв’яз��
з
ви�онанням
профе-

сійних
або
сл�жбових
обов’яз�ів
стало
відо-

мо
про
хвороб�,
медичне
обстеження,
о�ляд

та
їх
рез�льтати,
інтимн�
і
сімейн�
сторони

життя
�ромадянина,
не
мають
права
роз�о-

лош�вати
ці
відомості,
�рім
передбачених
за-

�онодавством
випад�ів.

8.2.
Установа
в
процесі
діяльності
забез-

печ�є
анонімність
пацієнта
під
час
ви�орис-

тання
інформації,
що
становить
лі�арсь��
та-

ємницю.

8.3.
Захист
та
оброблення
персональних

даних
Установою
здійснюється
для
�он�рет-

них
і
за�онних
цілей,
визначених
за
однознач-

ною
з�одою
с�б’є�та
персональних
даних,
або

�
випад�ах,
передбачених
за�онами
У�раїни,

та
�
поряд��,
встановленом�
за�онодавством.

9.
ЗМІНИ
ДО
СТАТУТУ
УСТАНОВИ

9.
Зміни
до
Стат�т�
Установи
вносяться
від-

повідно
до
за�онодавства
У�раїни
в
том�
ж

поряд��,
в
я�ом�
він
б�в
затверджений.

10.
ПРИПИНЕННЯ
УСТАНОВИ

10.1.
Припинення
Установи
здійснюється

шляхом
її
реор�анізації
(злиття,
приєднання,

поділ�,
перетворення)
або
лі�відації
за
рішен-

ням
Власни�а,
за
рішенням
с�д�
в
поряд��,

встановленом�
за�онодавством
У�раїни.

10.2.
У
разі
припинення
Установи
праців-

ни�ам,
що
звільняються,
�арант�ється
додер-

жання
їх
прав
і
інтересів
відповідно
до
за�о-

нодавства
У�раїни
про
працю.

10.3.
У
разі
лі�відації
Установи
її
а�тиви,

майно
б�д�ть
передані
іншій
неприб�т�овій

ор�анізації
відповідно�о
вид�
або
зараховано

до
доход�
бюджет�.

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Є. Ситніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан�


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

01.04.1997
р.
№
388

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


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

07.07.2016
р.
№
514)

СТАТУТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ «ЦЕНТР

МІКРОХІРУРГІЇ ОКА»

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний код 05389534)
І.
ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
Київсь�а
місь�а
�лінічна
офтальмоло-

�ічна
лі�арня
«Центр
мі�рохір�р�ії
о�а»
(далі —

Установа)
є
бюджетною
неприб�т�овою
�с-

тановою,
заснованою
на
�ом�нальній
влас-

ності
територіальної
�ромади
міста
Києва,
під-

поряд�ованою
Департамент�
охорони
здо-

ров’я
ви�онавчо�о
ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої

ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністра-

ції)
(далі —
Департамент
охорони
здоров’я).

Засновни�ом
та
власни�ом
Установи
є
те-

риторіальна
�ромада
міста
Києва,
від
імені

я�ої
вист�пає
Київсь�а
місь�а
рада
(далі —

Власни�).

1.2.
Установа
�
діяльності
�ер�ється
Кон-

стит�цією
У�раїни,
за�онами
У�раїни,
поста-

новами
Верховної
Ради
У�раїни,
��азами
і

розпорядженнями
Президента
У�раїни,
а�та-

ми
Кабінет�
Міністрів
У�раїни,
рішеннями
Ки-

ївсь�ої
місь�ої
ради,
розпорядженнями
Київ-

сь�о�о
місь�о�о
�олови,
ви�онавчо�о
ор�ан�

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

жавної
адміністрації),
на�азами
Міністерства

охорони
здоров’я
У�раїни,
Департамент�
охо-

рони
здоров’я,
цим
Стат�том
та
іншими
нор-

мативно-правовими
а�тами.

1.3.
Установа
має
відо�ремлене
майно,
са-

мостійний
баланс,
рах�н�и
�
відповідних
ор-

�анах
Державної
�азначейсь�ої
сл�жби
У�ра-

їни.

1.4.
Наймен�вання
Установи:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
19 ëèïíÿ 2016 ð.

¹75(4845)

8

повне
наймен�вання:
Київсь�а
місь�а
�лі-

нічна
офтальмоло�ічна
лі�арня
«Центр
мі�ро-

хір�р�ії
о�а»;

с�орочене
наймен�вання:
КМКОЛ
«ЦМХО».

1.5.
Місце
розташ�вання
Установи:
просп.

Комарова,
3,
м.
Київ,
03680.

1.6.
До
с�лад�
Установи
входять
відо�рем-

лені
стр��т�рні
підрозділи
без
права
юридич-

ної
особи:

Конс�льтативно-діа�ностична
полі�ліні�а

для
дорослих —
в�л.
Метроб�дівсь�а,
12,


м.
Київ,
03065;

Дитяча
�онс�льтативно-діа�ностична
полі-

�ліні�а —
в�л.
Стражес�а,
6,
м.
Київ,
03680;

Місь�ий
на��ово-пра�тичний
центр
лазер-

них
методів
лі��вання —
в�л.
Мостиць�а,
9,

м.
Київ,
04074.

1.7.
Установа
є
юридичною
особою,
має

штамп
та
печат��
з
власним
наймен�ванням,

інші
печат�и,
штампи,
блан�и.

2.
МЕТА
І
ПРЕДМЕТ
ДІЯЛЬНОСТІ
УСТАНО-

ВИ

2.1.
Установа
створюється
і
ф�н�ціон�є
з

метою
підвищення
дост�пності
та
я�ості
ме-

дичної
допомо�и
в
разі
ефе�тивно�о
і
раціо-

нальнішо�о
ви�ористання
рес�рсів.
Головним

завданням
Установи
є
забезпечення
потреб

населення
�
�валіфі�ованій
і
дост�пній
медич-

ній
допомозі.

2.2.
Предметом
діяльності
Установи
є:


медична
пра�ти�а;

надання
населенню
з�ідно
з
вимо�ами
від-

повідних
нормативно-правових
а�тів
медичних

посл��,
спрямованих
на
збереження,
поліп-

шення
та
відновлення
здоров’я
в
�ал�зі
оф-

тальмоло�ії;

провадження
іншої
діяльності,
потрібної
для

належно�о
забезпечення
профіла�ти�и,
діа-

�ности�и
та
лі��вання
хвороб,
травм
чи
інших

розладів
хворих
з
очною
патоло�ією;

ор�анізація
взаємодії
з
іншими
за�ладами

охорони
здоров’я
з
метою
забезпечення
на-

ст�пництва
�
наданні
медичної
допомо�и
на

різних
рівнях
та
ефе�тивно�о
ви�ористання

рес�рсів
системи
медично�о
обсл��ов�ван-

ня;

надання
населенню
�онс�льтативно-діа�но-

стичних
посл��;

здійснення
�чбово-методичної,
на��ово-до-

слідної
роботи
в
�ал�зі
медицини;

своєчасна
�оспіталізація
і
стаціонарне
лі-

��вання
хворих,
�валіфі�оване
надання
насе-

ленню
медичної
допомо�и;

�онсервативне
і
оперативне
лі��вання
хво-

рих;

ор�анізація
надання
населенню
медичної

спеціалізованої
допомо�и
висо�о�о
рівня
на

базі
інших
медичних
за�ладів
шляхом
спря-

м�вання
фахівців
Установи
до
цих
за�ладів
�

поряд��,
встановленом�
за�онодавством;

надання
невід�ладної
медичної
допомо�и

хворим
при
�острих
та
раптових
захворюван-

нях,
травмах,
відповідно
до
за�онодавства

У�раїни;

провадження
діяльності,
пов’язаної
з
від-

п�с�ом,
ви�ористанням,
придбанням,
збері-

�анням,
перевезенням,
знищенням
нар�отич-

них
засобів,
психотропних
речовин
та
пре-

��рсорів,
�
поряд��,
передбаченом�
за�оно-

давством
У�раїни;

розроблення,
впровадження
та
проведен-

ня
про�ресивних
методів
лі��вання;

створення
належних
�мов
для
проведення

лі��вально-оздоровчої
пра�ти�и;

е�спертиза
тимчасової
непрацездатності

хворих,
видача,
продовження
листів
непра-

цездатності,
надання
тр�дових
ре�омендацій

хворим,
що
потреб�ють
перевод�
на
інші
ді-

лян�и
роботи,
своєчасне
направлення
хворих

на
меди�о-санітарн�
е�спертн�
�омісію,
здійс-

нення
медичної
е�спертизи
хворих
�
�ал�зі

офтальмоло�ії;

надання
платних
медичних
посл��
населен-

ню
з�ідно
із
за�онодавством
У�раїни;

під�отов�а,
перепід�отов�а
та
підтримання

належно�о
�валіфі�аційно�о
рівня
медично�о

персонал�
Установи;

навчально-методична,
на��ово-дослідниць-

�а
робота;

під�отов�а,
проведення
та
�часть
�
семінарах,

симпозі�мах
тощо
з
питань
діа�ности�и,
лі��вання;

надання
спеціалізованої
офтальмоло�ічної

допомо�и
на
рівні
с�часних
техноло�ій.

Я�що
для
провадження
дея�их
видів
діяль-

ності,
передбачених
цим
п�н�том,
потрібний

спеціальний
дозвіл
(ліцензія),
Установа
отри-

м�є
йо�о
в
поряд��,
визначеном�
за�онодав-

ством
У�раїни.

3.
ПРИНЦИПИ
ДІЯЛЬНОСТІ
УСТАНОВИ

3.1.
Відносини
Установи
з
підприємствами,

�становами,
ор�анізаціями
та
�ромадянами
в

�сіх
сферах
�осподарсь�ої
діяльності
б�д�ю-

ться
на
до�овірних
засадах
з�ідно
із
за�оно-

давством
У�раїни.

3.2.
Утримання
Установи
і
оплата
праці
здій-

снюється
за
рах�но�
бюджетних
�оштів,
а
та-

�ож
�оштів,
отримання
я�их
передбачено
за-

�онодавством
У�раїни.

3.3.
Установа
реаліз�є
в
повном�
обсязі

права
і
обов’яз�и
�
сферах
план�вання,
ма-

теріально-технічно�о
постачання,
ор�анізації

праці
та
заробітної
плати,
фінансів,
цін
та
охо-

рони
нав�олишньо�о
природно�о
середови-

ща,
передбачених
за�онодавством
У�раїни.

3.4.
Установа
є
одерж�вачем
�оштів
бю-

джет�
в
межах
бюджетних
аси�н�вань
�
бюдже-

ті
міста
Києва.

4.
УПРАВЛІННЯ
УСТАНОВОЮ

4.1.
Управління
Установою
здійснює
�олов-

ний
лі�ар
(далі —
Керівни�)
на
основі
єдино-

начальності.
Керівни�
Установи
несе
персональ-

н�
відповідальність
за
діяльність
Установи.

4.2.
Керівни�
Установи
призначається
на

посад�
і
звільняється
з
посади
на�азом
ди-

ре�тора
Департамент�
охорони
здоров’я
на

�онтра�тній
основі
за
по�одженням
із
за-

ст�пни�ом
�олови
Київсь�ої
місь�ої
держав-

ної
адміністрації
з�ідно
з
розподілом
обо-

в’яз�ів.

Заст�пни�и
Керівни�а
Установи
призначаю-

ться
на
посад�
і
звільняються
з
посади
на�а-

зом
Керівни�а
Установи
за
по�одженням
з
ди-

ре�тором
Департамент�
охорони
здоров’я.

Інших
працівни�ів
Установи
призначає
на

посад�
і
звільняє
з
посади
Керівни�
Устано-

ви.

4.3.
Керівни�
�
межах
повноважень:

самостійно
виріш�є
всі
питання
діяльності

Установи;

видає
на�ази,
обов’яз�ові
до
ви�онання
всі-

ма
працівни�ами;

вживає
заходів
до
заохочення
працівни�ів
та

на�ладає
стя�нення;

затвердж�є
положення
про
стр��т�рні
під-

розділи,
посадові
інстр��ції,
с�ладає
штатний

розпис
Установи
в
межах
встановлених
фон-

дів
оплати
праці
та
нормативів
чисельності

працівни�ів
і
подає
на
затвердження
дире�то-

рові
Департамент�
охорони
здоров’я;

подає
на
затвердження
дире�торові
Депар-

тамент�
охорони
здоров’я
�ошторис,
план

аси�н�вань
на
бюджетний
рі�
та
стр��т�р�
Ус-

танови;

діє
від
імені
Установи,
без
довіреності
пред-

ставляє
її
інтереси
в
�сіх
підприємствах,
�с-

тановах
та
ор�анізаціях
незалежно
від
форм

власності,
ор�анах
державної
влади
та
ор�а-

нах
місцево�о
самовряд�вання;

��ладає
до�овори,
видає
дор�чення,
має

право
першо�о
підпис�
на
фінансових,
бан-

�івсь�их
та
інших
до��ментах
Установи.

5.
ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРАЦІ
ТА
ЗАРОБІТНА
ПЛАТА

5.1.
В
Установі
для
найповнішо�о
ви�орис-

тання
тр�дово�о
потенціал�
і
створення
�мов

для
висо�оефе�тивної
діяльності
�ожно�о
пра-

цівни�а:

5.1.1.
Проводиться
атестація
та
раціо-

налізація
робочих
місць,
визначається
 їх

�іль�ість.

5.1.2.
Встановлюються
форми
ор�анізації

праці
працівни�ів,
здійснюється
тарифі�ація

та
встановлюються
працівни�ам
надбав�и
до

посадово�о
о�лад�
за
висо�і
дося�нення
�

праці,
с�ладність,
напр�женість
�
роботі,
про-

фесійн�
майстерність
та
інші
доплати
і
над-

бав�и
з�ідно
із
за�онодавством
У�раїни.

5.1.3.
Встановлюється
режим
робочо�о
ча-

с�,
а
та�ож
тривалість
додат�ових
відп�сто�
з�ід-

но
із
за�онодавством
У�раїни
про
працю.

5.2.
Оплата
праці
працівни�ів
Установи
здій-

снюється
з�ідно
з
відповідними
за�онами
У�ра-

їни,
постановами
Кабінет�
Міністрів
У�раїни,

на�азами
Міністерства
охорони
здоров’я
У�ра-

їни,
іншими
нормативно-правовими
а�тами
в

межах
аси�н�вань,
визначених
�ошторисом.

6.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА
БАЗА
І
КОШТИ

УСТАНОВИ

6.1.
Матеріально-технічн�
баз�
і
�ошти
Ус-

танови
с�ладають
основні
фонди
та
оборот-

ні
�ошти,
а
та�ож
інші
матеріальні
цінності
та

фінансові
рес�рси,
вартість
я�их
відображе-

на
�
самостійном�
балансі.

6.2.
Майно
Установи
належить
до
�ом�наль-

ної
власності
територіальної
�ромади
міста

Києва
і
за�ріплюється
за
нею
на
праві
опера-

тивно�о
�правління.

6.3.
Витрати
на
�тримання
Установи
фінан-

с�ються
за
рах�но�
бюджет�
міста
Києва
та

інших
джерел,
передбачених
за�онодавством

У�раїни.

6.4.
Установа
має
право
отрим�вати
плат�

за
надання
посл��,
зал�чати
матеріальні
та
фі-

нансові
рес�рси,
отрим�вати
�ранти,
дар�н�и

та
бла�одійні
внес�и
в
поряд��,
визначеном�

за�онами,
іншими
нормативно-правовими


а�тами
і
цим
Стат�том.

6.5.
Установа
має
право
ви�лючно
за
з�о-

дою
Власни�а
або
�повноважено�о
ним
ор-

�ан�
відч�ж�вати
за�ріплене
за
нею
майно,

надавати
в
оренд�
або
безоплатне
�орист�-

вання
(позич��),
передавати
�
застав�
нер�-

хоме
майно,
обладнання,
інвентар
та
інші
цін-

ності,
а
та�ож
спис�вати
з
баланс�
основні

засоби
в
�становленом�
поряд��.

6.6.
Доходи
Установи
ви�ористов�ються
ви-

�лючно
для
фінанс�вання
видат�ів
на
�три-

мання
Установи,
реалізації
мети
(цілей,
зав-

дань)
та
напрямів
діяльності,
визначених
цим

Стат�том.

6.7.
Установа
дотрим�ється
заборони
роз-

поділ�
отриманих
доходів
або
їх
частини
се-

ред
засновни�ів,
членів
ор�анів
�правління

Установи
та
її
працівни�ів
(�рім
оплати
їхньої

праці,
нарах�вання
єдино�о
соціально�о
внес-

��)
та
інших
пов’язаних
з
ними
осіб.

7.
ОБЛІК,
ЗВІТНІСТЬ,
КОНТРОЛЬ

7.1.
Установа
здійснює
оперативний,
б�х�ал-

терсь�ий
і
первинний
медичний
облі�
рез�ль-

татів
діяльності,
надає
фінансов�
та
статис-

тичн�
звітність
�
поряд��,
визначеном�
за�о-

нодавством
У�раїни.

Фінансова
звітність
Установи
надається
Де-

партамент�
�ом�нальної
власності
м.
Києва

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
в
�с-

тановленом�
поряд��.

7.2.
Перевір��
о�ремих
напрямів
діяльно-

сті
Установи
здійснюють
�повноважені
ор�а-

ни
відповідно
до
за�онодавства
У�раїни.

7.3.
Ревізію
та
перевір��
діяльності
Устано-

ви
здійснює
Власни�
або
�повноважений
ним

ор�ан
�
встановленом�
поряд��.

8.
ЛІКАРСЬКА
ТАЄМНИЦЯ

8.1.
Медичні
працівни�и
Установи
та
інші

особи,
я�им
�
зв’яз��
з
ви�онанням
профе-

сійних
або
сл�жбових
обов’яз�ів
стало
відо-

мо
про
хвороб�,
медичне
обстеження,
о�ляд

та
їх
рез�льтати,
інтимн�
і
сімейн�
сторони

життя
�ромадянина,
не
мають
права
роз�о-

лош�вати
ці
відомості,
�рім
передбачених
за-

�онодавством
випад�ів.

8.2.
Установа
в
процесі
діяльності
забез-

печ�є
анонімність
пацієнта
під
час
ви�орис-

тання
інформації,
що
становить
лі�арсь��
та-

ємницю.

8.3.
Захист
та
оброблення
персональних

даних
Установа
здійснює
для
�он�ретних
і

за�онних
цілей,
визначених
за
однозначною

з�одою
с�б’є�та
персональних
даних,
або
�

випад�ах,
передбачених
за�онами
У�раїни,

та
�
поряд��,
встановленом�
за�онодав-

ством.

9.
ЗМІНИ
ДО
СТАТУТУ
УСТАНОВИ

9.
Зміни
до
Стат�т�
Установи
вносяться
від-

повідно
до
за�онодавства
У�раїни
в
том�
ж

поряд��,
в
я�ом�
він
б�в
затверджений.

10.
ПРИПИНЕННЯ
УСТАНОВИ

10.1.
Припинення
Установи
здійснюється

шляхом
її
реор�анізації
(злиття,
приєднання,

поділ�,
перетворення)
або
лі�відації
за
рі-

шенням
Власни�а,
за
рішенням
с�д�
в
по-

ряд��,
встановленом�
за�онодавством
У�ра-

їни.

10.2.
У
разі
припинення
Установи
праців-

ни�ам,
що
звільняються,
�арант�ється
додер-

жання
їх
прав
і
інтересів
відповідно
до
за�о-

нодавства
У�раїни
про
працю.

10.3.
У
разі
лі�відації
Установи
її
а�тиви,

майно
б�д�ть
передані
іншій
неприб�т�овій

ор�анізації
відповідно�о
вид�
або
зараховано

до
доход�
бюджет�.

Виконуючий обов’язки
керівника апарату

Є. Ситніченко

Про затвердження Змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 516 від 7 липня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самовряG

дування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житловоGкомунальні послуG
ги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підG
ходу до формування тарифів на житловоGкомунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на поG
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого саG
моврядування:

1.
Затвердити
Зміни
до
дея�их
розпоряджень

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

ївсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації),
що
до-

даються.

2.
Це
розпорядження
набирає
чинності
з
дня

йо�о
оприлюднення.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
ви�онавчо�о
ор�ан�


Київсь�ої
місь�ої
ради


(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)

07.07.1016
р.
№
516

Зміни до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
1.
У
Тарифах
на
посл��и
з
�тримання
б�дин-

�ів
і
спор�д
та
приб�дин�ових
територій
для

житлово-б�дівельних
�ооперативів,
об’єднань

співвласни�ів
ба�ато�вартирних
б�дин�ів
та
ін-

ших
балансо�трим�вачів
жилих
б�дин�ів,
�пов-

новажених
ними
осіб
або
�правителів
жилих

б�дин�ів,
по�оджених
розпорядженням
ви�о-

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

сь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
від
12

�вітня
2010
ро��
№ 250,
позиції
N№ 114,
115

ви�лючити.

2.
У
Тарифах
та
стр��т�рі
тарифів
на
посл�-

�и
з
�тримання
б�дин�ів
і
спор�д
та
приб�дин-

�ових
територій,
я�і
надаються
житлово-б�ді-

вельними
�ооперативами,
об’єднаннями
спів-

власни�ів
ба�ато�вартирних
б�дин�ів,
іншими

балансо�трим�вачами
жилих
б�дин�ів,
�пов-

новаженими
ними
особами
або
�правителями

жилих
б�дин�ів
по
�ожном�
б�дин��
о�ремо,

встановлених
розпорядженням
ви�онавчо�о

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

�ої
державної
адміністрації)
від
25
люто�о
2011

ро��
№ 253,
позиції
N№ 12,
13
ви�лючити.

Керівник апарату
В. Бондаренко
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Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 429 від 16 червня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са+
моврядування:

1.�С�ас�вати�207�дозволів�на�розміщення

зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

16.06.2016�р.�№�429

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1 00234"03"П"1 СПД Турко Н. Г. Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,93 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 15

2 00753"03 ТОВ "Голосієво"К" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,2 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська, 86 (вул.
Червоноармійська)

3 02280"03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агенство
"Краш"

Щит на тимчасовій споруді
на паркані, території
будмайданчика (суцільний
щит)

18 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 7

4 04706"04 СПД Мельниченко 
С. М.

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,69 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців, 79 (вул.
Артема)

5 05097"04 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

22,68 Шевченківський район, вул.
Прорізна, 2, вул. Хрешатик/
вул. Прорізна, 28/2

6 05236"04 ТОВ "Луверс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

142,6 Печерський район,   бульв. Лесі
Українки, 30

7 05743"04 СПД Мороз Олег
Миколайович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 20

8 06298"04"П"2 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТДЕЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,8 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

9 07485"05 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,49 Святошинський район, вул.
Федори Пушиної, 8"А

10 07783"05 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,57 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 193

11 08859"05 СПД Кунченко Оксана
Володимирівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,45 Святошинський район, просп.
Перемоги, 136

12 08860"05 СПД Кунченко Оксана
Володимирівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1 Святошинський район, просп.
Перемоги, 136

13 09247"05"П"2 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Ольжича / вул. Ясногірська

14 09433"05"П"1 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Уманська / вул. Курська

15 09569"05"П"2 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Нагірна, 27

16 09571"05"П"2 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Татарська, 6 / вул. Підгірна

17 09572"05"П"2 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Татарська, 7 / вул. Підгірна

18 11833"06 ПП "Напрям" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

0,99 Печерський район, вул.
Видубицька, 40

19 12081"06"П"1 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 55/ вул. Миколи
Лаврухіна

20 12082"06"П"1 ТОВ "Довіра Аутдор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 77

21 13715"06 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 5, навпроти

22 13867"07 ТОВ "Антарес
компані"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 166 (вул. Фрунзе)

23 14695"07 ПП "Напрям" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

9,76 Печерськнй район, вул.
Видубицька, 40

24 23410"08"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,7644 Шевченківський район, вул.
Бульварно"Кудрявська, 32
(вул. Воровського)

25 23411"08"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Бульварно"Кудрявська, 32
(вул. Воровського)

26 23413"08"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,44 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 33/2

27 23414"08"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

4,8958 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 8/2

28 25462"09 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

1 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського, 11

29 25470"09 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

1 Подільський район, вул.
Межигірська, 63 / вул.
Оленівська

30 25480"09 ТОВ "НРП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2 Печерський район, вул. Велика
Васильківська, 43/16 (вул.
Червоноармійська)

31 26200"10"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Дарницький район, просп.
Микоди Бажана, 12

32 26201"10"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,7644 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 12

33 27193"11 ТОВ "СПОРТ ЛАЙФ
ІНТЕРНЕШНЛ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

157,55 Солом'янський район, вул.
Миколи Грінченка, 2, літ. А

34 27234"11 ТОВ "СПОРТ ЛАЙФ
ІНТЕРНЕШНЛ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

157,55 Солом'янський район, вул.
Миколи Грінченка, 2, літ. А

35 27235"11 ТОВ"СПОРТ ЛАЙФ
ІНТЕРНЕШНЛ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

146,05 Солом'янський район, вул.
Миколи Грінченка, 2, літ. А

36 27597"11 Товариство з
обмеженою
відповідальністю з
іноземними
інвестиціями
"Агросервіс"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

178,75 Подільський район, вул.
Ярославська, 57 / вул.
Набережно"Хрещатицька

37 27994"11"П"1 ФО"П Татчіна Ірина
Станіславівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,88 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського, 40 (вул.
Урицького)

38 28591"11 ТОВ "Альянс Холдинг" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,44 Оболонський район, вул.
Богатирська, 1"е

39 29516"12"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,4 Святошинський район, просп.
Перемоги / вул. Кулібіна, 75/2

40 29517"12"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,872 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 33/2 / вул.
Просвіти

41 29518"12"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,4 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання / вул. Григорія
Чупринки, 8/2 (вул.
Чудновського)

42 30278"12 ПАТ Комерційний
банк "Правекс"Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,3 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 38

43 30303"12"П"1 ФО"П Плужніков
Павло Вікторович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,142 Печерський район, вул. Велика
Васильківська, 27 (вул.
Червоноармійська)

44 30390"12 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,1 Дніпровський район, просп.
Броварський, 17

45 30442"12 Публічне акціонерне
товариство БАНК
"КОНТРАКТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,28 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 63/12

46 30449"12 Публічне Акціонерне
Товариство
"КРЕДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,175 Шевченківський район, вул.
Золотоустівська
(Златоустівська), 2/4, літ. Б

47 30450"12 Публічне Акціонерне
Товариство
"КРЕДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,5 Шевченківський район, вул.
Золотоустівська
(Златоустівська), 2/4, літ. Б

48 31639"12 ТОВ "Альянс Холдинг" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 1"е

49 31678"12 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

27 Дніпровський район, просп.
Миру, 1

50 31679"12 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

14,7 Дніпровський район, просп.
Миру, 1

51 31680"12 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

14,7 Дніпровський район, просп.
Миру, 1

52 32062"12 ТОВ "CM ГРУП ПЛЮС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,9 Печерський район, вул. Велика
Васильківська, 13 (вул.
Червоноармійська)

53 32418"13"П"1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬВАР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Печерський район, вул.
Михайла Грушевського, 9

54 32595"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК "ПРЕМІУМ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,075 Печерський район, вул.
Бастіонна, 1/36

55 32665"13 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 

56 33519"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МТІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

16,119 Оболонський район, просп.
Московський, 21

57 38605"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ", КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 1"а

58 38618"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 2"а, літ. А

59 38619"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 8

60 38620"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 2"а, літ. А

61 38621"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 2"а, літ. А

62 38622"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,45 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 8

63 38623"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 8
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64 38624"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Печерський район, вул.
Московська, 43/11

65 38626"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,1 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 117, літ. А,
нежитлові приміщення

66 38627"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Печерський район, вул.
Московська, 43/11

67 38628"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,3 Печерський район, вул.
Московська, 43/11

68 38629"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24

69 38630"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 2"а, літ. А

70 38631"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 24

71 38632"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 117, літ. А,
нежитлові приміщення

72 38633"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 117, літ. А,
нежитлові приміщення

73 38664"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 27"т, літ. А

74 38665"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Печерський район, вул. Євгена
Коновальця, 7/9 (вул. Щорса)

75 38666"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 1"3, літ. А

76 38667"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 1"3, літ. А

77 38668"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,5152 Печерський район, вул. Євгена
Коновальця, 7/9 (вул. Щорса)

78 38669"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

22,3944 Шевченківський район, вул.
Гоголівська, 1 "3 літ. А

79 38671"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 27"т, літ. А

80 38672"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Печерський район, вул. Євгена
Koновальця, 7/9 (вул. Щорса)

81 38692"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Дарницький район, Харківське
шосе, 49, літ. А

82 38693"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський / вул.
Богданівська, 23/26

83 38694"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський / вул.
Богданівська, 23/26

84 38695"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6075 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський / вул.
Богданівська, 23/26

85 38696"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

15,925 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський / вул.
Богданівська, 23/26

86 38697"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,49 Голосіївський район, вул.
Васильківська / вул. Михайла
Стельмаха, 11/11

87 38698"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

20,592 Дарницький район, Харківське
шосе, 49, літ. А

88 38699"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Дарницький район, Харківське
шосе, 49, літ А 

89 38700"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,405 Голосіївський район, вул.
Васильківська/ вул. Михайла
Стельмаха, 11/11

90 38753"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ", КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,25 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 38

91 38773"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,08 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 33/2

92 38846"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

46,6011 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 27"т, літ. А

93 38890"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 33/2

94 38891"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 12

95 38893"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Святошинський район, просп.
Перемоги / вул. Кулібіна, 75/2

96 38894"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 8/2

97 38895"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,3784 Подільський район, вул.
Спаська, 5

98 38947"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10 Оболонський район, вул.
Полярна, 8"е

99 38984"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10 Печерський район, вул.
Мечникова, 18

100 39053"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,638 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 12

101 39054"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,986 Святошинський район, просп.
Перемоги / вул. Кулібіна, 75/2

102 39055"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,638 Подільський район, вул.
Спаська, 5

103 39057"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,638 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 8/2

104 39058"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,638 Святошинський район, просп.
Перемоги / вул. Кулібіна, 75/2

105 39180"13 ТОВ "ДОМІНОС
ПІЦЦА ЮКРЕЙН"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Подільський район, пл.
Контрактова, 2/1

106 39234"13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,84 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 3

107 40255"14 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОККО"
НАФТОПРОДУКТ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

16 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 77

108 40334"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,638 Шевченківський район, вул.
Бульварно"Кудрявська, 32
(вул. Воровського)

109 40420"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ММК"УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,08 Дніпровський район, просп.
Миру, 2/3

110 40461"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,594 Печерський район, вул. Панаса
Мирного, 12

111 40706"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РАЗГУЛЯЄВО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,84 Голосіївський район, Столичне
шосе, 70

112 40995"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

19,152 Дніпровський район, бульв.
Русанівський, 1

113 41003"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,519 Оболонський район, вул.
Вишгородська, 52

114 41004"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,768 Подільський район, вул.
Вишгородська, 45

115 41083"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,37 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 8

116 41149"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район,
Дарницький міст, опора № 62,
у напрямку мосту ім. Є. Патона,
праворуч

117 41159"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, з'їзд з
Дарницького мосту на
Наддніпрянське шосе в
напрямку станції метро
"Видубичі", опора № 1 
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118 41168"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, в напрямку
просп. Лісового, опора № 6,
праворуч

119 41169"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, в напрямку
просп. Лісового, опора № 4,
ліворуч

120 41170"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, в напрямку
просп. Лісового, опора № 7, ліворуч

121 41171"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема в напрямку
просп. Лісового, опора № 6,
ліворуч

122 41173"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 59, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

123 41185"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 8,
праворуч

124 41186"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 1,
праворуч

125 41190"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 2,
праворуч

126 41191"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська,  естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 9,
праворуч

127 41192"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 1, ліворуч

128 41193"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 2, ліворуч

129 41194"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 3,
ліворуч

130 41195"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 5,
ліворуч

131 41196"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 8,
ліворуч

132 41197"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісовогo, опора № 9,
ліворуч

133 41198"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 3,
праворуч

134 41199"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 4,
праворуч

135 41200"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 5,
праворуч

136 41201"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер до 1 кв. м 1,08 Деснянський район, вул.
Братиславська, естакада через вул.
Шолом"Алейхема, у напрямку
просп. Лісового, опора № 7,
праворуч

137 41206"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 7, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

138 41207"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 11, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

139 41208"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ 1
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, oпopa № 15, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

140 41209"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 19, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

141 41210"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 23, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

142 41211"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 27, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

143 41212"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 31, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

144 41213"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 35, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

145 41214"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 39, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

146 41215"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 43, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

147 41216"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора М 47,  у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

148 41217"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора №51, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

149 41230"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 55, у напрямку мосту
ім. С. Патона, праворуч

150 41231"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 57, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

151 41232"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 65, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

152 41233"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 69, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

153 41234"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 73, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

154 41235"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 76, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

155 41236"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 81, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

156 41237"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький
міст, опора № 85, у напрямку
мосту ім. Є. Патона, праворуч

157 41238"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький
міст, опора № 89, у напрямку
мосту ім. Є. Патона, праворуч

158 41239"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький
міст, опора № 93, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

159 41240"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький
міст, опора № 97, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

160 41241"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький
міст, опора № 99, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

161 41243"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора №71, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

162 41244"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 68, у напрямку
мосту ім. Є. Патона, праворуч

163 41245"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 37, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

164 41246"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 33, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

165 41247"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора №29 в напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

166 41248"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 25, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

167 41249"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 21, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

168 41250"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 17, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

169 41251"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 13, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

170 41252"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 9, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

171 41253"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 5, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

172 41254"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 3, у напрямку мосту
їм. Є. Патона, праворуч

173 41255"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Дарницький район, Дарницький
міст, опора № 1, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

174 41257"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 53, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

175 41258"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора №49 в напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

176 41259"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1кв.м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 45, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

177 41260"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 41, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч
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178 41321"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 79, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

179 41322"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський район, Дарницький
міст, опора № 75, у напрямку мосту
ім. Є. Патона, праворуч

180 41323"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Голосіївський Дарницький міст,
опора № 64, у напрямку мосту 
ім. Є. Патона, праворуч

181 41324"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдср понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький міст,
опора № 83, у напрямку мосту 
ім. Є. Патона, праворуч

182 41325"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький міст,
опора № 87, у напрямку мосту 
ім. Є. Патона, праворуч

183 41326"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький міст,
опора №91, у напрямку мосту 
ім. Є. Патона, праворуч

184 41327"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький міст,
опора № 95, у напрямку мосту 
ім. Є. Патона, праворуч

185 41328"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Дарницький міст,
опора № 101, у напрямку мосту ім. Є.
Патона, праворуч

186 41357"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ММК" УКРАЇНА"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

4,05 Дніпровський район, просп. Миру,
2/3

187 41579"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,608 Дарницький район, просп. Миколи
Бажана, 12

188 41580"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,68 Подільський район, вул. Спаська, 5

189 41637"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 23

190 41642"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул. Євгена
Сверстюка (вул. Марини Раскової),
біля зупинки "Київська Русанівка"

191 41650"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шосе, опора № 5, від естакади (заїзд
на Дарницький міст) в напрямку
мосту ім. Є. Патона

192 41651"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Хол дер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора № 1, від естакади
(заїзд на Дарницький міст) в
напрямку мосту ім. С. Патона

193 41652"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора №12, від естакади
(заїзд на Дарницький міст) в
напрямку мосту ім. Є. Патона

194 41654"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора № 9, від естакади
(заїзд на Дарницький міст) в
напрямку мосту ім. Є. Патона

195 41655"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора №10, від естакади
(заїзд на Дарницький міст) в
напрямку мосту ім. Є. Патона

196 41657"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шосе, опора № 14, від естакади
(заїзд на Дарницький міст) в
напрямку мосту ім. Є. Патона

197 41658"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора №8 від естакади (заїзд
на Дарницький міст) в напрямку
мосту ім. Є. Патона

198 41660"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора № 4, від естакади
(заїзд на Дарницький міст) в
напрямку мосту ім. Є. Патона

199 41661"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора №3 від естакади (заїзд
на Дарницький міст) в напрямку
мосту ім. Є. Патона

200 41668"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Холдер понад 1 кв. м 1,08 Печерський район, Наддніпрянське
шоссе, опора №6 від естакади (заїзд
на Дарницький міст) в напрямку
мосту ім. Є. Патона

201 41692"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,5 Дарницький район, вул. Олександра
Мишуги, 2

202 41993"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,144 Шевченківський район, вул.
Бульварно"Кудрявська, 32 (вул.
Воровського)

203 42174"14 ДОЧІРНЄ
ПІДПРИЄМСТВО
МІЖНАРОДНИХ
ЕКСПРЕС"
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
"ЮКРЕЙНІЄН ПАРСЕЛ
СЕРВІС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,7027 Печерський район, Кловський узвіз,
14/24

204 42210"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,7644 Подільський район, вул. Спаська, 5

205 42958"14 ТОВ "ДОМІНОС
ПІЦЦА ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12,2 Подільський район, пл. Контрактова,
2/1

206 43192"14 ФО"П Хлопков
Владислав
Віталійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8 Печерський район, вул. Кіквідзе, 34

207 49360"15 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,4592 Подільський район, вул. Спаська, 5

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 30057"12 ФО"П Сипченко
Світлана
Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,2 Дніпровський район,
Русанівська набережна, 8

2 30222"12 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,346 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 11

3 31715"12 ФО"П Подоляко
Лариса Василівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,52 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 20

4 31718"12 ТОВ "Омега інвест" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,0954 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 29/2

5 32252"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,84 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 20

6 32361"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,96 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 20

7 33215"13 СПД Підвальна
Лариса Григорівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,7 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 48"а

8 43523"15 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,098 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 11

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 430 від 16 червня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са+
моврядування:

1.�С�ас�вати�8�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

16.06.2016�р.�№�430

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Про відмову в наданні дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 431 від 16 червня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек+
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон+
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ+
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Відмовити���наданні�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження����іль-

�ості�157�дозволів.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

16.06.2016�р.�№�431

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні

№ № дозвільної справи Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 01005"000212136"111 Публічне
акціонерне
товариство
"Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе, 1000 м від південно"
західної розв'язки, праворуч

2 01005"000212122"111 Публічне
акціонерне
товариство
"Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, пл.
Одеська, навпроти
супермаркету "Магелан"

3 01005"000212132"111 Публічне
акціонерне
товариство
"Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе, 790 м від південно"
західної розв'язки, праворуч

4 01005"000212125"111 Публічне
акціонерне
товариство
"Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, виїзд з
вул. Академіка Заболотного на
вул. Академіка Глушкова

5 01005"000212124"111 Публічне
акціонерне
товариство
"Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, пл.
Одеська, виїзд з вул. Академіка
Заболотного на вул. Академіка
Глушкова
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6 01309"000212607"111 ТОВ "Прайм " груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 250 м від буд.
№ 180 на вул. Горького у
напрямку Московської площі

7 01309"000212605"111 ТОВ "Прайм " Груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 145/1 (заїзд
на пл. Либідську)

8 01309"000212572"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

96 Голосіївський район,
просп.Червонозоряний/вул.
Кайсарова

9 01115"000212525"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Героїв Космосу/ вул. Якуба
Коласа

10 01115"000212529"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульвар
Дружби народів/площа Героїв
Великої Вітчизняної війни

11 01115"000212508"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський, 2, пререхрестя з
пл. Севастопольською

12 01115"000212491"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Симиренка, 5

13 01115"000212512"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 30

14 01115"000212517"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, просп.
Броварський між
електричними опорами 197"
199, перед мостом (з правої
сторони у напрямку центру
міста)

15 01115"000212521"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Теодора Драйзера, 18

16 01104"000212619"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район, Столичне
шосе, 135 м від вул. Передової,
навпроти

17 01104"000212617"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит. що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 130

18 01104"000212614"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 98

19 01104"000212611"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 250 м до
повороту на вул. Стеценка

20 01104"000212610"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, пл. Тараса
Шевченка

21 01104"000212594"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, Залізничне
шосе, 47

22 01104"000212590"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола, 26/2

23 01104"000212586"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул. Івана
Федорова, 45 м від вул.
Миколи Грінченка

24 01104"000212585"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Стеценка, 215 м від повороту на
вул. Газопровідну

25 01104"000212581"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Святошинська / вул.Михайла
Котельникова, 2/14

26 01104"000212578"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 25

27 01104"000212575"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Мінська /вул. Стеценка

28 01104"000212573"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 8

29 01104"000212571"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом’янський район, вул.
Виборзька/вул. Янгеля

30 01104"000212569"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 33

31 01065"000212563"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, Залізничне
шосе (АЗС "Нафта")

32 01065"000212530"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, просп.
Оболонський вул. Маршала
Тимошенка (станція метро
"Мінська"), на центральній
розподільчій смузі

33 01065"000212524"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Кільцева дорога (на
розподілювачі), на розі вул.
Перемоги

34 01065"000212518"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Леся Курбаса, на розі вул.
Академіка Корольова

35 01065"000212513"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Кільцева дорога, супермаркет
"Край"

36 01065"000212503"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Харківське
шосе 201/203 СТО "Тойота"

37 01065"000212559"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 115

38 01065"000212553"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Московський, 180 м до
перетину з вул. Лайоша Гавро

39 01065"000212561"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна,
перехрестя з вул.Тальнівською

40 01057"000212528"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул. Олени
Теліги, між опорами № 310"312

41 01057"000212532"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Симиренка, 8

42 01057"000212537"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська, 130 м від перетину
з вул. Героїв Дніпра (на
розподільчій смузі, напроти
електричної опори № 168)

43 01057"000212523"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Міська, АЗС "ТНК"

44 01057"000212520"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 40

45 01057"000212514"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 9,
напроти

46 01057"000212510"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Симиренка, 17 (біля АЗС)

47 01057"000212492"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, вул.
Промислова (вул.
Будіндустрії/вул. Південна)

48 01333"000212551"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 2 (на
зеленій зоні)

49 01333"000212540"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Деснянський район, вул.
Теодора Драйзера, перехрестя
з просп. Генерала Ватутіна
(ринок "Троєщина")

50 01333"000212534"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, перехрестя
з пл.Солом'янською

51 01333"000212526"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Деснянський район,  вул.
Братиславська, 38

52 01309"000212583"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

32 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний)/ вул.
Пролетарська, 6

53 01309"000212588"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Комбінатна /вул. Каховська

54 01309"000212595"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 220 м від
повороту на вул. Академіка
Булаховського

55 01309"000212598"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Святошинський район, просп.
Перемоги, 35 (перед метро
"Політехнічний інститут")

56 01309"000212602"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 56/7 кінотеатр
"Нивки"

57 01309"000212566"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Голосіївська, між будинками
№ 14 та № 16

58 01309"000212568"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, розв'язка,
виїзд із с. Вишневе (трикутник)

59 01309"000212570"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Олександра Мильчакова, 4, на
розподільнику

60 01065"000212535"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе (СТО "Мерседес")

61 01038"000212531"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10"а

62 01038"000212527"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
Кільцева дорога, напроти СТО
"СКАНІЯ" (розподільча смуга)

63 01038"000212522"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 79/77

64 01038"000212519"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Голосіївський район, пл.
Одеська, виїзд з просп.
Академіка Глушкова на
Кільцеву дорогу

65 01038"000212515"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 12

66 01038"000212509"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка /вул.
Маршала Малиновського (на
розподільчому трикутнику)

67 01038"000212504"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Подільський район, вул.
Лугова, перехрестя з вул. Петра
Дегтяренка (в напрямку вул.
Автозаводської)

68 01038"000212490"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, просп.
Оболонський, 25, на
розподільчій смузі

69 01038"000212557"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Набережно"Лугова (ДОК"3)

70 01038"000212554"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 32 (станція
метро "Дружби народів")

71 01038"000212550"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Богатирська на розі
просп.Червоних козаків

72 01038"000212541"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, Героїв
Дніпра , напроти буд. № 6 (на
розподільчому трикутнику)

73 01038"000212538"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Богатирська, 1

74 01038"000212533"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
Кільцева дорога, газова АЗС 

75 01038"000212489"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, 350 м до
вул. Лайоша Гавро

76 01309"000212576"111 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 40 м від
Саперно"Слобідського проїзду

77 01026"172123"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 102

78 01038"173878"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Ломоносова, 50/2

79 01026"172130"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 22/20

80 01026"164842"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, 2035 м від буд.
№ 3" в напрямку м. Бровари
(на розподілювачі)

81 01103"165969"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Деснянський район, просп.
Броварський, 645 м від буд. 
№ 3"в у напрямку м. Бровари
(на розподілювачі)

82 01103"165971"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район,
Наводницький шляхопровід,
з'їзд на бульв. Дружби народів

83 01030"165859"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Героїв Дніпра, напроти вул. Зої
Гайдай, № 12/10

84 01026"164836"064 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, нросп.
Броварський 835 м від буд. 
№ 3"в у напрямку м. Бровари
(на розподілювачі)

За�інчення
�
наст�пном�
номері



Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
24.05.2007 ¹ 528/1189 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â
äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè),
ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,
ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî
áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 29.08.2012 ¹ 1504
"Ïðî ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â
áóä³âíèöòâà".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ
1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º áóä³âíèöòâî öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè íà òåðèòîð³¿ ë³öåþ "Óí³âåðñóì"

íà âóë. Ïîë³òåõí³÷í³é, 3-à ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ — Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).
1.2. Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 0,95 ãà (ó ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì" Øåâ÷åíê³âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — åêñïëóàòàö³ÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ
áóä³âåëü).

1.3. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà ÷àñòèí³ çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1.2 öüîãî
îãîëîøåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,1 ãà (äàë³ — ×àñòèíà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè).

1.4. Ïëîùà òà ìåæ³ ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèçíà÷àòèìóòüñÿ çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó çåìëåâïîðÿäíîþ äîêóìåíòàö³ºþ òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ çàãàëüíà
ïëîùà ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 0,1 ãà.

1.5. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ:

1.6. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — 21 669 000,00 ãðí (Äâàäöÿòü îäèí ì³ëüéîí
ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü 00 êîï.) ç ÏÄÂ, â ò.÷. ÏÄÂ — 3 611 500,00 ãðí (Òðè ì³ëüéîíè
ø³ñòñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò ãðèâåíü 00 êîï.).

1.7. Îñòàòî÷íà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

1.8. Îêð³ì áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (Öåíòðó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè), ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ
âèêîíàòè ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì",
òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ÿêèõ âèçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 1.9 öüîãî îãîëîøåííÿ. Âàðò³ñòü öèõ ðîá³ò ìàº
áóòè íå ìåíøå 3 000 000,00 ãðí (Òðüîõ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 00 êîï.).

×åðãîâ³ñòü âèêîíàííÿ ðîá³ò òà îáñÿã ¿õ ô³íàíñóâàííÿ, âèõîäÿ÷è ³ç çàïðîïîíîâàíî¿ ²íâåñòîðîì ñóìè,
àëå íå ìåíøå 3 000 000,00 ãðí (Òðüîõ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 00 êîï.), âèçíà÷àºòüñÿ çà ïîãîäæåííÿì ç
Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà òà Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó (îñòàòî÷íà âàðò³ñòü òàêèõ ðîá³ò áóäå
âèçíà÷åíà íà ìîìåíò âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç óðàõóâàííÿì êîåô³ö³ºíòó ³íôëÿö³¿).

1.9. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îçäîáëåííÿ
ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì":

1.10. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ìîæëèâå âèêëþ÷íî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ â ïóíêò³
1.8 öüîãî îãîëîøåííÿ, òà ïåðåäà÷³ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà, à òàêîæ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ
åêñïåðòèçè âèòðàò íà â³äïîâ³äí³ ðîáîòè òà ïîãîäæåííÿ ¿õ ç Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó. Ôàêò
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì",
ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1.8 öüîãî îãîëîøåííÿ, ï³äòâåðäæóþòüñÿ àêòîì, óêëàäåíèì ì³æ Çàìîâíèêîì
áóä³âíèöòâà, Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà ²íâåñòîðîì.

1.11. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³
ïîêàçíèêè ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì"
áóäóòü âèçíà÷åí³ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2. Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè
2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó (äàë³ — ²íâåñòîð) âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî
òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ — ë³öåé "Óí³âåðñóì" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà
(äàë³ — Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà).

2.3. Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó — Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
(äàë³ — Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó).

2.4. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) "Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.5. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíîãî
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà, Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà
Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó, à òàêîæ ³íøèõ ïîâ'ÿçàíèõ äîãîâîð³â/óãîä, óêëàäåíèõ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ì³æ
²íâåñòîðîì, Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òðåò³ìè îñîáàìè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.6. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà ñï³ëüíî ç ²íâåñòîðîì çàáåçïå÷óþòü âèð³øåííÿ çåìåëüíèõ ³ ìàéíîâî-
ïðàâîâèõ ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

2.7.Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå ïåðåäáà÷àòèñü äåëåãóâàííÿ
(÷àñòêîâå äåëåãóâàííÿ) ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà ²íâåñòîðó.

2.8. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áóòè íå á³ëüøå íîðìàòèâíîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ
çàòâåðäæåíîþ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, àëå íå á³ëüøå 3 (òðüîõ)
ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ðîçðîáèòè,
ïîãîäèòè òà íàäàòè Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà íà çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó
äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç 9 (äåâ'ÿòü) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà çîáîâ'ÿçàíèé ðîçãëÿíóòè òà
çàòâåðäèòè íàäàíó ²íâåñòîðîì äëÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ¿¿ îòðèìàííÿ àáî â öåé æå ñòðîê ïîâåðíóòè ¿¿

²íâåñòîðó äëÿ äîîïðàöþâàííÿ ç ïèñüìîâî îá´ðóíòîâàíèìè çàóâàæåííÿìè äî ñêëàäó òà çì³ñòó ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

2.9.Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà,Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó òà Îðãàí³çàòîðîì
êîíêóðñó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè
äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ.

2.10.Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð çàáåçïå÷óº äåìîíòàæ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ,
ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïîòðàïëÿþòü ó çîíó
áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, òà ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ÿê³ áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.11. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ²íâåñòîð â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îôîðìëþº ïðàâî âëàñíîñò³ âèêëþ÷íî íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ, êð³ì ³íæåíåðíèõ
ìåðåæ, ÿê³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áåçîïëàòíî ïåðåäàþòüñÿ òà çàðàõîâóþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (ïóíêò 2.10 öüîãî îãîëîøåííÿ).

2.12. Ïðîòÿãîì 90 (äåâ'ÿíîñòà) äí³â ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà ïîâíîãî
âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â÷èíèòè âñ³
íåîáõ³äí³ ä³¿ ùîäî îôîðìëåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè, à Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà — íàäàòè ²íâåñòîðó íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ïèñüìîâó çãîäó íà
ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Â ðàç³, ÿêùî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè
áóäóòü âñòàíîâëåí³ ³íø³ ñòðîêè ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,
çàñòîñîâóþòüñÿ ñòðîêè, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.13. Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó— 10 (äåñÿòü) ðîê³â. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
²íâåñòîðó çàáîðîíÿºòüñÿ:

— çì³íþâàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ; 
— â³ä÷óæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó;
— áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ïåðåäàâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ

â ³ïîòåêó àáî ³íøèì ÷èíîì îáòÿæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ ïðàâàìè òðåò³õ îñ³á;
— çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

3.Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:
3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (â òîìó ÷èñë³ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì

áóä³âíèöòâà), ïîíåñåíèõ ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì òà äî ìîìåíòó ïîâíîãî
âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, â òîìó ÷èñë³,
àëå íå âèêëþ÷íî, âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì,
áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿì â åêñïëóàòàö³þ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³ âèð³øåííÿì â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà), ñïëàòîþ
³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü,
â òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ ç îôîðìëåííÿì/ïåðåîôîðìëåííÿì ×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çà íåîáõ³äíîñò³
øëÿõîì ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè) (â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, ðîçðîáêîþ òà çàòâåðäæåííÿì ïðîåêòó
çåìëåóñòðîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ×àñòèíîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, óòðèìàííÿì
×àñòèíè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî, íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ çåìåëüíîãî ïîäàòêó
òà/àáî ³íøèõ ïëàòåæ³â çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèãîòîâëåííÿì åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿
îö³íêè ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ), äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà Îá'ºêò
³íâåñòóâàííÿ, à òàêîæ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò ç îáëàøòóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ òà
îçäîáëåííÿ ôàñàäó áóä³âë³ ë³öåþ "Óí³âåðñóì", çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1.8 öèõ óìîâ, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè
âèòðàò íà òàê³ ðîáîòè òîùî.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü íå ìåíøå 180 575,00 ãðí (Ñòî â³ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ ï'ÿòñîò
ñ³ìäåñÿò ï'ÿòü ãðèâåíü 00 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì.

Êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³
³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.3. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ó

ðîçì³ð³ 1% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ³ç âðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü
216 690,00 ãðí (Äâ³ñò³ ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò äåâ'ÿíîñòî ãðèâåíü 00 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà
ïåðåìîæöåì.

²íâåñòîð çä³éñíþº êîìïåíñàö³þ çàçíà÷åíèõ âèòðàò ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

âèêîíàííÿ íèì ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü (ïóíêòè 3.2, 3.3 öüîãî îãîëîøåííÿ), ùî âèíèêíóòü íà ï³äñòàâ³
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. Êîíêóðñíå çàáåçïå÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³, ìàº ïåðåäáà÷àòè:

— ñïëàòó êîøò³â Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé
äîãîâ³ð íå óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ²íâåñòîðîì çàïðîøåííÿ íà
ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó;

— ñïëàòó êîøò³â/íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó,
Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò ó ðàç³ ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â â³ä
âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³éñíåííÿ.

3.5. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 2 550,00 ãðí (Äâ³ òèñÿ÷³ ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ãðèâåíü, 00
êîï.) íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001 â ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ
37993783, îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.
3.6. ²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì

êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âàð³àíòà
³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó. ßêùî ïðîòÿãîì öüîãî ñòðîêó ïåðåìîæåöü ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ
â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ç ìîìåíòó ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïðîòÿãîì
5 (ï'ÿòè) äí³â ãîòóº â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó òà íàäàº ïðàâî Êîì³ñ³¿ ðîçïî÷àòè
ïåðåãîâîðè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ç ÷èñëà òèõ, õòî çàïðîïîíóâàâ íàéêðàù³ óìîâè çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3.7. Ï³ñëÿ óêëàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì
áóä³âíèöòâà òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ç òðåò³ìè îñîáàìè óêëàäàþòü âñ³ ³íø³ óãîäè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.8. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäàâàòè
Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà, Çàìîâíèêó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ³íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ, íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì
êîíêóðñó.

3.9. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ öèì óìîâàì, â òîìó ÷èñë³ îð³ºíòîâíèì òåõí³êî-åêîíîì³÷íèì ïîêàçíèêàì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
Ç ö³ºþ ìåòîþ ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèöòâî
Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà çì³íè äî íå¿ Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà, çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî âèêëþ÷íî
â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ.

3.10. ²íâåñòîð ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó çîáîâ'ÿçàíèé íàäàâàòè
Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà òà Çàìîâíèêó ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåíòè, ÿê³
íåîáõ³äí³ äëÿ çä³éñíåííÿ Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà òà Çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó êîíòðîëþ çà
âèêîíàííÿì ²íâåñòîðîì óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó.

3.11. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì
ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, â òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

— âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì âèìîã ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó— ïîðóøåííÿì, ÿêå íå

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

ÐÅÊËÀÌÀ
19 ëèïíÿ 2016 ð.
¹75(4845)

14

¹ ç/ï Íàçâà Îäèíèöÿ âèì³ðó Ê³ëüê³ñòü
1. Ïëîùà àñôàëüòóâàííÿ ì2 550
2. Ïëîùà îçåëåíåííÿ ì2 3 136
3. Ïëîùà ãðàâ³éíîãî ïîêðèòòÿ ì2 528
4. Ïëîùà ïîêðèòòÿ á³ãîâî¿ äîð³æêè ì2 607
5. Ïëîùà ìàéäàí÷èê³â äëÿ ãðè ç ì’ÿ÷åì ì2 600
6. Ïëîùà ìàéäàí÷èê³â äëÿ â³äïî÷èíêó ì2 200
7 Ïëîùà ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñèëîâèõ âïðàâ ì2 157
8. Ïëîùà ìàéäàí÷èê³â äëÿ ñòðèáê³â â äîâæèíó ì2 157
9. Ïëîùà ã³ìíàñòè÷íèõ ìàéäàí÷èê³â ì2 528

10. Ïðÿìà á³ãîâà äîð³æêà ì 3õ70
11. Ïåðèìåòð îãîðîäæåííÿ ì/ï 387
12. Îçäîáëåííÿ ôàñàäó (øòóêàòóðêà òà ôàðáóâàííÿ) áóä³âë³ ë³öåþ “Óí³âåðñóì” ì2 1 326

¹ ç/ï Íàçâà Îäèíèöÿ âèì³ðó Ê³ëüê³ñòü

1 Ïëîùà çàáóäîâè ì2 627

2 Çàãàëüíà ïëîùà áóä³âë³ ì2 1 500

3 Áóä³âåëüíèé îá'ºì ì3 6 854

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äî óâàãè, Êóñÿêà Äàð'ÿ Ñåðã³¿âíà, Ô³ëîíåíêî ²ííà ²ãîð³âíà,Äåðäþê Îëüãà Ãðèãîð³âíà, Øåéáóò Äåíèñ Â³êòîðîâè÷,
²øêîâà Ëàðèñà Â³êòîð³âíà, Êîíäðàòåíêî Ë³ë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Áàòóðë³í Ìàðèíà Îëåêñàíäð³âíà, Óêðà¿íåöü
Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà, ²îñåë³àí³ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷, Çàïîðîæ÷åíêî Âëàäèñëàâ Âàäèìîâè÷,
×àáàíåíêî Àíäð³é Êîñòÿíòèíîâè÷,Ãàðêóøà Ë³ë³ÿ Éîñèï³âíà,Ãîí÷àðåíêî Òåòÿíà Äìèòð³âíà,Ïîëÿíñüêà Òàìàðà Ïàâë³âíà,
Òàðàäàéêî Äìèòðî Îëåêñàíäðîâè÷, Ôàáåð Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà (ñâ³äîê), Øóëüãà Àëëà Àíàòîë³¿âíà (ñâ³äîê),
Äåðåâñüêà Îêñàíà Áîãäàí³âèà (ñâ³äîê).

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹757/5356/15-ö çà ïîçîâîì Æóêîâî¿ Ãàëèíè Àíàòîë³¿âíè äî âëàñíèêà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ òà êåð³âíèêà
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÁÀÍÊ ÊÀÌÁ²Î"Òàðàäàéêî Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âíè, ãîëîâè ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè
ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" ²îñåë³àí³ Î.Î. , ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Êîìàðíèöüêî¿ Î.Â. , êåð³âíèêà
Äîíåöüêî¿ äèðåêö³¿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Âåðáèöüêîãî Ê.Þ., êåð³âíèêà Äîíåöüêî¿ äèðåêö³¿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î"
Ãóðæåºâà Î.Ñ., êåð³âíèêà Çàïîð³çüêî¿ äèðåêö³¿ ÏÀÒ"Áàíê Êàìá³î" Ãàðêóøà Ë.É., êåð³âíèêà Êðèâîð³çüêî¿ äèðåêö³¿
ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Âèøíÿêîâ Ñ.Ë., êåð³âíèêà Ëóãàíñüêî¿ äèðåêö³¿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î"Ïàºâñüêî¿ Í.Î., êåð³âíèêà
Êðèâîð³çüêî¿ äèðåêö³¿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Çîëîòàðà Î.À. , êåð³âíèêà Êè¿âñüêî¿ äèðåêö³¿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î"
Ô³ëîíåíêà ².²., ÷ëåíà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" ²øêîâà Ë.Â., ÷ëåíà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ "Áàíê
Êàìá³î" Áàòóðë³íà Ì.Î., ÷ëåíà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Óêðà¿íöÿ Ë.Â., ÷ëåíà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè
ÏÀÒ"Áàíê Êàìá³î" Êóñÿêà Ä.Ñ., ãîëîâè ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ"Áàíê Êàìá³î" Çàïîðîæ÷åíêà Â.Â., çàñòóïíèêà ãîëîâè
ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Äåðäþêà Î.Ã., çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Øåéáóòà Ä.Â.,
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Êîíäðàòåíêà Ë.Â., ÷ëåíà ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ
"Áàíê Êàìá³î" Ïîëÿíñüêî¿ Ò.Ï. , çàñòóïíèêà ãîëîâè ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Òàðàäàéêî Ä.Î. ,
çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" Ãîí÷àðà Ò.Ä., çàñòóïíèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î"
Ãàðêóøà Ë.É., ÷ëåíà ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î" ²ùåíêî Ê.Î., âëàñíèêà ³ñòîòíî¿ ó÷àñò³ ÏÀÒ "Áàíê Êàìá³î"
×åáàíåíêà À.Ê., òðåò³ îñîáè Íàö³îíàëüí³é áàíê Óêðà¿íè, Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ÁÀÍÊ ÊÀÌÁ²Î", Ôîíä
ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á ïðî ñòÿãíåííÿ êîøò³â çà äåïîçèòíèì äîãîâîðîì, ÿêå â³äêëàäåíî äî
15.09.2016 íà 15.00 òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 30.

Ñóääÿ Î.Â. Áàòðèí

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ
â áóä³âë³ øêîëè-³íòåðíàòó ¹19 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Êèðèë³âñüêà,15/1 ë³ò.Á,ïëîùà 426,47êâ.ì.,âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ
8802300,00 (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 15%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè — 110028,75ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³,
äëÿ ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà.

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.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî â³ä 22.06.2000 ð., âèäàíå Äåðæàâíèì

êîìóíàëüíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Ì³íñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (íà ï³äñòàâ³

ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 1907 â³ä 22.06 2000 ð.) çà àäðåñîþ: ïð.-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 20-à, êâ. 550, íà

³ì'ÿ Ë³ñîâîãî Ã.Î., Ë³ñîâî¿ ².Ì., Ë³ñîâîãî Â.Ã. ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âèêðàäåí³ äîêóìåíòè Ë³ïîâñüêîãî ²âàíà Ìèõàéëîâè÷à, à ñàìå: ïàñïîðò, ïîñâ³ä÷åííÿ, ãðàìîòè,

ìåäè÷í³ äîêóìåíòè, à òàêîæ ñòàòóò òà ïå÷àòêà ÃÎ "ÃÅË²Î", ïðîåêò Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè "Ïðî

ïðèñâîºííÿ çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè ðîäèí³ Âåðíàäñüêèõ" ââàæàòè íåä³éñíèìè. Êîíòàêòíèé òåëåôîí

050-651-60-59.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ:
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ì.Êèºâà": 1) âóë.Æóêîâà,21-à,1 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëîùà —60,30 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 986 760,00 ãðí, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)
çà 1 êâ.ì — 68,18 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 4111,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü
â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà
ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ
—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225,ì.Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ Â²ÄÎÊÐÅÌËÅÍÈÉ Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ²"
ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ"ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"

ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè êîòåëüí³, ùî ðîçòàøîâàíà çà

àäðåñîþ: 03040, ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 94/96.
Êîòåëüíÿ ïðèçíà÷åíà äëÿ ïîñòà÷àííÿ òåïëà äî ñèñòåì îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

ñïîæèâà÷àì æèòëîâèõ áóäèíê³â.Â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ òà ïîãîäæåíî¿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿

â êîòåëüíîìó çàë³ ¹1 ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ 8 ìîäóëüíèõ ã³äðîííèõ êîòë³â òèïó

"ExpressTrio-675"òåïëîâîþ ïîòóæí³ñòþ 675 êÂò êîæíèé, çàãàëüíà íîì³íàëüíà òåïëîâà ïîòóæí³ñòü

— 5,4 ÌÂò.

Ïàëèâî äëÿ êîòë³â — ïðèðîäíèé ãàç, ðåçåðâíå ïàëèâî — â³äñóòíº. Â³äâåäåííÿ äèìîâèõ ãàç³â

ïåðåäáà÷åíî ÷åðåç ³íäèâ³äóàëüíó äèìîâó òðóáó âèñîòîþ 26 ì, ä³àìåòð óñòÿ — 0,75 ì.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â îêñèäó âóãëåöþ, îêñèäó àçîòó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ã³äðîííèõ

êîòë³â ñòàíîâèòü 2,52 ò/ð³ê, îáñÿã ïàðíèêîâèõ ãàç³â (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N20), ìåòàíó)

— 5,25 òèñ. ò/ð³ê.

Â êîòåëüíîìó çàë³ ¹ 2 âñòàíîâëåíî ø³ñòü âîäîãð³éíèõ êîòë³â òèïó"ÍÈÈÑÒÓ-5"òåïëîïðîäóêòèâí³ñòþ

0,56 Ãêàë êîæíèé. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â îêñèäó âóãëåöþ, îêñèäó àçîòó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ

ïðè ñïàëþâàí³ ïðèðîäíîãî ãàçó â êîòëàõ ÍÈÈÑÒÓ-5 ñò.¹1-7 ñòàíîâèòü 2,62 ò/ð³ê,îáñÿã ïàðíèêîâèõ

ãàç³â (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N20), ìåòàíó) -2,76 òèñ. ò/ð³ê. Êîòåëüíèé çàë ¹2 ï³äëÿãàº

êîíñåðâàö³¿ çà óìîâè ðîáîòè êîòåëüíîãî çàëó ¹1.

Ìàñîâ³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â³äïîâ³äàþòü

âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè â³ä 27.06.2006 ¹309

òà â³äïîâ³äàþòü ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì äîïóñòèìîãî âì³ñòó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó

ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 03039,ì.Êè¿â,ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé,42,òåë. (044) 281-66-62.

óñóíåíå ²íâåñòîðîì ïðîòÿãîì 45 (ñîðîêà ï'ÿòè) äí³â ç äíÿ âèÿâëåííÿ òàêîãî ïîðóøåííÿ àáî ³íøîãî îá´ðóíòîâàíî íåîáõ³äíîãî
òà ïîãîäæåíîãî ñòîðîíàìè òåðì³íó äëÿ éîãî óñóíåííÿ — øòðàô ó ðîçì³ð³ 5% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà
³íâåñòóâàííÿ;

— íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç âèêîíàííÿì ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì
ï³äãîòîâ÷èõ ðîá³ò, — ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü
ïðîñòðî÷åííÿ;

— íåâèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ùîäî ñïëàòè Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà — ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí
äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

— ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 2.13 öüîãî îãîëîøåííÿ,— øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³
áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

— íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó, Çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà òà/àáî Çàìîâíèêó ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòîì 3.8 öüîãî îãîëîøåííÿ,— íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ 0,05% â³ä
çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

— ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1.8 öüîãî îãîëîøåííÿ, — øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³
áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

— ïîðóøåííÿ çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1.10 öüîãî îãîëîøåííÿ,— øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³
áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.

3.12. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ
àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1.8, 1.10, 2.8, 2.9, 2.13, 3.1-3.3, 3.8-3.9 öüîãî
îãîëîøåííÿ àáî ³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (â ò.÷. ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó).

3.12.1.Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ïèòàííÿ ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó
çà ïðîïîçèö³ºþ Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà/àáî Çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà òà/àáî Çàìîâíèêà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó âèíîñèòüñÿ íà
ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

3.12.2. Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó Êîì³ñ³ºþ òà ïðèéíÿòòÿ íåþ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ïîâ³äîìëÿº ²íâåñòîðà ïðî:
— íåîáõ³äí³ñòü áåçóìîâíîãî âèêîíàííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â.
— òåðì³í ðîç³ðâàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü éîãî óìîâ.
Ó ðàç³ íåóñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïðîòÿãîì 37 (òðèäöÿòè ñåìè) äí³â ç äíÿ íàïðàâëåííÿ

Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó íà àäðåñó ²íâåñòîðà, çàçíà÷åíó â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ, äîãîâ³ð
áóäå ââàæàòèñü ðîç³ðâàíèì.

3.12.3. Ó ðàç³ óñóíåííÿ ²íâåñòîðîì ïîðóøåíü óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîð ëèñòîì ïîâ³äîìëÿº Îðãàí³çàòîðà
êîíêóðñó ïðî âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü òà íàäàº ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷íå âèêîíàííÿ ðîá³ò çã³äíî ç óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî
äîãîâîðó.

3.12.4. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà òà Çàìîâíèê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íàäàþòü Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó
ï³äòâåðäæåííÿ âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 3.12.3 ïóíêòó 3.12. öüîãî îãîëîøåííÿ.

4.Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó.
4.1.Ó÷àñíèê ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³, çîêðåìà, íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.
4.2.Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî

ïðîåêòó.

5. Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.
5.1. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó — íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåííÿ

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.
5.2. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:
5.2.1. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî âàðòîñò³ ðîá³ò âèçíà÷åíèõ â ïóíêò³ 1.8 öüîãî îãîëîøåííÿ.
5.2.2. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).
5.2.3. Íàéá³ëüøà ÷àñòêà âëàñíèõ êîøò³â, ùî âêëàäàþòüñÿ ó÷àñíèêîì ó ô³íàíñóâàííÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
5.2.4. Â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîçèö³é îñíîâíèì óìîâàì êîíêóðñó òà íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ïî äîäàòêîâèì óìîâàì êîíêóðñó.

6. Îñîáè, ÿê³ íå äîïóñêàþòüñÿ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³.
6.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè, àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.
6.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äíèõ ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.
6.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).
6.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêîâ³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.
6.5. Ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ó ñïëàò³ ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).
6.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñîáàìè,

ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äîãîâîð³â, ÿê³ áóëè
ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

7.Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044,ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,36, ê³ì.620,òåë.: 202-76-78,
202-79-34,202-72-91 (ïîíåä³ëîê —ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³
äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó.Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â
ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

8. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè)
äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91
(ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî
îãîëîøåííÿ.

9. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 620, òåë.: 202-76-78, 202-79-34, 202-72-91 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî 16.00).

10. Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîíêóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 74 (4844) â³ä 15 ëèïíÿ 2016 ðîêó â îãîëîøåíí³ «ÒÎÂ «Ñåíò Ñîô³ÿ Ïðîïåðò³
Ìåíåäæìåíò» ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëî äîïóùåíî ïîìèëêó.Ñë³ä ÷èòàòè: «ÒÎÂ «Ñåíò Ñîô³ÿ Ïðîïåðò³ Ìåíåäæìåíò»
ïîâ³äîìëÿº,ùî çã³äíî ç Ïîðÿäêîì ôîðìóâàííÿ òàðèô³â, çàòâåðäæåíèì Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
â³ä 01.06.2011 ¹869, ç óðàõóâàííÿì çì³í, âíåñåíèõ Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ¹ 515 òàðèô íà ïîñëóãè
ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ áóäèíêó ïî âóë. Ð. Îê³ïíî¿, 18, ñòàíîâèòü
13,03 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 êâ.ì çàãàëüíî¿ ïëîù³ êâàðòèð çà ì³ñÿöü. Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ
ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ
ðîçì³ùåíà ó áóäèíêó. Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,
âóë. Ð. Îê³ïíî¿, 18, ïðîòÿãîì 14 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îá'ÿâè».
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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 48748

19 ëèïíÿ 2016 ð.

¹75(4845)

16

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â
Ó Ãîëîñ³ºâî â³äêðèþòü
àâòîñòàíö³þ «Òåðåìêè»
ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ íà Ê³ëüöå-
â³é äîðîç³, 1-ë çàïðàöþº
àâòîñòàíö³ÿ «Òåðåìêè».
Ð³øåííÿ ïðî ¿¿ â³äêðèò-
òÿ óõâàëèëè íà ñåñ³¿ äå-
ïóòàòè Êè¿âðàäè.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðò-

íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ, âïðîâàäæåííÿ íî-
âî¿ àâòîñòàíö³¿ — öå ïðàêòè÷íèé êðîê ó ðåàë³-
çàö³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó Êèºâà äî 2020 ðîêó,
ÿêèé ïåðåäáà÷àº áóä³âíèöòâî àâòîâîêçàë³â ó
ïåðèôåð³éí³é çîí³ ì³ñòà, íàäàííÿ íà ÿê³ñíîìó
ð³âí³ ïîñëóã ³ç ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â, ñòâîðåí-
íÿ ºâðîïåéñüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
òîùî. Íîâèé îá’ºêò ðîçâàíòàæèòü äîðîãè äëÿ ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, çìåíøèòü
ê³ëüê³ñòü çàòîð³â òà àâàð³éíèõ ñèòóàö³é â öåíòð³, à òàêîæ ÷àñòêó íåçàêîííèõ ïåðåâåçåíü
òà åêîëîã³÷íå çàáðóäíåííÿ ì³ñòà.

Òðàíñïîðòíèé îá’ºêò ïåðåáóâàòèìå ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³, ùî äîçâîëèòü çåêîíîìè-
òè êîøòè íà îáëàøòóâàíí³ òà óòðèìàíí³ àâòîâîêçàëó é îïëàò³ ðîáîòè ïðàö³âíèê³â.

Íàòîì³ñòü ì³ñòî îòðèìàº 57 ìëí ãðí ïàéîâî¿ ó÷àñò³. Òàêîæ ùîð³÷íî äî áþäæåòó Êè-
ºâà íàäõîäèòèìå áëèçüêî 200 òèñ. ãðí ó âèãëÿä³ ïîäàòê³â íà çåìëþ ³ íà ï³äïðèºìíèöü-
êó ä³ÿëüí³ñòü.

Äî ñëîâà, íà àâòîñòàíö³¿ çâåäóòü 20 ïëàòôîðì äëÿ ïðèáóòòÿ òà â³äïðàâëåííÿ ç ïðî-
ïóñêíîþ ñïðîìîæí³ñòþ 8500 ïàñàæèð³â àáî 213 ðåéñ³â íà äîáó �

Íà Ïå÷åðñüêó äîñë³äæóâàëè ÿê³ñòü
ïèòíî¿ âîäè

Â²ÄÎÊÐÅÌ-
ËÅÍÈÌ ï³ä-
ð î ç ä ³ ë î ì
Îáîëîíñüêî-
ãî ì³æðàéîí-
íîãî â³ää³ëó
(ô³ë³¿) ëàáî-
ðàòîðíèõ äî-
ñë³äæåíü Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð
Äåðæñàíåï³äñëóæáè Óêðà¿íè» íà Ïå-
÷åðñüêó áóëî äîñë³äæåíî 30 ïðîá íà
áàêòåð³îëîã³÷í³ òà ñàí³òàðíî-õ³ì³÷-
í³ ïîêàçíèêè öåíòðàë³çîâàíîãî âî-
äîïîñòà÷àííÿ. Â³äõèëåíü ïî íèì íå
âèÿâëåíî. Òàêîæ ïðîâåäåíî àíàë³ç
ïèòíî¿ âîäè ó áþâåòàõ, äæåðåëàõ, òà
êîëîäÿçÿõ. ²ç 65 ïðîá ïî ñàí³òàðíî-áàê-
òåð³îëîã³÷íèì ïîêàçíèêàì âèÿâëå-
íî 16 â³äõèëåíü. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü

âèÿâëåíà ïî áþâåòó çà àäðåñîþ: áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9 (ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 10 â³ä-
õèëåíü â³ä íîðìè), òàêîæ âèÿâëåíî ïî 3 â³äõèëåííÿ ç êîæíîãî áþâåòó çà àäðåñàìè: âóë.
Ãîðîäåöüêîãî, 5 òà âóë. Áîãîìîëüöÿ, 7.

Çã³äíî ç ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè ïîêàçíèêàìè ïðîàíàë³çîâàíî 66 ïðîá, ³ç íèõ âèÿâ-
ëåíî 6 â³äõèëåíü ïî êîëüîðîâèì ïîêàçíèêàì òà çàë³çó ó áþâåò³ ïî âóëèö³ Ãîðîäåöüêî-
ãî, 5. Îáñòåæåíî äæåðåëî ñâ. Ëàâðåíò³ÿ, â ÿêîìó âèÿâëåíî 3 â³äõèëåííÿ ïî ì³êðîá³îëî-
ã³÷íèì ïîêàçíèêàì.

Ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì öèõ äîñë³äæåíü òà âèÿâëåíèìè ïîðóøåííÿìè ó âèùå çà-
çíà÷åíèõ áþâåòàõ òà äæåðåë³, ôàõ³âö³ ðåêîìåíäóþòü âæèâàòè âîäó ò³ëüêè ï³ñëÿ êèï-
’ÿò³ííÿ �

Íà Ïîäîë³ â³äçíà÷èëè 75-òó ð³÷íèöþ
ïî÷àòêó ãåðî¿÷íî¿ îáîðîíè Êèºâà
ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ó Ïàðêó ìîðÿê³â á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãåðî¿÷í³é Äí³ï-
ðîâñüê³é â³éñüêîâ³é ôëîòèë³¿ â³äáóâñÿ ì³òèíã-ðåêâ³ºì ³ç íàãîäè
75-¿ ð³÷íèö³ ïî÷àòêó îáîðîíè ì³ñòà Êèºâà ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Äî ó÷àñò³ ó çàõîäàõ äîëó÷èëèñÿ âåòåðàíè, ãîëîâè âåòåðàí-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é ç ïðèëåãëèõ ì³êðîðàéîí³â, ïðåäñòàâíèêè ÃÎ, ïî-
äîëÿíè òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³.

Ïðî ãåðî¿çì, ùî ïðîÿâèëè âî¿íè ï³ä ÷àñ îáîðîíè íàøîãî ì³ñ-
òà â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ðîçïîâ³äàëè ó÷àñíèêè òèõ ïîä³é

Åì³ë³ÿ ²âàí÷åíêî, ãîëîâà Òîâàðèñòâà âåòåðàí³â ðîçâ³äêè Â³éñüêîâî-ìîðñüêîãî ôëîòó

Îëåêñàíäð Ìàðìàøîâ òà ãîëîâà ÷åðí³ã³âñüêîãî ìîðñüêîãî ïîøóêîâîãî â³éñüêîâî-ïàò-
ð³îòè÷íîãî êëóáó «Äí³ïðîâö³» Âîëîäèìèð Øèëî.

Ï³ñëÿ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ, ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ ïîêëà-
ëè êâ³òè äî ï³äí³ææÿ ïàì’ÿòíèêà ìîðÿêàì Ãåðî¿÷íî¿ Äí³ïðîâñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ôëîòèë³¿,
äî ìîí³òîðà «Æåëºçíÿêîâ», îáåë³ñêà åê³ïàæó êàíîíåðñüêîãî ÷îâíà «Â³ðíèé» òà îáåë³ñêà
ìîðÿêàì — ï³äâîäíèêàì �

Ó Äåñíÿíö³â — íîâà â³çèò³âêà
Â ÓÊÐÀ¯Í²
ò ð è â à º
Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòè-
âàëü íà-
ñò ³ í í î ã î
æèâîïèñó.
Ñ ó ÷ à ñ í ³
ìóðàëè çà-
ïîëîíèëè

ñòîëèöþ. Â³ò÷èçíÿí³ òà çàêîðäîí-
í³ ìèòö³ ðîçìàëüîâóþòü âñ³ ðàéî-
íè ì³ñòà, à îäèí ³ç íèõ äîáðàâñÿ é
äî Òðîºùèíè. Ïî çàâåðøåííþ ôåñ-
òèâàëþ á³ëüøå 30-òè ìóðàë³â ñòà-
íóòü ñïðàâæí³ìè àðò-îá’ºêòàìè,
äåÿê³ á³ëüøå, í³æ ì³ñöåâîãî çíà-
÷åííÿ.

Òâîð÷èé ïîë³ò àâñòðàë³éñüêîãî õóäîæíèêà Ô³íòàíà Ìàãã³ âò³ëþºòüñÿ íà æèòëîâîìó
áóäèíêó ïî âóëèö³ Çàêðåâñüêîãî, 1/2. Ìàéñòåð ïåðøèì âèð³øèâ âçÿòè ó÷àñòü ó Ì³æíà-
ðîäíîìó ôåñòèâàë³ ìóðàë³â. Áàãàòîïîâåðõ³âêà ñòàëà íàéâèùîþ ñïîðóäîþ, íà ÿê³é
õóäîæíèêó äîâîäèëîñÿ ïðàöþâàòè. Äî öüîãî áóëè âèñîòêè â Áåðë³í³, Ìåëüáóðí³, Ðèì³, Ëîñ-
Àíäæåëåñ³.

×åðãîâèé âèòâ³ð ìóðàë³ñòà — «Ä³â÷èíà ç êâ³òàìè» ñòàâ íîâîþ â³çèò³âêîþ Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó �

Á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ñâÿòîøèí» 
êîìóíàëüíèêè íàâîäÿòü ëàä
ÑÈËÀÌÈ ÊÏ ÇÓÍ, ÊÏ ØÅÓ òà óïðàâë³ííÿ áëàãîóñòðîþ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó òðèâàþòü çàõîäè ïî óïîðÿäêóâàííþ òåðèòîð³¿,
ùî áóëà çâ³ëüíåíà â³ä íåçàêîííî âñòàíîâëåíèõ ÌÀÔ³â á³ëÿ ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «Ñâÿòîøèí».

Ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Âîëîäèìèðà Êàðåòêî âèñîêî îö³-
íèâ çëàãîäæåíó ðîáîòó êîìóíàëüíèê³â, ÿê³ â êîðîòê³ òåðì³íè çâ³ëüíèëè òåðèòîð³þ â³ä
áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òàêîæ â³í âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî ³ óïîðÿäêóâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ
òðàíçèòíîãî ïðîñòîðó áóäóòü ïðîâåäåí³ ÿê³ñíî òà â ñòèñë³ òåðì³íè.

Äî ñëîâà, äëÿ ïðèáèðàííÿ áóä³âåëüíîãî, âåëèêîãàáàðèòíîãî ñì³òòÿ çàä³ÿíî ñïåö³àëü-
íó òåõí³êó òà ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ïðàö³âíèê³â ÊÏ ÓÇÍ òà ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» �

Ñîëîì’ÿíö³â çàïðîøóþòü
â îíîâëåíèé ñêâåð
Ó ÑÎËÎÌ’ßÍ-
ÑÜÊÎÌÓ ðàéîí³
ï³ñëÿ êàïðåìîíòó
â³äêðèëè ñêâåð íà
âóë. Àíòîíîâà, 37-
47. Òóò â³äíîâèëè
íîâ³ äîð³æêè, âñòà-
íîâèëè ëàâè, óðíè

äëÿ ñì³òòÿ, îáëàøòóâàëè ãàçîíè.
«Ó ðàéîí³ ïîíàä 70 ñêâåð³â. Êîæíîãî ðî-

êó ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ çåëåí³ çîíè òà ÿê³ñíî â³ä-
íîâëþþòüñÿ ò³ ñêâåðè é ïàðêè, ÿê³ âæå äàâ-
íî ñòâîðåí³. Öüîãî ðîêó ðîáîòè áóäóòü âè-
êîíàí³ íà 10 îá’ºêòàõ. Óæå â³äðåìîíòîâàíî äâ³ îàçè — íà ïðîñï. Ëîáàíîâñüêîãî, 27-33 ³ íà
âóëèö³ Àíòîíîâà. Òàêîæ ðîáîòè ïðîâîäèòèìóòüñÿ ó ïàðêàõ íà âóëèö³ Â³ííèöüê³é, ïàðêó
çà ê³íîòåàòðîì «Òàìïåðå», «Þí³ñòü», «Îðëÿòêî» òà ³íøèõ», — çàçíà÷èâ ãîëîâà ðàéîíó
Ìàêñèì Øêóðî.

Íà çàõ³ä ðàçîì ³ç ä³òüìè çàâ³òàëè ìåøêàíö³ ðàéîíó, ÿê³ æèâóòü ïîðÿä, àäæå ñêâåð óæå
ñòàâ äëÿ íèõ óëþáëåíèì ³ çàòèøíèì ì³ñöåì äëÿ ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ. Ïðèâ³òàëà ïðè-
ñóòí³õ ³ç â³äêðèòòÿì çåëåíî¿ çîíè Ãàííà Àíòîíîâà — äîíüêà âèäàòíîãî àâ³àêîíñòðóêòî-
ðà Îëåãà Àíòîíîâà, íà ÷åñòü ÿêîãî íàçâàíî âóëèöþ �
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