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ÐÎÁÎÒÈ ç ðåêîíñòðóêö³¿ òåðè-
òîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè òà â³äíîâëåííÿ òå-
ðèòîð³¿ Ñòàðîêè¿âñüêî¿ ãîðè çà
çàäóìîì âèäàòíîãî àðõ³òåêòî-
ðà Àâðààìà Ì³ëåöüêîãî çàâåð-
øåíî. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ
ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîí-
ôåðåíö³¿, êîòðà â³ä-
áóëàñÿ ó÷îðà ïðîñòî íåáà íà â³ä-
íîâëåíîìó îãëÿäîâîìó ìàéäàí-
÷èêó.

«Ñüîãîäí³ ìè áà÷èìî â³äíîâ-
ëåíó òåðèòîð³þ Íàö³îíàëüíîãî
ìóçåþ. Ïðîåêò áóâ ðåàë³çîâàíèé
çàâäÿêè ìåöåíàòó Â’ÿ÷åñëàâó Ìîñ-
êàëåâñüêîìó. Íàøà ì³ñ³ÿ, ì³ñ³ÿ
ì³ñòà, áóëà äóæå ïðîñòà — íå çà-

âàæàòè òà ï³äòðèìóâàòè»,— ïîâ³-
äîìèâ ïàí Ðåçí³êîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, öå âæå òðåò³é
ðåàë³çîâàíèé ïðîåêò íà ö³é òåðè-
òîð³¿ ó ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè «Çðîáè-
ìî ðàçîì!». Ïåðøèì áóëî òðàñó-
âàííÿ ôóíäàìåíò³â Äåñÿòèííî¿
öåðêâè, äðóãèì — ðåêîíñòðóêö³ÿ
ñõîä³â äî ôóíäàìåíò³â Äåñÿòèí-
íî¿ öåðêâè íà âóëèö³ Âîëîäèìèð-
ñüê³é. À òðåò³ì — â³äíîâëåííÿ òå-
ðèòîð³¿ Ñòàðîêè¿âñüêî¿ ãîðè, â³ä-
êðèòòÿ ïàðêó òà îãëÿäîâîãî ìàé-
äàí÷èêà, îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿,
âñòàíîâëåííÿ ëàâîê òà óðí.

Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ ðåçþìóâàâ:
«Òåïåð ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü êî-
ðèñòóâàòèñÿ â³äíîâëåíèìè, êî-
ëèñü çàíåäáàíèìè ñõîäàìè òà
âêëþ÷èòè ¿õ äî ñâîãî ï³øîõ³äíî-
ãî ìàðøðóòó ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè

äî ôóíäàìåíò³â Äåñÿòèííî¿ öåðê-
âè òà äî ãàðíîãî ïàðêó».

Çà ñëîâàìè ìåöå-
íàòà Â’ÿ÷åñëàâà Ìîñ-
êàëåâñüêîãî, çàãàëü-
íà âàðò³ñòüðîá³ò³ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³ â³äíîâ-
ëåííÿ òåðèòîð³¿ ñêëà-

ëà áëèçüêî 19 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
«ß òóò íàðîäèâñÿ ³ çíàþ, ÿê âè-

ãëÿäàëà Ñòàðîêè¿âñüêà ãîðà é Ïåé-
çàæêà ðàí³øå, ÿê âîíî ìàëî áóòè.
² ìåí³ äóæå áîëÿ÷å áóëî äèâèòèñÿ
íà òå, ÿê ï³ñëÿ íåçðîçóì³ëèõ ðîç-
êîïîê íà ì³ñö³ Äåñÿòèííî¿ öåðê-
âè öÿ òåðèòîð³ÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà
ñì³òíèê. Òîìó é âèð³øèâ íàâåñòè
ëàä. À ùå ìàâ íà ìåò³ ïðèâåðíó-
òè óâàãó ì³ñüêî¿ âëàäè äî ïðîá-
ëåì çáåðåæåííÿ ñòàðîäàâíüîãî
Êèºâà»,— çàÿâèâ ïàí Ìîñêàëåâ-
ñüêèé.

Ãîëîâà ÃÎ «Àí-
äð³¿âñüêî-Ïåéçàæ-
íà ³í³ö³àòèâà» Ìà-
ðèíà Ñîëîâéîâà âè-
ñëîâèëà ñïîä³âàííÿ,
ùî â ðàìêàõ ïðîåê-

òó é ³íø³ ìåöåíàòè äîëó÷àòüñÿ äî
â³äíîâëåííÿ Ãîñòèíîãî äâîðó, ñà-
äèáè Ìóðàøêà, áóäèíêó Ñ³êîð-
ñüêîãî òîùî.

«Öå — ñàêðàëüíå ì³ñöå. Ñàìå
çâ³äñè ï³øëà ³ñòîð³ÿ Êèºâà, Êè¿â-
ñüêî¿ Ðóñ³ é Óêðà¿íè,— êàæå ïàí³

Ìàðèíà. — Â³äíîâëåííÿ öüîãî
êóòî÷êà ñòàëî ìîæëèâèì, êîëè
îá’ºäíàëèñÿ ãðîìàäà, âëàäà é ìå-
öåíàòè».

Çàãàëîì ³äåÿ ñîö³àëüíîãî ïðîåê-
òó «Çðîáèìî ðàçîì!» âèíèêëà ó ÃÎ
«Àíäð³¿âñüêî-Ïåéçàæíà ³í³ö³àòè-
âà», ÿêó î÷îëþº Ìàðèíà Ñîëîâéî-
âà. ¯¿ ï³äòðèìàëè Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà Ì³í-
êóëüò Óêðà¿íè. À âò³ëèòè â æèòòÿ
âäàëîñÿ çàâäÿêè íåáàéäóæèì êè-
ÿíàì,çîêðåìà ìåöåíàòó  Â’ÿ÷åñëà-
âó Ìîñêàëåâñüêîìó,ÿêèé çä³éñíèâ
ðåêîíñòðóêö³þ çà âëàñí³ êîøòè.

Äèðåêòîð Íàö³î-
íàëüíîãî ìóçåþ ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè Òåòÿ-
íà Ñîñíîâñüêà â³ä-
çíà÷èëà çëàãîäæåíó
ðîáîòó ºäèíî¿ êîìàí-

äè, äî ÿêî¿ âõîäÿòü ðîá³òíèêè, ìó-
çåéíèêè, ÷èíîâíèêè ì³ñòà é Ì³í-
êóëüòó, ìåöåíàòè é ãðîìàäñüê³ àê-
òèâ³ñòè. Íàãàäàºìî, 5 ëèïíÿ çà-
âåðøèëèñÿ ðîáîòè ç ðåìîíòó ñõî-
ä³â äî ôóíäàìåíò³â Äåñÿòèííî¿
öåðêâè. Òîä³ òàêîæ çì³öíèëè ï³ä-
ï³ðíó ñò³íó, â³äíîâèëè òà âñòà-
íîâèëè îðèã³íàëüí³ ë³õòàð³. Îêð³ì
öüîãî, ôàõ³âö³ çä³éñíèëè çàõîäè
ç êîíñåðâàö³¿ ÷àñòèíè ïàëàöó êíÿ-
çÿ Âîëîäèìèðà, çíàõ³äêè, êîòðó
áóëî âèÿâëåíî ï³ä ÷àñ çì³öíåííÿ
ï³äï³ðíî¿ ñò³íè �

Â³äðîäæåííÿ 
Ñòàðîêè¿âñüêî¿ ãîðè
� Ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ òåðèòîð³¿ ç ö³º¿ òî÷êè Êèºâà äîáðå âèäíî Ïîä³ë,

Âîçäâèæåíêó ³ Îáîëîíü

Â³äó÷îðà êèÿíè òà ãîñò³ ñòîëèö³ ç îãëÿäîâîãî ìàéäàí÷èêà íà âïîðÿäêîâàí³é Ñòàðîêè¿âñüê³é ãîð³ ìîæóòü ìèëóâàòèñÿ êðàºâèäàìè ñòàðîäàâíüîãî Ïîäîëó,
Âîçäâèæåíêè ³ Îáîëîí³ 
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Â³òàë³é Êëè÷êî 
ïðî³íñïåêòóâàâ 
õ³ä ðåêîíñòðóêö³¿ 
ó çàïîâ³äíèêó 
«Áàáèí ßð»

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó âè¿çíîìó çàñ³-

äàíí³ Îðãêîì³òåòóç ï³äãîòîâêè òà ïðî-

âåäåííÿ ïàì’ÿòíèõ çàõîä³â äî 75-î¿

ð³÷íèö³ òðàãåä³¿ Áàáèíîãî ßðó ó Íà-

ö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíî-

ìó çàïîâ³äíèêó «Áàáèí ßð»,êîòðå â³ä-

áóëîñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïðåì’ºð-ì³-

í³ñòðà Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà.

Ó÷àñíèêè ³íñïåêö³¿ îãëÿíóëè â³ä-

ðåêîíñòðóéîâàíó ÷àñòèíó çàïîâ³äíè-

êà.Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,ï³ä ÷àñ

áëàãîóñòðîþ áóä³âåëüíèêè îáëàøòó-

âàëè Àëåþ Ïðàâåäíèê³â, êóäè ïåðå-

íåñëè ïàì’ÿòíèê çàãèáëèì ó Áàáèíî-

ìó ßðó ä³òÿì,òà Àëåþ Ìó÷åíèê³â (Äî-

ðîãà Ñêîðáîòè). Òàêîæ ó ö³é ÷àñòèí³

ìåìîð³àëó ïðîêëàëè íîâ³ äîð³æêè ç

ìîùåííÿì (13,7òèñ.êâ.ì),îáëàøòóâà-

ëè 15,5 òèñ. êâ. ì ãàçîí³â ç àâòîïîëè-

âîì,âñòàíîâèëè ëàâêè ç óðíàìè,149

LED-ë³õòàð³â òà ñèñòåìó â³äåîñïîñòå-

ðåæåííÿ.Êð³ì òîãî,ó çàïîâ³äíèêó â³ä-

êðèëè ïàì’ÿòíèê ðîçñòð³ëÿíèì ðîìàì.

×ëåíè Îðãêîì³òåòó òàêîæ îáãî-

âîðèëè ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç âøà-

íóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ òðàãåä³¿ òà

âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà óêðà¿íñüê³é

ïèñüìåííèö³ Îëåí³ Òåë³ç³,ÿêà áóëà ðîç-

ñòð³ëÿíà ó Áàáèíîìó ßðó ðàçîì ç ÷î-

ëîâ³êîì ó 1942 ðîö³.

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àòü
Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè

22 âåðåñíÿ â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àòèìóòü

Äåíü ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè. Ó Êèºâ³

äî öüîãî äíÿ áóäå ïðèóðî÷åíî ö³ëó

íèçêó çàõîä³â.

Çîêðåìà 21 âåðåñíÿ â³äáóäåòüñÿ

òðàäèö³éíèé Ìàðø ìèðó òà ì³òèíã

çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêîñò³ òà àêòèâ³ñ-

ò³â. Õîäà ïðîéäå â³ä Ìåìîð³àëüíî-

ãî êîìïëåêñó ïàì’ÿò³ âî¿í³â Óêðà¿íè,

ïîëåãëèõ â Àôãàí³ñòàí³, äî Íàö³î-

íàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó

Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.

22 âåðåñíÿ ó ïàðêó «Ïàðòèçàí-

ñüêà ñëàâà» â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòèé

ì³òèíã «Ïîäâèã íàðîäíèõ ìåñíèê³â

áåçñìåðòíèé».

Êð³ì òîãî,óïðîäîâæ âåðåñíÿ øêî-

ëÿðàì âëàøòîâóâàòèìóòü òåìàòè÷í³

óðîêè, ëåêö³¿, áåñ³äè ç ³ñòîð³¿ ïàðòè-

çàíñüêîãî ðóõó òà çàïðîøóâàòèìóòü

íà åêñêóðñ³¿ äî Íàö³îíàëüíîãî ìó-

çåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é

â³éí³ òà Ìóçåþ ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè

ó Ïàðêó ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè.

Çãàäàþòü ïðî âåòåðàí³â ³ â ðàéî-

íàõ.Óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ äî ïàðòèçàí³â

³ ï³äï³ëüíèê³â çàâ³òàþòü ïðåäñòàâ-

íèêè âëàäè,àáè îçíàéîìèòèñÿ ³ç ìà-

òåð³àëüíî-ïîáóòîâèìè óìîâàìè,ùîá

íàäàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó.

Òàêîæ óïîðÿäêóþòü ìîãèëè óñëàâ-

ëåíèõ îðãàí³çàòîð³â ³ êåð³âíèê³â ïàð-

òèçàíñüêîãî ðóõó, ìåìîð³àëüí³ äîø-

êè òà ³íø³ ì³ñöÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ñòîð³ºþ

ï³äï³ëüíî-ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó.

Êóòî÷ê³â, ïðèâàáëèâèõ äëÿ òóðèñò³â, ó ñòîëèö³ ñòàº
âñå á³ëüøå. Ó÷îðà çàâåðøèëèñÿ ðîáîòè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè òà âïîðÿäêóâàííÿ òåðèòîð³¿ Ñòàðîêè¿â-
ñüêî¿ ãîðè. Ïðîåêò áóâ ðåàë³çîâàíèé çàâäÿêè ìå-
öåíàòó Â’ÿ÷åñëàâó Ìîñêàëåâñüêîìó ó ñï³âïðàö³ ç
ì³ñòîì ³ ãðîìàäñüê³ñòþ.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

1.�Визначити�Перелі��адміністративних�по-

сл��,�я�і�надаються�через�Департамент�(Центр)

надання�адміністративних�посл���ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�з�ідно�з�до-

дат�ом�1.

2.�Визначити�Перелі��адміністративних�посл��,

я�і�надаються�через�відділи�(центри)�надання

адміністративних�посл���районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій,�з�ідно�з�додат�ом�2.

3.�С�б’є�там�надання�адміністративних

посл��,�я�і�надають�адміністративні�посл�-

Про визначення переліків адміністративних послуг, 
які надаються через центри надання адміністративних 

послуг в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 861/861 від 28 липня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги»,
«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523(р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою дотримання та спрощення про(
цедури надання адміністративних послуг відповідно до вимог законодавства, забезпечення відкритості та
рівності умов під час отримання адміністративних послуг Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

�и�відповідно�до�додат�ів�1�та�2,�забезпе-

чити:

3.1.�Надання�до�Департамент��(Центр�)�надан-

ня�адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

адміністрації)�та�відділів�(центрів)�надання�адмініс-

тративних�посл���районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій�затверджених�в��становленом�

поряд���інформаційних�та�техноло�ічних��арто�.

3.2.�Дост�п�адміністраторам�Департамент��(Цен-

тр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онавчо-

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

державної�адміністрації)�та�відділів�(центрів)�на-

дання�адміністративних�посл���районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій�до�інформаційних

систем�та�баз�даних���встановленом��поряд��.

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

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

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

міністрації)�та�відділам�(центрам)�надання�ад-

міністративних�посл���районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій�ор�аніз�вати�надан-

ня�адміністративних�посл���відповідно�до�за-

тверджених�перелі�ів�через�адміністратора

шляхом�йо�о�взаємодії�з�с�б’є�тами�надання

адміністративних�посл��.

5.�Це�рішення�набирає�чинності�з�дня�оп�б-

лі��вання.
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Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�ро���№�861/861

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Департамент (Центр) надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№
п/п Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання

1. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Закон України "Про відходи"

2. Дозвіл на спеціальне водокористування Водний Кодекс України

3. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

4. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

5. Висновок державної екологічної експертизи Закон України "Про екологічну експертизу"

6. Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

7. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (переоформлення, анулювання, видача дублікату, продовження строку дії та внесення змін до
дозволу) Закон України "Про рекламу"

8. Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно
виявлених об'єктах культурної спадщини Закон України "Про охорону культурної спадщини"

9. Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових,
земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Закон України "Про охорону культурної спадщини"

10. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у
володіння, користування або управління Закон України "Про охорону культурної спадщини"

11. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок Земельний кодекс України

12. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або у
комунальній власності Земельний кодекс України

13. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Земельний кодекс України

14.
Висновок державної санітарно?епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

населення"

15. Висновок державної санітарно?епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних
факторів, використання, передача або збут яких можуть завдати шкоди здоров'ю людей

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

16. Висновок державної санітарно?епідеміологічної експертизи щодо документації на розроблювані техніку, технології, устаткування,
інструменти тощо

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

17. Висновок державної санітарно?епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби,
обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

18. Дозвіл на проведення будь?яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах,
організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами
іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

19. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування
та приготування кормових добавок, преміксів і кормів Закон України "Про ветеринарну медицину"

20.
Експлуатаційний дозвіл Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових

продуктів"

21. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

22. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій (первинній, повторній,
додатковій) державній експертизі

Земельний кодекс України Закон України "Про державну експертизу
землевпорядної документації"

23. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закон України "Про охорону праці"

24. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні Закон України "Про дорожній рух"

25. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"

26. Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних
засобів і психотропних речовин

Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів"

27. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення,
що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом Закон України "Про страховий фонд документації України"

28. Спеціальні дозволи на користування надрами без аукціону Кодекс України про надра

29. Дозвіл на виконання будівельних робіт Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

30. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до IV і V категорій складності Закон . України "Про регулювання містобудівної діяльності"

31. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Земельний кодекс України

32. Дозвіл на відновлення земляних робіт Закон України "Про охорону культурної спадщини"

33. Видача розпорядження про видалення зелених насаджень Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

34. Видача ордера на видалення зелених насаджень Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

35. Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Кодекс України про надра

36.

Погодження заяви про наміри у складі розділу "Оцінки впливів на навколишнє середовище" (ОВНС)

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" 
ДБН А.2.2?1?2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє
середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд,
затверджений наказом Держбуду України від 15 грудня 2003 року №214

37.
Реєстрація декларації про утворення відходів

Закон України "Про відходи" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118 "Про
затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"

38. Рішення на переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі Житловий кодекс Української PCP

39.
Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально?культурного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльності

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово?комунального
господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"
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40. Оформлення паспорта прив'язки сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 "Про
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів" 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово?комунального
господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"

41. Присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

42. Присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

43. Видача містобудівних умов і обмеження забудови земельної ділянки Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

44. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

45. Акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх
приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт" Закон України "Про металобрухт"

46. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за
нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

47. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

48. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

49. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової
енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

50. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

51. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

52. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за
нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

53. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

54. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

55. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

56. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

57. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

58. Видача ордера на жиле приміщення Житловий кодекс Української PCP

59. Оформлення обміну жилих приміщень та видача ордерів Житловий кодекс Української PCP

60. Видача охоронних свідоцтв (броні) на жилі приміщення Житловий кодекс Української PCP

61. Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 
Закон України "Про освіту" 
Закон України "Про дошкільну освіту" 
Закон України "Про загальну середню освіту"

62. Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

63. Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

64. Видача разової (індивідуальної) ліцензії Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

65. Видача ліцензії на імпорт товарів Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

66. Видача ліцензії на експорт товарів Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

67. Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Закон України "Про режим іноземного інвестування" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року №112 "Про
затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора"

68. Видача дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Закон України "Про режим іноземного інвестування" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112 "Про
затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора"

69. Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки
нерухомого майна)

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень"

70. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

71. * Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)
Закони України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України",
"Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

72. * Оформлення та видача паспорта громадянина України

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503?ХІІ "Про
затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон"

73. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503?ХІІ "Про
затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон"

74. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25?і 45?річного віку
Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503?ХІІ "Про
затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон"

75. Реєстрація місця проживання особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні"

76. Зняття з реєстрації місця проживання особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні"

77. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні"

78. Реєстрація місця перебування особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні"

79. Зняття з реєстрації місця перебування особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні"

80. Реєстрація декларації відповідності матеріально?технічної бази вимогам законодавства з охорони праці Закон України "Про охорону праці"

81. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично?дорожній
мережі загального користування Закон України "Про дорожній рух"

82. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України "Про Державний земельний кадастр"

83. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку Закон України "Про Державний земельний кадастр"

84. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди,
сервітуту, з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

85. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно?територіальних
одиниць з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"
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86. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

87. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими
відповідно до них нормативно?правовими актами, з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

88. Виправлення технічної помилки у відомостях 3 Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею
витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

89.
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного
земельного кадастру довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) викопіювань з картографічної основи Державного
земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

90. Видача довідки про: наявність та розмір земельної частки (паю) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012
року № 1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру"

91. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України "Про землеустрій"

92. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями Закон України "Про землеустрій"

93. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів?землевпорядників Закон України "Про землеустрій"

94. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон 'України "Про оцінку земель"

95. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів?геодезистів Закон України "Про топографо?геодезичну і картографічну діяльність"

96. Реєстрація декларації відповідності матеріально?технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки Кодекс цивільного захисту України

97. Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання підготовчих робіт
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. "Деякі питання
виконання підготовчих і будівельних робіт"

98. Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання будівельних робіт
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 "Деякі питання
виконання підготовчих і будівельних робіт"

99. Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про готовність об'єкта до експлуатації Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 

*�Після�запровадження�в�повном��обсязі�належно�о�технічно�о�забезпечення.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��2

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.07.2016�№�861/861

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділи (Центри) надання 
адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій

№
п/п Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання

1. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Закон України "Про відходи"

2. Дозвіл на спеціальне водокористування Водний кодекс України

3. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

4. Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

5. Висновок державної екологічної експертизи Закон України "Про екологічну експертизу"

6. Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

7. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (переоформлення, анулювання, видача дублікату, продовження строку дії та внесення змін до
дозволу) Закон України "Про рекламу"

8 Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених
об'єктах культурної спадщини Закон України "Про охорону культурної спадщини"

9. Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних
робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони Закон України "Про охорону культурної спадщини"

10. Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у
володіння, користування або управління Закон України "Про охорону культурної спадщини"

11. Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок Земельний кодекс України

12. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або у
комунальній власності Земельний кодекс України

13. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності Земельний кодекс України

14. Висновок державної санітарно?епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

15. Висновок державної санітарно?епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів,
використання, передача або збут яких можуть завдати шкоди здоров'ю людей

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

16. Висновок державної санітарно ?епідеміологічної експертизи щодо документації на розроблювані техніку, технології, устаткування,
інструменти тощо

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

17. Висновок державної санітарно ?епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби,
обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

18.
Дозвіл на проведення будь?яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах,
організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції' та речовин з джерелами іонізуючого
та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення"

19. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та
приготування кормових добавок, преміксів і кормів Закон України "Про ветеринарну медицину"

20. Експлуатаційний дозвіл Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів"

21. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

22. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій (первинній, повторній, додатковій)
державній експертизі

Земельний кодекс України Закон України "Про державну експертизу
землевпорядної документації"

23. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатаціїо (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Закон України. "Про охорону праці"

24. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні Закон України "Про дорожній рух"

25. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"

26. Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів
і психотропних речовин

Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів"

27. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що
має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом Закон України "Про страховий фонд документації України"

28. Спеціальні дозволи на користування надрами без аукціону Кодекс України про надра

29. Дозвіл на виконання будівельних робіт Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

30. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до IV і V категорій складності Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

31. Погодження проекту землеустрою що до відведення земельної ділянки Земельний кодекс України

32. Дозвіл на відновлення земляних робіт Закон України "Про охорону культурної спадщини"

33. Видача розпорядження про видалення зелених насаджень Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

34. Видача ордера на видалення зелених насаджень Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

35. Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного
значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Кодекс України про надра

36. Погодження заяви про наміри у складі розділу "Оцінки впливів на навколишнє середовище" (ОВНС)

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" ДБН А.2.2?1?
2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд, затверджений наказом
Держбуду України від 15 грудня 2003 року №214

37. Реєстрація декларації про утворення відходів
Закон України "Про відходи" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118 "Про
затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми"

38. Рішення на переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі Житловий кодекс Української PCP
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39. Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально?культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово?комунального
господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"

40. Оформлення паспорта прив'язки сезонного майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 "Про затвердження
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на
ринку споживчих товарів" 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово?комунального
господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"

41. Присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомого майна
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

42. Присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

43. Видача містобудівних умов і обмеження забудови земельної ділянки Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

44. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

45. Акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних
підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт" Закон України "Про металобрухт"

46. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії
за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

47. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

48. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

49. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва
теплової енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

50. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

51. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової
енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

52. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової
енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

53. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

54. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової
енергії за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

55. Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

56. Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення,
крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

57. Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

58. Видача ордера на жиле приміщення Житловий кодекс Української PCP

59. Оформлення обміну жилих приміщень та видача ордерів Житловий кодекс Української PCP

60. Видача охоронних свідоцтв (броні) на жилі приміщення Житловий кодекс Української PCP

61 Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 
Закон України "Про освіту" 
Закон України "Про дошкільну освіту" 
Закон України "Про загальну середню освіту"

62. Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

63. Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

64. Видача разової (індивідуальної) ліцензії Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

65. Видача ліцензії на імпорт товарів Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

66. Видача ліцензії на експорт товарів Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

67. Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Закон України "Про режим іноземного інвестування" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року №112 "Про затвердження
Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора"

68. Видача дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного
інвестора

Закон України "Про режим іноземного інвестування" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112 "Про затвердження
Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну
інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора"

69. Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації
іпотеки нерухомого майна) Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

70. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

71. * Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)
Закони України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", "Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

72. * Оформлення та видача паспорта громадянина України

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503?ХІІ "Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду
за кордон"

73. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
Постанова Верховної Ради України від?26 червня 1992 року № 2503?ХІІ "Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду
за кордон"

74. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25? і 45?річного віку
Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503?ХІІ "Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду
за кордон"

75. Реєстрація місця проживання особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

76. Зняття з реєстрації місця проживання особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

77. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

78. Реєстрація місця перебування особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

79. Зняття з реєстрації місця перебування особи Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"

80. Реєстрація декларації відповідності матеріально?технічної бази вимогам законодавства з охорони праці Закон України "Про охорону праці"
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81. Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на
вулично?дорожній мережі загального користування Закон України "Про дорожній рух"

82. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України "Про Державний земельний кадастр"

83. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку Закон України "Про Державний земельний кадастр"

84. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права
суборенди, сервітуту, з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

85. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно?
територіальних одиниць з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

86. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

87. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та
прийнятими відповідно до них нормативно?правовими актами, з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

88. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його
ведення, з видачею витягу Закон України "Про Державний земельний кадастр"

89.
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт
Державного земельного кадастру довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) викопіювань з
картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Закон України "Про Державний земельний кадастр"

90.
Видача довідки про: наявність та розмір земельної частки (паю) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей
про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового
призначення (використання)

Земельний кодекс України Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051
"Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру"

91. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України "Про землеустрій"

92. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель,
землекористувачами, угіддями Закон України "Про землеустрій"

93. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів?землевпорядників Закон України "Про землеустрій"

94. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України "Про оцінку земель"

95. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів?геодезистів Закон України "Про топографо?геодезичну і картографічну діяльність"

96. Реєстрація декларації відповідності матеріально?технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки Кодекс цивільного захисту України

97. Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання
підготовчих робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 "Деякі питання виконання
підготовчих і будівельних робіт"

98. Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про початок виконання будівельних
робіт

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" Постанова Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 року № 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт"

99. Реєстрація декларації (повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) про готовність об'єкта до експлуатації Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

100.* * Державна реєстрація створення юридичної особи або державна реєстрація фізичної особи підприємцем Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

101.* * Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

102.* * Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу ? підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

103.* * Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (на підставі власного
установчого документа)

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

104.* * Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

105.* * Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

106.* * Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

107.* * Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або
ліквідатора

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

108.* * Державна реєстрація створення (змін до відомостей, припинення) відокремленого підрозділу юридичної особи Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

109.* * Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи ?підприємця Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

110.* * Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб ? підприємців та громадських формувань Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб?підприємців та
громадських формувань"

111. Реєстрація громадського об'єднання Закон України "Про громадські об'єднання" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань"

112. Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання Закон України "Про громадські об'єднання" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань"

113. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту Закон України "Про громадські об'єднання" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань"

114. Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання Закон України "Про громадські об'єднання" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань"

115.
Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського
об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження
зареєстрованого громадського об'єднання

Закон України "Про громадські об'єднання" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань"

116. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб),
уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Закон України "Про громадські об'єднання" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань"

117. Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського
об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання

Закон України "Про громадські об'єднання" Закон України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб?підприємців та громадських формувань"

118. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

119. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

120. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою
розповсюдження Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

121. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою
розповсюдження на підставі повідомлення засновника Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"

122. Видача розпорядження про визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї Сімейний кодекс України

123. Видача розпорядження про надання дозволу на оформлення нотаріальних заяв, довіреностей від імені дитини Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей"

124. Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна), право власності на яке або право
користування яким мають діти

Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей"

125. Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угоди стосовно розподілу спадкового майна, одним із
спадкоємців якого є дитина

Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей"

126. Видача розпорядження про надання дозволу на зняття грошових коштів з банківського рахунку, що належить малолітній
дитині

Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про основи соціального захисту бездомних
громадян і безпритульних дітей"

127. Видача розпорядження про надання дозволу на постановку, зняття та перереєстрацію у Департаменті превентивної діяльності Національної
поліції України, укладення договору купівлі?продажу автомобіля, право володіння яким мають діти Сімейний кодекс України Закон України "Про охорону дитинства"

128. Видача розпорядження про визначення місця проживання малолітньої дитини Сімейний кодекс України Закон України "Про забезпечення організаційно?правових умов
соціального захисту дітей?сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

129. Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно продажу акцій та сертифікатів, право володіння
якими мають діти

Сімейний кодекс України Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про основи
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"

130. Видача розпорядження про надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює
за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини

Закон України "Про забезпечення організаційно?правових умов соціального захисту дітей?сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування"

131. Видача розпорядження про надання дозволу на укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у
зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно

Сімейний кодекс України Закон України "Про охорону дитинства" Закон України "Про основи
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей"

132. Видача розпорядження про визначення імені та/або прізвища дитини Сімейний кодекс України Закон України "Про забезпечення організаційно?правових умов
соціального захисту дітей?сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

133. Видача розпорядження про зміну прізвища дитини Сімейний кодекс України Закон України "Про забезпечення організаційно?правових умов
соціального захисту дітей?сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

134. Видача розпорядження про призначення управителя та затвердження договору про управління майном, що
використовується у підприємницькій діяльності та стало власністю дитини Сімейний кодекс України Закон України "Про охорону дитинства"
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135. Видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї
Закон України "Про охорону дитинства" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і
видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї"

136. Видача довідки про те, що батькам за місцем реєстрації не видавалось посвідчення батьків багатодітної сім'ї Закон України "Про охорону дитинства"

137. Присвоєння другого та третього спортивних розрядів вихованцям дитячо?юнацьких спортивних шкіл
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 року № 582 "Про удосконалення
методичної роботи в системі професійно?технічної освіти"

138. Надання другої категорії дитячо?юнацьким спортивним школам
Закон України "Про фізичну культуру і спорт" 
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10 грудня 2013 року № 1216 "Про затвердження
Положення про надання категорій спортивним школам"

139. Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду соціального призначення Закон України "Про житловий фонд соціального призначення"

140. Взяття на соціальний квартирний облік
Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 "Деякі питання реалізації
Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"

141. Видача довідки про перебування у списках громадян, бажаючих взяти участь у програмах "Доступне житло" (70x30 та
50x20x30)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140 "Про затвердження Порядку
забезпечення громадян доступним житлом"

142. Прийняття рішення про надання жилих приміщень, службових жилих приміщень Житловий кодекс Української PCP

143. Внесення змін до облікових справ

Житловий кодекс Української PCP 
Постанова Ради Міністрів Української PCP і Української республіканської ради професійних спілок
від 11 грудня 1984 року № 470 "Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській PCP"

144. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Житловий кодекс Української PCP

145. Видача довідки про перебування на квартирному обліку Житловий кодекс Української PCP

146. Оформлення та видача свідоцтва про право власності на житло Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"

147. Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"

148. Внесення змін до свідоцтва про право власності на житло Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"

149. Видача довідки щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"

150. Надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються в архівному відділі Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

151. Повідомна реєстрація колективних договорів та угод Закон України "Про колективні договори і угоди"

*�Після�запровадження�в�повном��обсязі�належно�о�технічно�о�забезпечення.

**�Мож�ть�надаватись�та�ож�державними�реєстраторами�в�приміщенні�центрів�надання�адміністративних�посл��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«АСТЕК(СЕРВІС» договору оренди земельної ділянки для 
експлуатації та обслуговування торговельних павільйонів 

на вул. Гната Юри, 7 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 752/752 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер(
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само(
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «АСТЕК(СЕРВІС»
від 08.12.2014 № КОП(0482, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�18.01.2005�№ 75-6-00161

площею� 0,1843� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:295:0003),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та�товариством�з�об-

меженою�відповідальністю�«АСТЕК-СЕРВІС»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овель-

них�павільйонів�на�в�л.�Гната�Юри,�7���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�№�А-21369).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�18.01.2005�№ 75-6-00161,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«АСТЕК-СЕРВІС»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�18.01.2005�№ 75-6-00161.

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�02.03.2015

№ 057041-3833.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
«Кінопрем’єр» договору оренди земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування будівлі на вул. Архітектора 
Городецького, 5 у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 757/757 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер(
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само(
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Кінопрем’єр»
від 21.09.2015 № КОП(0707, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�10�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�17.03.2000�№ 76-6-00003

(з��рах�ванням�додат�ових���од�від�24.04.2002

№ 82-6-00050�та�від�03.10.2006�№ 82-6-00382)

площею�0,0054��а,�в�межах�червоних�ліній�(�а-

дастровий�номер�8000000000:76:021:0042),

��ладений�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�то-

вариством�з�обмеженою�відповідальністю�«Кі-

нопрем’єр»�(ідентифі�аційний��од�25195022)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�на

в�л.�Архіте�тора�Городець�о�о,�5���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�(справа�А-21922).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної�пла-

ти,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�17.03.2000�№ 76-6-00003�(з��рах�ван-

ням�додат�ових���од�від�24.04.2002�№82-6-00050

та�від�03.10.2006�№ 82-6-00382),�підля�ає�при-

веденню���відповідність�до�норм�за�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Кінопрем’єр»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�17.03.2000�№ 76-6-00003�(з��ра-

х�ванням�додат�ових���од�від�24.04.2002�

№ 82-6-00050�та�від�03.10.2006�№ 82-6-00382).

3.2.�Питання�пайової��часті�і���ладення�з�Де-

партаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�до�овор��про

пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та�випад-

�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�24.12.2015

№ 057041-23068.

3.4.�Земельн��ділян���в�межах�червоних�лі-

ній�ви�ористов�вати�з�обмеженнями�відповід-

но�до�вимо��містоб�дівно�о�за�онодавства.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«Ленбуд» договору оренди земельної ділянки для експлуатації

та обслуговування будівель і споруд на вул. Академіка 
Туполєва, 19 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 754/754 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер(
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само(
врядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Ленбуд» від
15.10.2015 № КОП(0722, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до�овір�оренди

земельної� ділян�и� від� 24.07.2001�

№ 75-6-00016�(з��рах�ванням�до�овор��про

внесення�змін�і�доповнень�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�14.12.2007�№ 75-

6-00372�та�до�овор��про�внесення�змін�до�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�10.10.2014

№ 793)�площею�0,6657��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:75:384:0008),���ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЛЕН-

БУД»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,

19���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(спра-

ва�№�А-22000).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначеної�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�24.07.2001�№ 75-6-00016�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�і�допов-

нень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

14.12.2007�№ 75-6-00372�та�до�овор��про�вне-

сення�змін�до�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�від�10.10.2014�№ 793),�підля�ає�приве-

денню���відповідність�до�норм�за�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Ленб�д»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�для���ладання�додат�ової���о-

ди�про�поновлення�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�24.07.2001�№ 75-6-00016�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�і�допов-

нень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від

14.12.2007�№ 75-6-00372�та�до�овор��про�вне-

сення�змін�до�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�від�10.10.2014�№ 793).

3.2.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

3.3.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�25.11.2015

№ 057041-20679.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 14.06.2007 № 845/1506 «Про передачу

земельної ділянки громадській організації «Київська міська
спілка автомобілістів» та товариству з обмеженою

відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРБУДАЛЬЯНС» 
для будівництва офісно:житлового комплексу з прибудованими

приміщеннями, відповідною інфраструктурою, підземними
паркінгами та наземною автостоянкою на вул. Братиславській,

32:а у Деснянському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 158/158 від 18 вересня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, пункту 4 частини першої статті 416 Ци:
вільного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про оренду землі» та враховуючи невиконання громадською організацією «Ки:
ївська міська спілка автомобілістів» та товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКР:
БУДАЛЬЯНС» обов’язків землекористувачів, передбачених рішенням Київради від 14.06.2007 № 845/1506,
зокрема не виготовлено документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, а також зважа:
ючи на вкрай негативну громадську думку щодо будівництва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визнати�та	им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення�Київсь	ої�місь	ої�ради�від�14.06.2007

№ 845/1506�«Про�передач��земельної�ділян	и

�ромадсь	ій�ор�анізації�«Київсь	а�місь	а�спіл-

	а�автомобілістів»�та�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Інвестиційна�	омпанія�«УКР-

БУДАЛЬЯНС»�для�б�дівництва�офісно-житлово-

�о�	омпле	с��з�приб�дованими�приміщення-

ми,�відповідною�інфрастр�	т�рою,�підземни-

ми�пар	ін�ами�та�наземною�автостоян	ою�на�в�л.

Братиславсь	ій,�32-а���Деснянсь	ом��районі

м.�Києва».

2.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви	онав-

чо�о�ор�ан��Київради�(Київсь	ої�місь	ої�дер-

жавної�адміністрації)�поінформ�вати��ромад-

сь	��ор�анізацію�«Київсь	а�місь	а�спіл	а�авто-

мобілістів»�та�товариство�з�обмеженою�відпо-

відальністю�«Інвестиційна�	омпанія�«УКРБУД-

АЛЬЯНС»�про�прийняття�цьо�о�рішення.

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Київському національному

університету імені Тараса Шевченка на вул. Ломоносова, 40 
у Голосіївському районі м. Києва для обслуговування

адміністративно:складської будівлі
Рішення Київської міської ради № 161/161 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:
мельної ділянки Київському національному університету імені Тараса Шевченка на вул. Ломоносова, 40 у Го:
лосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунк:
тами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер:
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян	и�Київсь	ом��національном���ніверситет�

імені�Тараса�Шевчен	а�на�в�л.�Ломоносова,�40

��Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,23��а�(земельна�ділян	а�державної

власності)�в�постійне�	орист�вання�для�обсл�-

�ов�вання�адміністративно-с	ладсь	ої�б�дівлі

з�ідно�з�планом-схемою�(додато	�до�рішення)

(К-22478).

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Державному вищому навчальному закладу 
«Київський механіко:технологічний коледж» 

на Харківському шосе, 15, 17 у Дніпровському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель 

коледжу
Рішення Київської міської ради № 162/162 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:
мельної ділянки Державному вищому навчальному закладу «Київський механіко:технологічний коледж»
на Харківському шосе, 15, 17 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вне:
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян	и�Державном��вищом��навчальном��за	ла-

д��«Київсь	ий�механі	о-техноло�ічний�	оледж»

на�Хар	івсь	ом��шосе,�15,�17���Дніпровсь	ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�3,78��а

(земельна�ділян	а�державної�власності)�в�по-

стійне�	орист�вання�для�е	спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�	оледж��з�ідно�з�планом-

схемою�(додато	�до�рішення)�(К-21815).

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

дошкільному навчальному закладу № 100 «Казка» 
на вул. Урлівській, 21:в у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівель закладу

Рішення Київської міської ради № 163/163 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельної ділянки дошкільному навчальному закладу № 100 «Казка» на вул. Урлівській, 21:в у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом Укра:
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко:
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян	и

дош	ільном��навчальном��за	лад��№ 100�«Каз-

	а»�на�в�л.�Урлівсь	ій,�21-в���Дарниць	ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,91��а (зе-

мельна�ділян	а�	ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне�	о-

рист�вання�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�за	лад��з�ідно�з�планом-схемою

(додато	�до�рішення)�(К-21236).

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Інституту продовольчих ресурсів 
Національної академії аграрних наук України 

на вул. Марини Раскової, 4:а у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування адміністративних 

та виробничо:складських приміщень
Рішення Київської міської ради № 164/164 від 18 вересня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:
мельної ділянки Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України на вул. Ма:
рини Раскової, 4:а у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель:
ного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська місь:
ка рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян	и�Інстит�т��продовольчих�рес�рсів�Націо-

нальної�а	адемії�а�рарних�на�	�У	раїни�на�в�л.

Марини�Рас	ової,�4-а���Дніпровсь	ом��районі

м.�Києва�орієнтовною�площею�1,72��а�(земель-

на�ділян	а�державної�власності)�в�постійне�	о-

рист�вання�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративних�та�виробничо-с	ладсь	их

приміщень�з�ідно�з�планом-схемою�(додато	

до�рішення)�(К-22044).

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки управлінню освіти
Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації на вул. Богатирській, 2:б 
в Оболонському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
закладу освіти

Рішення Київської міської ради № 165/165 від 18 вересня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе:

мельної ділянки управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Бо:
гатирській, 2:б в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме:
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

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

лян	и��правлінню�освіти�Оболонсь	ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�на�в�л.

Бо�атирсь	ій,�2-б�в�Оболонсь	ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�1,63��а�(земель-

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

ної��ромади�міста�Києва)���постійне�	орист�-

вання�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівель�і�спор�д�за	лад��освіти�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато	�до�рішення)�(№�К-21744).

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

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

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

земле	орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про зміни у складі представників 
від виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
до Київської міської тристоронньої 

соціально:економічної ради
Розпорядження № 774 від 1 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», у зв’язку з кадровими змінами та
з метою забезпечення безперервної роботи Київської міської тристоронньої соціально:економічної
ради:

Унести�до�с	лад��представни	ів�від�ви	о-

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)�до�Ки-

ївсь	ої�місь	ої�тристоронньої�соціально-е	о-

номічної�ради,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації

від�12�люто�о�2007�ро	��№ 139�(в�реда	ції

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

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

міністрації)�від�14�	вітня�2016�ро	��№ 226),

та	і�зміни:

Вивести�зі�с	лад�:

П�тія�Володимира�Ми	олайовича —�заст�п-

ни	а�дире	тора�Департамент� —�начальни	а

�правління�	оординації�ре�іональної�е	ономіч-

ної�політи	и�Департамент��е	ономі	и�та�інвес-

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

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

Увести�до�с	лад�:

Ш�ля	а�Ми	ол��Васильовича —�заст�пни	а

дире	тора�Департамент� —�начальни	а��прав-

ління�е	ономі	и�та�фінансів�Департамент��	�ль-

т�ри�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

Позицію�8�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«Ковален	о�Олена�Ми	олаївна —�начальни	

відділ��з�ор�анізації�первинної�медичної�допо-

мо�и�та�санаторно�о�лі	�вання�Департамент�

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

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

ністрації)».
Голова В. Кличко

Про утворення Київської міської 
координаційної ради з питань запобігання насильству 

в сім’ї, гендерної рівності та протидії 
торгівлі людьми

Розпорядження № 795 від 1 вересня 2016 року
Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про

попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,
«Про протидію торгівлі людьми», постанов Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1087
«Про консультативно:дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запо:
бігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» та від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затверджен:
ня Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113:р «Про затвердження Національного плану дій
з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року», розпоря:
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11
лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допо:
міжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»,
з метою координації заходів з питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії тор:
гівлі людьми:

1.�Утворити�Київсь	��місь	��	оординаційн�

рад��з�питань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,

�ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми

та�затвердити�її�с	лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про�Київсь	��місь-

	��	оординаційн��рад��з�питань�запобі�ання

насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�про-

тидії�тор�івлі�людьми,�що�додається.

3.�Визнати�та	ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�08�	вітня�2013�ро	��№ 478

«Про��творення�	оординаційної�ради�з�питань

протидії�тор�івлі�людьми»;

розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�від�01��р�дня�2014�ро	�

№ 1405�«Про�затвердження�змін�до�с	лад�

	оординаційної�ради�з�питань�протидії�тор-

�івлі�людьми�при�ви	онавчом��ор�ані�Київ-

сь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ій�місь	ій�держав-

ній�адміністрації)».

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Старостен-

	о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про видачу Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Дошкільний навчальний заклад 

«Ерудитландія» ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 773 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про:

вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер:
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль:
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Видати�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Дош	ільний�навчальний�за	лад

«Ер�дитландія»�(ідентифі	аційний�	од�40195105,

місцезнаходження:�01014,�м.�Київ,�в�лиця�Зві-

ринець	а,�б�дино	�61�А,�літера�Б)�ліцензію�на

право�провадження�освітньої�діяльності���сфе-

рі�дош	ільної�освіти.

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

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

сь	ої�місь	ої�державної�адміністрації�Старостен-

	о�Г.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

01.09.�2016�ро	��№�795

СКЛАД
Київської міської координаційної ради з питань запобігання насильству

в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми
Старостен	о�Ганна�Ві	торівна Заст�пни	��олови�Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністра-

ції,��олова�ради�

Танцюра�Валерій�Анатолійович� Начальни	�Сл�жби���справах�дітей�та�сім’ї�ви	онавчо�о�ор-

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

адміністрації),�заст�пни	��олови�ради

Гонтарен	о�Олена�Василівна�� Завід�ючий�се	тором�сімейної�політи	и�Сл�жби���справах

дітей�та�сім’ї�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�се	ретар�ра-

ди

Бороздіна�Катерина�Анатоліївна�� Дире	тор�Департамент��е	спертизи,�моніторин���та�за-

	онодавчої�діяльності��ромадсь	ої�ор�анізації�«Ла�Стра-

да —�У	раїна»�(за�з�одою)

Грищен	о�Наталія�Степанівна�� Голова�правління��ромадсь	ої�ор�анізації�«Ф�ндація�«Гар-

монізоване�с�спільство»�(за�з�одою)�

Єфимен	о�Сер�ій�Васильович�� Старший�інспе	тор�з�особливих�дор�чень��правління�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�Національної

поліції���м.�Києві�(відділ��дільничних�офіцерів�поліції)�(за�з�о-

дою)

Колобова�Ярослава�Валеріївна� Дире	тор�Київсь	о�о�місь	о�о�центр��соціальних�сл�жб

для�сім’ї,�дітей�та�молоді�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

Кр�пчинсь	а�Людмила�Іванівна�� Дире	тор�Київсь	о�о�місь	о�о�центр��соціально-психоло-

�ічної�допомо�и��

Леоновець�Ярослава�Ми	олаївна� Головний�спеціаліст�се	тор��сімейної�політи	и�Сл�жби���спра-

вах�дітей�та�сім’ї�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

Маз�рен	о�Ві	торія�Юріївна� Асистент�з�питань�адво	ації�та�розвит	��потенціал��Про-

�рами�протидії�тор�івлі�людьми�(за�з�одою)��

Пономарен	о�Олена�Гри�орівна� Старший�інспе	тор�з�особливих�дор�чень��правління�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�Національної

поліції���м.�Києві�(відділ��ювенальної�превенції)�(за�з�о-

дою)�

Р�деш	о�Ірина�Ярославівна� Заст�пни	�начальни	а��правління —�начальни	�відділ�

�ендерної�політи	и�Управління�з��ендерних�питань�та�взає-

модії�з��ромадсь	ими�ор�анізаціями�інвалідів,�ветеранів

війни�та�праці�Департамент��соціальної�політи	и�ви	онав-

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

жавної�адміністрації)

Семен	о�Ірина�Ми	олаївна� Заст�пни	�дире	тора�з�про�рамних�питань�МБФ�«У	раїн-

сь	а�ф�ндація��ромадсь	о�о�здоров’я»�(за�з�одою)�

С	іпальсь	а�Галина�Бо�данівна� Дире	тор�представництва�міжнародної�ор�анізації�Health

Right�International�(Право�на�здоров’я)�в�У	раїні�(за�з�о-

дою)�

Стрельцова�Оль�а�Анатоліївна� Старший�спеціаліст�з�питань�політи	и�та�про�рами�про-

тидії�тор�івлі�людьми�Міжнародної�ор�анізації�з�мі�рації�в

У	раїні�(за�з�одою)

Федорч�	�Сер�ій�М�сійович� Начальни	��правління���справах�іноземців�та�осіб�без��ро-

мадянства�Головно�о��правління�Державної�мі�раційної

сл�жби�У	раїни�в�місті�Києві�(за�з�одою)�

Ф�рман�Сер�ій�В’ячеславович� Старший�лейтенант�поліції,�начальни	�се	тор��Управлін-

ня�боротьби�зі�злочинами,�пов’язаними�з�тор�івлею�людь-

ми�Печерсь	о�о��правління�поліції�Головно�о��правління�На-

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

Шевчен	о�Олена�Петрівна� Заст�пни	�начальни	а��правління�з�ор�анізації�медичної

допомо�и�Департамент��охорони�здоров’я�ви	онавчо�о

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

адміністрації)
Керівник апарату 

В. Бондаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

01.09.2016�ро	��№�795

Положення
про Київську міську координаційну раду з питань запобігання насильству 

в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми 
Київ:2016

1.�Київсь	а�місь	а�	оординаційна�рада�з�питань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рів-

ності�та�протидії�тор�івлі�людьми�(далі —�	оординаційна�рада)�є�постійно�діючим�	онс�льта-

тивно-дорадчим�ор�аном�при�ви	онавчом��ор�ані�Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ій�місь	ій�дер-

жавній�адміністрації),�що��творюється�з�метою�	оординації�діяльності�з�питань�запобі�ання�на-

сильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми�та��часті��ромадсь	ості�в�діяль-

ності�ор�анів�ви	онавчої�влади.

2.�Координаційна�рада���своїй�діяльності�	ер�ється�Констит�цією�і�за	онами�У	раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У	раїни,�а	тами�Президента�У	раїни�та�Кабінет��Міністрів�У	раїни,�на-

	азами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�рішеннями�Київсь	ої�місь-

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

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

3.�Основними�завданнями�	оординаційної�ради�є:

3.1.�Забезпечення�	оординації�дій�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�влади,�в�том��числі�територі-

альних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

підприємств,��станов,�ор�анізацій�з�питань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності

та�протидії�тор�івлі�людьми.

3.2.�Під�отов	а�пропозицій�	ерівництв��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої

місь	ої�державної�адміністрації)�щодо�визначення�шляхів,�механізм��та�способів�вирішення�пи-

тань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми.

3.3.�Роз�ляд�питань,�я	і�потреб�ють�між�ал�зевої��з�одженої�співпраці�з�питань�запобі�ання

насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми,�зо	рема�розш�	�,�повернен-

ня,�реабілітації�жертв�та	ої�тор�івлі,�запобі�ання�насильств��в�сім’ї.

3.4�Ви	онання�інших�завдань,�передбачених�розпорядженнями�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої

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

4.�Координаційна�рада�для�ви	онання�по	ладених�на�неї�завдань:

4.1.�Координ�є�діяльність�та�забезпеч�є�співробітництво�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�влади,

в�том��числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�ор�анів�місце-

во�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов,�ор�анізацій�з�питань�запобі�ання�насильств��в

сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми.

4.2.�Вивчає�рез�льтати�діяльності�стр�	т�рних�підрозділів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь-

	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов,�ор�анізацій,�я	і�здійс-

нюють�заходи���сфері�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі

людьми.

4.3.�Бере��часть���розробленні�в��становленом��поряд	��прое	тів�місцевих�про�рам�та�ін-

ших�а	тів�з�питань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людь-

ми.

4.4.�Співпрацює�з��ромадсь	ими�і�міжнародними�ор�анізаціями,�бла�одійними�фондами��

реалізації�про�рам�(прое	тів)�з�питань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�про-

тидії�тор�івлі�людьми.

4.5.�Подає�	ерівництв��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Київсь	ої�місь	ої�держав-

ної�адміністрації)�розроблені�за�рез�льтатами�своєї�роботи�рішення.

5.�Координаційна�рада�має�право:

5.1.�Одерж�вати�в��становленом��поряд	��від�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�влади,�в�том��чис-

лі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�ор�анів�місцево�о�само-

вряд�вання,�підприємств,��станов,�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�інформаційні�та

аналітичні�матеріали,�необхідні�для�реалізації�по	ладених�на�неї�завдань.

5.2.�Утворювати�в��становленом��поряд	��тимчасові�е	спертні�	омісії�(робочі��р�пи)�для�під-

�отов	и�пропозицій�з�питань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�і�протидії�тор-

�івлі�людьми.

5.3.�Зал�чати�до��часті�в�своїх�засіданнях�представни	ів�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�влади,

в�том��числі�територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�ор�анів�місце-

во�о�самовряд�вання,�стр�	т�рних�підрозділів�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ради�(Ки-

ївсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�фор-

ми�власності�(за�з�одою),�я	і�бер�ть��часть���проведенні�заходів�з�питань�запобі�ання�насиль-

ств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми�в�місті�Києві.

5.4.�Проводити�	онференції,�наради�та�семінари�з�питань�запобі�ання�насильств��в�сім’ї,��ен-

дерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми.

6.�Координаційна�рада��творюється���с	ладі��олови,�заст�пни	а��олови,�се	ретаря�та�членів

	оординаційної�ради,�я	і�бер�ть��часть���її�роботі�на��ромадсь	их�засадах.

7.�До�с	лад��	оординаційної�ради�входять�представни	и�місцевих�ор�анів�ви	онавчої�влади,

територіальних�підрозділів�центральних�ор�анів�ви	онавчої�влади,�відповідальні�з�питань�запо-

бі�ання�насильств��в�сім’ї,��ендерної�рівності�та�протидії�тор�івлі�людьми,��ромадсь	их�та�між-

народних�ор�анізацій,�бла�одійних�фондів,�робота�я	их�спрямована�на�соціальний�захист�прав

сім’ї,�дітей�та�жіно	.

8.�Голова�	оординаційної�ради�здійснює�	ерівництво�діяльністю�	оординаційної�ради,�визна-

чає�порядо	�її�роботи,��олов�є�на�засіданнях,�представляє�	оординаційн��рад����відносинах�із

ор�анами�державної�влади,�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�підприємствами,��станова-

ми,�ор�анізаціями.

Заст�пни	��олови�	оординаційної�ради�ви	он�є�повноваження��олови�	оординаційної�ради��

разі�йо�о�відс�тності.

Се	ретар�	оординаційної�ради:

с	ли	ає�за�дор�ченням��олови�	оординаційної�ради�засідання;

забезпеч�є�ведення�прото	олів�засідання�	оординаційної�ради;

забезпеч�є�ор�анізацію�діяльності�	оординаційної�ради�(в�том��числі�ведення�діловодства),

під�отов	��поряд	��денно�о�та�матеріалів�до�її�засідань�з��рах�ванням�пропозицій�членів�	оор-

динаційної�ради;

здійснює�моніторин��стан��реалізації�рішень�	оординаційної�ради,�ре��лярно�інформ�є��оло-

в��	оординаційної�ради�та�інших�членів�	оординаційної�ради�з�цих�питань;

ви	он�є�в�межах�	омпетенції�дор�чення��олови�	оординаційної�ради.

9.�Формою�роботи�	оординаційної�ради�є�засідання,�я	і�проводяться���разі�потреби,�але�не

рідше�одно�о�раз��на�три�місяці.

10.�Засідання�є�правоможним,�я	що�на�ньом��прис�тні�не�менше�я	�половина�членів�	оор-

динаційної�ради.

11.�Координаційна�рада�визначає�порядо	�роботи,���межах�своєї�	омпетенції�приймає�рі-

шення,�ор�анізов�є�та�забезпеч�є�їх�ви	онання.

12.�Рішення�	оординаційної�ради�приймається�від	ритим��олос�ванням,�простою�більшістю

�олосів�членів�	оординаційної�ради,�прис�тніх�на�засіданні.�У�разі�рівно�о�розподіл���олосів�ви-

рішальним�є��олос��олов�ючо�о�на�засіданні�	оординаційної�ради.

13.�Рішення�	оординаційної�ради�оформлюється�прото	олом,�я	ий�підпис�є��олов�ючий�на

засіданні�	оординаційної�ради,�та�носять�ре	омендаційний�хара	тер.

14.�Про�свою�діяльність�	оординаційна�рада�систематично�інформ�є��ромадсь	ість���засо-

бах�масової�інформації.

15.�Ор�анізаційне,�інформаційне,�матеріально-технічне�забезпечення�діяльності�	оордина-

ційної�ради�здійснює�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї�ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої�ра-

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

Керівник апарату
В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 117/1430

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

послугу з централізованого постачання гарячої води 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА»

Розпорядження № 695 від 16 серпня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

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

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

ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ

«КИЇВСЬКИЙ�ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ�МЕХА-

НІЧНИЙ�ЗАВОД�«ЗВАРКА»,�що�додаються.

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

лової�енер�ії�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�«ЗВАРКА»,�що�додаю-

ться.

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

теплової�енер�ії�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЕКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�«ЗВАРКА»,�що

додаються.

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

вої�енер�ії�ПУБЛІЧHOMУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�«ЗВАРКА»,�що�додаю-

ться.

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

лізовано�о�постачання��арячої�води,�що�надає

ПУБЛІЧНЕ�АКЦІОНЕРНЕ�ТОВАРИСТВО�«КИЇВ-

СЬКИЙ�ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ�МЕХАНІЧНИЙ

ЗАВОД�«ЗВАРКА»�я	�ви	онавець�цієї�посл��и,

що�додаються.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

розподілом�обов’яз	ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

16.08.2016�р.�№�695

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 117/1430

Тарифи
на теплову енергію ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ

«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА»

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

16.08.2016�р.�№�695

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 118/1431

Тарифи
на виробництво теплової енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ

ЗАВОД «ЗВАРКА»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1386,05 1663,26

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 1276,52 1531,82

Керівник апарату В. Бондаренко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

16.08.2016�р.�№�695

Зареєстровано�

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

від�9�вересня�2016�р.�за�№ 119/1432

Тарифи
на транспортування теплової енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД «ЗВАРКА»

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�16.08.2016�р.�№�695

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 120/1433

Тарифи
на постачання теплової енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД «ЗВАРКА»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 105,44 126,53

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі 4,09 4,91

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

16.08.2016�р.�№�695

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 121/1434

Тарифи
на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надає

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ЗВАРКА» 

як виконавець цієї послуги
№ Споживачі Одиниця виміру Тариф, грн з пдв

1 Інші споживачі 1 куб. м 85,82

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 122/1435

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

теплової енергії, послуги з централізованого
опалення і централізованого постачання гарячої води 

та вартість витрат на проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку

теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

Розпорядження № 696 від 16 серпня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово:комунальні послуги», постанов Кабінету Мі:
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово:комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно:правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встанов:
лення економічно обгрунтованих тарифів:

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

ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«НОВОБУДОВА»,�що�додаються.

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

лової�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«НОВОБУДОВА»,�що�до-

даються.

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

вої�енер�ії�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«НОВОБУДОВА»,�що�додаю-

ться.

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

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

тачання��арячої�води,�що�надає�ТОВАРИСТВО

З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«НОВО-

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

даються.

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

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

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

�ії,���том��числі�їх�демонтаж,�транспорт�вання

та�монтаж�після�повір	и,�що�нарахов�є�ТОВА-

РИСТВО�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«НОВОБУДОВА»�я	�ви	онавець�посл���з

централізовано�о�опалення,�що�додаються.

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

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

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

трації)�від�14�серпня�2015�ро	��№ 794�«Про

встановлення�тарифів�на�теплов��енер�ію,�ви-

робництво�теплової�енер�ії,�постачання�тепло-

вої�енер�ії,�посл��и�з�централізовано�о�опа-

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

води�та�вартість�витрат�з�проведення�періо-

дичної�повір	и,�обсл��ов�вання�і�ремонт��	вар-

тирних�засобів облі	��теплової�енер�ії�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«НОВОБУДОВА»,�зареєстроване�в�Головном�

територіальном���правлінні�юстиції���місті�Ки-

єві�07�вересня�2015�ро	��за�№ 130/1241.

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

йо�о�оприлюднення.

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

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

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

розподілом�обов’яз	ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви	онавчо�о�ор�ан��

Київсь	ої�місь	ої�ради�

(Київсь	ої�місь	ої�державної�адміністрації)

від�16.08.2016�р.�№�696

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 122/1435

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

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)

від�16.08.2016�р.�№�696

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 123/1436

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 932,87 1119,44

2 Бюджетні установи 1014,21 1217,05

3 Інші споживачі (крім населення) 1014,21 1217,05

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 924,69 1109,62

2 Бюджетні установи 1006,03 1207,23

3 Інші споживачі (крім населення) 1006,03 1207,23 

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 8,18 9,82

2 Бюджетні установи 8,18 9,82

3 Інші споживачі (крім населення) 8,18 9,82

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)

від�16.08.2016�р.�№�696

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 124/1437

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

Виконуючий обов’язки
керівника апарату Є. Ситніченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�16.08.2016�р.�№�696

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 125/1438

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА» як виконавець цих послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�16.08.2016�р.�№�696

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 126/1439

Вартість витрат на проведення періодичної повірки, 
обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії,
у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки,

що нараховує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НОВОБУДОВА» як виконавець послуг з централізованого опалення

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

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

населення 1 Гкал 1143,74

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

населення 1 куб. м 67,99

Виконуючий обов’язки
керівника апарату Є. Ситніченко

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

тирних
засобів
облі��
теплової
енер�ії,
�
том�
числі
їх
демонтаж,
транспорт�вання
та
монтаж

після
повір�и,
нарахов�ється
�
с�ладі
посл��и
з
централізовано�о
опалення
щомісяця
протя�ом

опалювально�о
сезон�
споживачам,
�вартири
я�их
обладнані
�вартирними
засобами
облі��

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

дення
періодичної
повір�и,
обсл��ов�вання
і
ремонт
�вартирних
засобів
облі��
теплової
енер-

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

Виконуючий обов’язки
керівника апарату Є. Ситніченко

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

Жовтень 24,27

Листопад 48,54

Грудень 48,54

Січень 48,54

Лютий 48,54

Березень 48,54

Квітень 24,27

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 129/1442

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії,

послуги з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води Товариству 

з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія 
«Комфорт:Майстер»

Розпорядження № 756 від 30 серпня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово:комунальні послуги», постанов Кабінету Мі:
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово:комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно:правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван:
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з цен:
тралізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1.�Унести�зміни�до�тарифів�на�теплов��енер-

�ію�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Е�спл�атаційна��омпанія�«Комфорт-Май-

стер»,�встановлених�розпорядженням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29

люто�о�2016�ро���№ 104,�зареєстрованих���Го-

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

місті�Києві�18�березня�2016�ро���за�№ 19/1332,

ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�тарифів�на�виробництво

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

повідальністю�«Е�спл�атаційна��омпанія�«Ком-

форт-Майстер»,�встановлених�розпоряджен-

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

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

29�люто�о�2016�ро���№ 104,�зареєстрованих

��Головном��територіальном���правлінні�юс-

тиції���місті�Києві�18�березня�2016�ро���за

№ 20/1333,�ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що

додається.

3.�Унести�зміни�до�тарифів�на�постачання

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

повідальністю�«Е�спл�атаційна��омпанія�«Ком-

форт-Майстер»,�встановлених�розпоряджен-

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

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

29�люто�о�2016�ро���№ 104,�зареєстрованих

��Головном��територіальном���правлінні�юс-

тиції���місті�Києві�18�березня�2016�ро���за

№ 21/1334,�ви�лавши�їх���новій�реда�ції,�що

додається.

4.�Унести�зміни�до�тарифів�на�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�опалення�і�централізовано�о

постачання��арячої�води,�що�надаються�Това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«Е�с-

пл�атаційна��омпанія�«Комфорт-Майстер»�я�

ви�онавцем�цих�посл��,�встановлених�розпо-

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

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

трації)�від�29�люто�о�2016�ро���№ 104,�заре-

єстрованих���Головном��територіальном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�від�18�березня�2016

ро���за�№ 22/1335,�ви�лавши�їх���новій�реда�-

ції,�що�додається.

5.�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)

29.02.2016�р.�№�104

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�30.08.2016�р.�№�756

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 129/1442

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю

«Експлуатаційна компанія «Комфорт:Майстер»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.02.2016�р.�№�104

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�30.08.2016�р.�№�756

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 130/1443

Тарифи
на виробництво теплової енергії Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Експлуатаційна компанія «Комфорт:Майстер»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 880,20 1056,24

2 Інші споживачі 959,75 1151,70

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 878,46 1054,15 

2 Інші споживачі 958,01 1149,61 

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1,74 2,09

2 Інші споживачі 1,74 2,09

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.02.2016�р.�№�104

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.08.2016�р.�№�756)

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 131/1444

Тарифи
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Експлуатаційна компанія «Комфорт:Майстер»
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Про проведення міжнародних змагань з велосипедного спорту
«Київська Сотка»

Розпорядження № 807 від 2 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про:

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно:просвітниць:
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418 з метою забезпечення розвитку фізичної культури та спорту, в межах функцій ор:
гану місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�а-

нізації�«У�раїна��ірсь�олижний��л�б»�шодо�про-

ведення�в�місті�Києві�04�вересня�2016�р�з�08.00

до�19.00�міжнародних�зма�ань�з�велосипед-

но�о�спорт��«Київсь�а�Сот�а»�(далі —�Захід):

1.1.�З 08.00�до�14.00 —�зма�ання�з�велоси-

педно�о�спорт��за�маршр�том:�в�л.�Ми�оли

Уша�ова,�2�(А�адеммістеч�о)�(старт) —�в�л.

Ми�оли�Уша�ова�—�проспе�т�Перемо�и —

Брест-Литовсь�е�шосе —�с.�Стоян�а�(в�л.�Ліс-

на,�в�л.�Соборна) —�м.�Ірпінь�(в�л.�Во�зальна,

в�л.�Ябл�нсь�а)�смт.�Ворзель�(в�л.�Кр�псь�ої,

в�л.�1-�о�Травня,�в�л.�Ш�ільна) —�с.�Михайлів-

�а-Р�бежів�а�(в�л.�Київсь�а,�в�л.�Житомирсь�а,

в�л.�Х�тірсь�а,�в�л.�Східна) —�с.�Лісове�(Брест-

Литовсь�е�шосе,�в�л.�Пролетарсь�а) —�с.�Лю-

бимів�а —�с.�Б�ча,�Киево-Святошинсь�ий

район —�р.�Б�ча —�с.�Михайлів�а-Р�бежів�а,�р.

Мо�ра�(в�л.�Х�тірсь�а,�в�л.�Житомирсь�а,�в�л.

Київсь�а,�в�л.�Ш�ільна,�в�л.�Цер�овна,�в�л.�За-

річна,�в�л.�Європейсь�а,�в�л.�Стажерсь�а) —

смт.�Ворзель�(в�л.�К�рортна,�в�л.�Шевчен�о,

в�л.�Кр�псь�ої) —�м.�Б�ча�(в�л.�Ябл�нсь�а)�—

м.�Ірпінь�(в�л.�Во�зальна,�в�л.�Соборна,�в�л.

Щаслива,�в�л.�Університетсь�а,�траса�Р-30) —

м.�Київ�(в�л.�Генерала�На�мова.�в�л.�А�адемі-

�а�Б�лаховсь�о�о,�в�л.�Осіння,�пров�ло��Осін-

ній,�в�л.�А�адемі�а�Єфремова,�в�л.�Ми�оли

Уша�ова,�в�л.�Феодори�П�шиної,�проспе�т�А�а-

демі�а�Палладіна,�проспе�т�Перемо�и —�в�л.

Шол�ден�а,�в�л.�Борша�івсь�а,�в�л.�А�адемі�а

Ян�еля,�в�л.�Політехнічна�(�орп�с�18)�(фініш).

1.2.�З�13.00�до�19.00�—�за�риття�зма�ань,

м�зичний��онцерт�на�в�л.�Політехнічній,�41

(�орп�с�18�КПІ).

2.�Взяти�до�відома,�шо�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�Заход��взяла�на�се-

бе��ромадсь�а�ор�анізація�«У�раїнсь�ий��ір-

сь�олижний��л�б».

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�сприяті�вирішенню�ор�анізаційних�питань,

пов’язаних�з�проведенням�Заход�.

4.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції�У�раїни���м.�Києві�та��правління�пат-

р�льної�поліції�в�м.�Києві�Департамент��патр�-

льної,�поліції�Національної�поліції�У�раїни�за-

безпечити:

4.1.�С�провід�велосипедистів�патр�льними

машинами�за�маршр�том,�зазначеним���під-

п�н�ті�1.1.�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

4.2.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час

проведення�Заход�.

4.3.�Тимчасово�обмежити�р�х��сіх�видів�транс-

порт��під�час�проведення�Заход��за�маршр�-

том,�зазначеним���підп�н�ті�1.1.�п�н�т��1�цьо-

�о�розпорядження.

4.4.�Умови�вільно�о�заїзд��та�виїзд��до�те-

риторії�проведення�Заход��автотранспорт�,

я�ий�перевозитиме�обладнання�для�встанов-

лення�сцени.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�ор�анізатора�Заход��чер��ван-

ня�бри�ад�швид�ої�(е�стреної)�медичної�допомо�и

під�час�проведення�Заход�.

6.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�внес-

ти�зміни�в�робот��маршр�тів�наземно�о�паса-

жирсь�о�о�транспорт��за�ально�о��орист�ван-

ня�за�маршр�том,�зазначеним���підп�н�ті�1.1.

п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

7.�Громадсь�ій�ор�анізації�«У�раїнсь�ий��ір-

сь�олижний��л�б»:

7.1.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�прове-

дення�Заход�,�а�та�ож�відновленя�пор�шено�о

бла�о�строю���зв’яз���з�встановленням�сцени

та�спеціальних��онстр��цій�на�період�монта-

ж�/демонтаж�)�на�в�л.�Політехнічній,�41�(�ор-

п�с�18�КПІ)�04�вересня�2016�ро���з�12.00�до

20.00.

7.2.�Спільно�зі�Солом’янсь�ою�районною�в

місті�Києві�державною�адміністрацією�забезпе-

чити�належний�санітарний�стан�шляхом�вста-

новлення��онтейнерів�та��рн�для�збор��поб�-

тових�відходів,�їх�належне�обсл��ов�вання�та

вивіз�сміття�під�час�проведення�Заход�.

7.3.�Забезпечити�встановлення�необхідної

�іль�ості�т�алетних�мобільних��абін�під�час�про-

ведення�Заход�.

7.4.�В��становленом��поряд���розробити,

по�одити�з��правлінням�превентивної�діяльно-

сті�Головно�о��правління�Національної�поліції

в�м.�Києві�та�подати�на�затвердження�до�Де-

партамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�тимча-

сов��схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на�пе-

ріод�проведення�Заход�.

8.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�ін-

форм�вання�меш�анців�столиці�про�проведен-

ня�Заход��в��ом�нальних�засобах�масової�ін-

формації.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
П. Пантелеєв

1.�Тимчасово�обмежити�р�х�транспортних

засобів�із�зайняттям�трот�ар��з�правої�сторо-

ни�в�лиці�Борща�івсь�ої�(від�Повітрофлотсь�о-

�о�мост��до�б�дин���№ 2-б)���Шевчен�івсь�о-

м��районі�з�16�вересня�2016�ро���до�15��р�д-

ня�2016�ро�����зв’яз���із�ви�онанням�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«Мел-

ві�с»�(далі —�ТОВ�«Мелві�с»)�робіт�з�б�дівниц-

тва�зовнішніх�інженерних�мереж�відповідно�до

розробленої�та�затвердженої���встановлено-

м��поряд���прое�тної�до��ментації�за��мови

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

2.�ТОВ�«Мелві�с»���встановленом��поряд��:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.2�Розробити,�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління

Національної�поліції���м.�Києві�та�подати�на

затвердження�до�Департамент��транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�схем��ор�анізації�до-

рожньо�о�р�х��на�період�ви�онання�б�дівель-

Про тимчасове обмеження руху транспортних засобів 
із зайняттям тротуару з правої сторони вулиці Борщагівської

(від Повітрофлотського мосту до будинку № 2:б) у зв’язку 
із виконанням робіт

Розпорядження № 808 від 5 вересня 2016 року
Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто:

мобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення товари:
ства з обмеженою відповідальністю «Мелвікс» від 01 серпня 2016 року № 78:

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.02.2016�р.�№�104

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

від�30.08.2016�р.�№�756)

Зареєстровано�

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

9�вересня�2016�р.�за�№ 132/1445

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою 
відповідальністю«Експлуатаційна компанія «Комфорт:Майстер» 

як виконавцем цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з пдв

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

населення 1 Г кал 1086,41

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

населення 1 кв. м опалювальної площі за місяць
протягом періоду надання послуги з

централізованого опалення

22,23

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

населення 1 куб. м 64,28

Про проведення фестивалю дитячого розвитку 
та дозвілля «Прекрасний світ дитинства» 

в Сирецькому парку 
(вул. Тимофія Шамрила)

Розпорядження № 813 від 8 вересня 2016 року
Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто:герой Київ», підпункту 7 пунк:

ту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоуст:
рою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, По:
рядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійно:
го, культурно:просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення органу самоорганізації на:
селення «Комітет мікрорайону «Сирець:1» від 19 липня 2016 року № 34, з метою забезпечення культурного до:
звілля для дітей та молоді міста Києва:

1.�Підтримати�ініціатив��ор�ан��самоор�аніза-

ції�населення�«Комітет�мі�рорайон��«Сирець�1»

щодо�проведення�з�10�вересня�2016�ро���до

18��р�дня�2016�ро���в�вихідні�дні�з�10.00�до

19.00�фестивалю�дитячо�о�розвит���та�дозвіл-

ля�«Пре�расний�світ�дитинства»�в�Сирець�о-

м��пар���(в�л.�Тимофія�Шамрила)�(далі —�фес-

тиваль).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�фестивалю�взяв�на

себе�ор�ан�самоор�анізації�населення�«Комітет

мі�рорайон��«Сирець-1»�(далі —�ор�анізатор

фестивалю).

3.�Ор�анізатор��фестивалю:

3.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є�тів

тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,�наметів�з

майстер-�ласами�та�місць�проведення�дитя-

чих�розва��під�час�фестивалю�та�по�одити�її�з

Департаментом�промисловості�та�розвит���під-

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

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

ністрації).

3.2.�Розробити�про�рам����льт�рних�захо-

дів�під�час�проведення�фестивалю�та�по�оди-

ти�її�з�Шевчен�івсь�ою�районною�в�місті�Києві

державною�адміністрацією.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�ор�анізатора�фестивалю�чер-

��вання�бри�ади�швид�ої�(е�стреної)�медичної

допомо�и�під�час�проведення�фестивалю.

5.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�сприяти�в�ор�анізації�спортивних�а�цій�та

заходів�під�час�проведення�фестивалю.

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

жавній�адміністрації�забезпечити�дотримання

Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и

та�проведення�фестивалю�та�відновлення�по-

р�шено�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпе-

чити�встановлення�додат�ових��рн,��онтейне-

рів�для�збор��поб�тових�відходів,�т�алетних

мод�льних��абін,�їх�належне��тримання�та�об-

сл��ов�вання,�своєчасне�вивезення�сміття�та

прибирання�території.

7.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У�раїни�забезпечити

охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час�прове-

дення�фестивалю,�а�та�ож�вільний�заїзд�і�ви-

їзд�на�територію�Сирець�о�о�пар���транспорт-

них�засобів,�задіяних�в�ор�анізації�та�прове-

денні�фестивалю.

8.�Просити�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�за�звернен-

ням�ор�анізатора�фестивалю�здійснити�під-

�лючення�об’є�тів�тор�івлі,��ромадсь�о�о�хар-

ч�вання,�наметів�з�майстер-�ласами�та�місць

проведення�дитячих�розва��до�еле�тромереж

за�спрощеною�(тимчасовою)�схемою���вста-

новленом��поряд���під�час�проведення�фес-

тивалю.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Са�айда-

�а�І.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс
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1.�Для��ерівництва�і��онтролю�за�діяльністю

районних�призовних��омісій�створити�Київсь��

місь���призовн���омісію�з�проведення�чер�о-

во�о�призов���ромадян�У�раїни�на�стро�ов�

війсь�ов��сл�жб����жовтні-листопаді�2016�ро-

���та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій:

2.1.�Підвести�підс�м�и�весняно�о�2016�ро-

���призов���ромадян�на�стро�ов��війсь�ов�

сл�жб�.

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

ведення�осінньо�о�призов��2016�ро��.

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

твердити�їх�с�лад.

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

�ові��омісаріати�на�період�під�отов�и�і�весь

термін�проведення�призов��технічних�праців-

ни�ів�і�операторів�персональних�обчислюваль-

них�машин�(др��аро�).

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

ріати�автомобільним�транспортом.

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

сії�лі�арями-спеціалістами�та�забезпечити�їх

меди�аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і

санітарно-�осподарсь�им�майном.�

3.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�надавати�допомо���війсь-

�овим��омісаріатам�міста�Києва���проведенні

призов���ромадян�на�стро�ов��війсь�ов��сл�ж-

б�,�з�розш����призовни�ів,�я�і��хиляються�від

призов�,�забезпечити�охорон���ромадсь�о�о

поряд���на�призовних�дільницях�районів�міс-

та,�Київсь�ом��місь�ом��збірном��п�н�ті�та�на

приле�лій�до�ньо�о�території.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Забезпечити�робот��війсь�ово-лі�ар-

сь�ої��омісії�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о

�омісаріат��з�12�вересня�до�15��р�дня�2016

ро���з�метою�проведення��онтрольно�о�ме-

дично�о�о�ляд��призовни�ів,�призваних�на�стро-

�ов��війсь�ов��сл�жб�,�з�проведенням�обов’яз-

�ово�о�перелі���обстежень�(ВІЛ,��епатити�В,�С

та�сифіліс)�відповідно�до�Положення�про�вій-

сь�ово-лі�арсь���е�спертиз��в�Збройних�Си-

лах�У�раїни,�затверджено�о�на�азом�Міністра

оборони�У�раїни�від�14�серпня�2008�ро���№ 402,

зареєстрованим���Міністерстві�юстиції�У�ра-

їни�17�листопада�2008�ро���за�№ 1109/15800,

а�та�ож�роз�ляд��заяв��ромадян�про�нез�од��з

рез�льтатом�медично�о�о�ляд��і�рішенням

районної�лі�арсь�ої��омісії�та�перевір�и�рішень

стосовно�призовни�ів,�визнаних�непридатни-

ми�та�тимчасово�непридатними�до�війсь�ової

сл�жби�за�рез�льтатами�призов��та�припис�и

зі�100%�охопленням.

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

меди�аментами,�медичним�інстр�ментарієм�і

санітарно-�осподарсь�им�майном.

4.3.�Забезпечити�проведення�обстеження

призовни�ів���лі��вальних�за�ладах�позачер-

�ово,�безоплатно�та�в�повном��обсязі�під�осо-

бист��відповідальність��ерівни�ів�лі��вальних�за-

�ладів.

5.�Ре�оменд�вати�війсь�овом���омісар��Ки-

ївсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат��роз-

�лян�ти�можливість�ор�анізації�роботи�б�фет�

��приміщенні�їдальні�Київсь�о�о�місь�о�о�збір-

но�о�п�н�т����встановленом��поряд��.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за-

безпечити�висвітлення�в��ом�нальних�засо-

бах�масової�інформації�зміст��цьо�о�розпо-

рядження.

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

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

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

ни�а�М.�Ю.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про створення Київської міської призовної комісії з проведення
чергового призову громадян України на строкову військову

службу у жовтні:листопаді 2016 року
Розпорядження № 810 від 6 вересня 2016 року

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

1.�Ком�нальном��об’єднанню�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»�в��становленом��поряд-

���передати��ом�нальном��підприємств��ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївсь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середови-

ща»�ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�та�бла-

�о�строю�пар���«Юність»���Святошинсь�ом�

районі�та�всі�наявні�до��менти,�я�і�посвідч�-

ють�права�замовни�а.

2.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

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

центр�розвит���місь�о�о�середовища»:

2.1.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань���встановленом��поряд��.

2.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�в��становленом��поряд���прое�тної

до��ментації�на�ре�онстр��цію.

2.3.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�прое�т�ван-

ня�та�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�та�бла-

�о�строю�в��становленом��поряд��.

2.4.�Під�час���ладання�до�овор��підряд�

на�ви�онання�робіт�передбачити��мови�що-

до�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви-

�онаних�робіт�з�ре�онстр��ції�та�встанови-

ти��арантійні�стро�и�е�спл�атації�елементів

бла�о�строю.

2.5.�Забезпечити�дотримання�за�онодав-

ства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�б�ді-

вельних�робіт�та�природоохоронно�о�за�оно-

давства�У�раїни.

2.6.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№�1051/1051.

2.7.�Одержати�дозвіл�місцево�о�ор�ан���

сфері�охорони���льт�рної�спадщини —�Де-

партамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�на�проведення�робіт�з�ре-

�онстр��ції.

3.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

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

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

ції)�інвестиційні�пропозиції�щодо�в�лючення

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні

ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення

робіт�з�ре�онстр��ції�та�бла�о�строю�пар��

«Юність»���Святошинсь�ом��районі�та�прий-

няття�об’є�тів�в�е�спл�атацію,�майно�в��ста-

новленом��поряд���зарахов�ється�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

5.�Позицію�10�додат�а�до�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�11

�р�дня�2012�ро���№ 2212�«Про�здійснення

ре�онстр��ції�та�бла�о�строю�пар�ів�і�с�верів

м.�Києва»�ви�лючити.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про передачу функцій замовника 
реконструкції та благоустрою парку «Юність» 

у Святошинському районі
Розпорядження № 811 від 7 вересня 2016 року

Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван:
ня в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою утримання об’єктів зелено:
го господарства в місті Києві у належному стані:

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

порядження.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�р�х�пішоходів

та�транспортних�засобів.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�на�повн��ширин��по

всій�довжині�розриття�за�типом�існ�ючо�о,�по-

�риття�трот�арів�на�повн��ширин��відновити

фі��рними�елементами�мощення�та�передати

їх�за�а�том��ом�нальном��підприємств��«Шля-

хово-е�спл�атаційне��правління�по�ремонт��та

�триманню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на

них�Шевчен�івсь�о�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�безаварійне�та�своє-

часне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��енераль-

но�о�дире�тора�ТОВ�«Мелві�с»�Гр�бо�о�С.�В.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

06.09.2016�р.�№�810

Склад 
Київської міської призовної комісії з проведення чергового призову 
громадян України на строкову військову службу у жовтні:листопаді 

2016 року

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

�омісії

Кож�ховсь�ий�В.�Р. тимчасово�ви�он�ючий�обов'яз�и�війсь�ово�о��омісара�Київсь�о�о

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат�,�заст�пни���олови��омісії�(за�з�одою)

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

місь�о�о�війсь�ово�о��омісаріат�,�се�ретар��омісії�(за�з�одою)

К�зьмен�о�Р.�П. заст�пни��начальни�а�Головно�о��правління�Національної�поліції��

місті�Києві�(за�з�одою)

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

�омісаріат��(за�з�одою)

Ковален�о�О.�М. начальни��відділ��первинної�медичної�допомо�и�та�санаторно�о

лі��вання�Департамент��охорони�здоров'я�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

Мельни��А.�І. помічни��війсь�ово�о��омісара�з�правової�роботи�Київсь�о�о�місь�о�о

війсь�ово�о��омісаріат��(за�з�одою)

Білий�О.�К. начальни��відділ��з�питань�мобілізаційної�роботи�апарат��ви�онавчо�о

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

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

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

адміністрації)

Лолашвілі�Б.�Г. начальни��відділ��по�наданню�методичної�допомо�и���профіла�тиці

пор�шень�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�освіти�Департамент�

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

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

Колобова�Я.�В. дире�тор�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних�сл�жб�для�сім'ї,

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Резервний склад членів призовної комісії 
(на випадок хвороби або відсутності 

з інших поважних причин):

Бой�о�І.�М. заст�пни��начальни�а��правління�превентивної�діяльності�Головно�о

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

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

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

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

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

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

адміністрації)

Омельч���Я.Б. провідний�спеціаліст��оманд�вання�Київсь�о�о�місь�о�о�війсь�ово�о

�омісаріат��(за�з�одою)

Стрешенець�О.�В. дире�тор�Бази�спеціально�о�медично�о�постачання

Єрофєєн�ов�А.�О. �оловний�спеціаліст�відділ���оординації�роботи�пасажирсь�о�о

транспорт��Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

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

Сер�еєв�О.�М.� �оловний�спеціаліст�відділ��позаш�ільної�освіти��правління�дош�ільної,

за�альної�середньої�та�позаш�ільної�освіти�Департамент��освіти�і

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

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

Керівник апарату В. Бондаренко
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Інформація щодо стану погашення заборгованості 
із заробітної плати в м. Києві згідно статистичних даних 

станом на 01 серпня 2016 року
З�ідно�статистичних�даних�на�01.08.2016�бор��із�виплати�заробітної�плати�по�міст��с�лав�май-

же�82,0�млн��рн,�що�на�0,6%�або�на�0,5�млн��рн�більше���порівнянні�до�попередньо�о�місяця�та

на�9,3%�або�на�7,0�млн��рн�більше���порівнянні�до�почат���2016�ро��.

Із�в�азаної�с�ми�бор���83,3%�або�68,3�млн��рн�припадало�на�е�ономічно�а�тивні�підприєм-

ства;�7,4%�або�6,1�млн��рн —�на�підприємства�відносно�я�их�реалізов�ються�процед�ри�бан-

�р�тства,�решта�9,3%�(майже�7,6�млн��рн) —�на�е�ономічно�неа�тивні�підприємства.

Незадовільний�стан�по�ашення�забор�ованості�із�виплати�заробітної�плати�на�державних�під-

приємствах�міста,�я�і�належать�до�сфери��правління�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,

не�ативно�впливає�на�за�альн��сит�ацію�по�с�ороченню�забор�ованості�із�заробітної�плати.

Та�,�за�статистичними�даними�станом�на�01.08.2016�забор�ованість�із�виплати�заробітної

плати�на�підприємствах�державно�о�се�тор��е�ономі�и�с�лала�46,9�млн��рн�або�понад�57,2%

від�за�альної�с�ми�забор�ованості�по�міст�.

Серед�державних,�найбільшими�боржни�ами�залишаються�підприємства,�я�і:�входять�до

с�лад��ДК�«У�роборонпром» —�26,1�млн��рн�(ДП�НДІ�«Квант» —�10,1�млн��рн;�ДП�КНДІ��ід-

роприладів —�4,7�млн��рн;�ДП�«У�раїнсь�а�авіаційна�транспортна��омпанія» —�3,2�млн��рн;�ДП

НДІ�«Б�ран» —�3,1�млн��рн;�ДПКДЗ�«Б�ревісни�» —�2,8�млн��рн;�ДП�«НДІ�наві�ації�і��правлін-

ня» —�2,0�млн��рн�тощо);�знаходяться���сфері��правління�Мінре�іонб�д� —�8,6�млн��рн�(ДП�ПІ

«У�рметрот�нельпрое�т» —�4,7�млн��рн;�ДП�«Київдіпротранс» —�2,6�млн��рн;�У�раїнсь�ий�дер-

жавний�на��ово-дослідний�та�прое�тний�інстит�т�«У�рНДІпрое�треставрація» —�0,9�млн��рн�то-

що);�Міністерства�е�оло�ії�та�природних�рес�рсів�У�раїни —�2,2�млн��рн�(ДП�«Держе�оінвест»-

2,2�млн��рн);�Міністерства�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни —�2,0�млн��рн�(Державна

на��ово-виробнича��орпорація�«Київсь�ий�інстит�т�автомати�и»�—�1,2�млн��рн,�ДП�«Інстит�т

під�отов�и��адрів�промисловості» —�0,6�млн��рн�тощо);�Фонд��державно�о�майна�У�раїни —�1,5

млн��рн�(ДАК�«Національна�мережа�а��ціонних�центрів» —�1,2�млн��рн�тощо).

Основна�причина�наявності�бор���на�державних�підприємствах�міста —�це�бра��обі�ових��ош-

тів�через�відс�тність�державних�замовлень�на�їх�прод��цію;�несвоєчасні�розрах�н�и�замовни-

�ів�за�ви�онані�роботи�(надані�посл��и).

Серед�підприємств-боржни�ів�із�заробітної�плати�недержавно�о�се�тор�,�найбільший�обся�

забор�ованості�с�лався�на:�ТОВ�«Нафтохімпрое�т» —�5,9�млн��рн;�ПАТ�«Бан��Петро�оммерц-

У�раїна» —�3,6�млн��рн;�ТОВ�Авіа�омпанія�«Марс» —�3,4�млн��рн;�ПАТ�«У�раїнсь�ий�інстит�т�по

прое�т�ванню�об’є�тів��азової�промисловості» —�3,4�млн��рн;�ТОВ�«ГРУП�ДФ�Інтернешнл�Ю�-

рейн» —�3,2�млн��рн;�ПАТ�«Бан��національної�інвестиції» —�2,3�млн��рн;�ПАТ�«Інте�рал-бан�» —

1,8�млн��рн;�ТОВ�«Центршляхб�д» —�1,5�млн��рн�тощо.

Основна�причина�бор���на�підприємствах-боржни�ах�приватно�о�се�тор��—�бра��обі�ових

�оштів���зв’яз���з�несвоєчасними�розрах�н�ами�замовни�ів�за�ви�онані�роботи�(надані�посл�-

�и),�різ�е�зменшення�обся�ів�замовлень�або�вза�алі�їх�відс�тність.

По�всіх�підприємствах-боржни�ах�проводиться�аналіз�причин�вини�нення�забор�ованості�із

заробітної�плати,�за�рез�льтатами�я�о�о�інформаційні�довід�и�надсилаються�до��онтролюючих

та�правоохоронних�ор�анів,�власни�ів�підприємств�або��повноваженим�ними�ор�анам�для�вжит-

тя�відповідних�заходів�реа��вання�та�притя�нення��ерівни�ів�до�відповідальності�з�ідно�з�вимо-

�ами�чинно�о�за�онодавства.

З��ерівни�ами�підприємств-боржни�ів�проводиться�робота�щодо�с�орочення�непрод��тив-

них�витрат�та�оптимізації�стр��т�ри�підприємств,�а�тивізації�здійснення�претензійно-позовної

діяльності,�пов’язаної�зі�стя�ненням�дебіторсь�ої�забор�ованості�та�спрям�вання�отриманих

�оштів�на�по�ашення�бор�ів�із�заробітної�плати,�с�ладання��рафі�ів�по�ашення�забор�ованості

із�заробітної�плати�в�най�оротші�терміни,�з��рах�ванням�фінансово-е�ономічних�можливостей

підприємств�та�забезпечення�їх�ви�онання.

Питання�стан��по�ашення�забор�ованості�із�заробітної�плати�щомісячно�роз�лядається�на

засіданнях�районних���м.�Києві�тимчасових��омісій�з�питань�по�ашення�забор�ованості�із�заро-

бітної�плати�(�рошово�о�забезпечення),�пенсій,�стипендій�та�інших�соціальних�виплат.

За�рез�льтатами�засідань�приймаються�відповідні�рішення�та�пропозиції�щодо�визначення

шляхів,�механізмів�і�способів�вирішення�проблемних�питань�по�ашення�на�підприємствах�за-

бор�ованості�із�заробітної�плати�в�най�оротші�терміни�та�недоп�щення�їх�вини�нення���подаль-

шом�.

Протя�ом�січня-серпня�2016�ро���проведено�93�засідань�та�их��омісій�(��т.�ч.���серпні —�10

засідань),�на�я�их�засл�хано�497��ерівни�ів�підприємств-боржни�ів,�всіх�їх�попереджено�про

відповідальність�за�пор�шення�за�онодавства�про�працю�та�оплат��праці.

За�інформацією�Головно�о��правління�Держпраці���Київсь�ій�області�за�січень-серпень�2016

ро���проведено�94�перевіро��підприємств-боржни�ів�із�виплати�заробітної�плати.

За�рез�льтатами�перевіро��внесено�72�приписи,�с�ладено�55�прото�олів,�я�і�направлені�до

районних�с�дів�м.�Києва,�та�ож�за�рез�льтатами�повторних�перевіро��с�ладено�27�прото�олів

та�внесено�27�постанов�за�ст.�188-6�КУпАП,�матеріали�46�перевіро��направлено�до�правоохо-

ронних�ор�анів�за�озна�ами�ст.�175�та�172�Кримінально�о��оде�с��У�раїни,�внесено�75�подань

про�притя�нення�до�дисциплінарної�відповідальності�винних�посадових�осіб.

Напри�лад,���серпні�2016�ро���Головним��правлінням�Держпраці���Київсь�ій�області�прове-

дено�перевір���на�ДП�«У�рдорзв’язо�»,�забор�ованість�я�о�о�становить�2,3�млн��ривень.�За�ви-

явлені�пор�шення�вимо��за�онодавства�про�оплат��праці�внесено�припис,�с�ладено�та�пере-

дано�до�с�д��прото�ол�про�адміністративне�правопор�шення�за�ч.1�ст.41�КУпАП,�внесено�по-

дання�про�притя�нення�до�дисциплінарної�відповідальності.�Проведено�повторн��перевір���в�Управ-

лінні�механізації�ПАТ�«Мостоб�д»,�забор�ованість�я�о�о�становить�4,0�млн��ривень.�За�не��с�-

нення�виявлених�пор�шень�вимо��за�онодавства�про�оплат��праці�с�ладено�прото�ол�та�вине-

сено�постанов��з�ідно�статті�188-6�КУпАП�з�на�ладенням�штраф����розмірі�850��ривень.

З�ідно�оперативних�даних,�протя�ом�серпня�2016�ро���підприємствами�міста,�я�і�за�даними

ор�анів�державної�статисти�и�на�01.08.2016�значились�в�перелі���боржни�ів,�б�ло�виплачено

3,0�млн��рн�забор�ованої�заробітної�плати�(за�червень�2016�ро���та�попередні�періоди).

Всьо�о�ж,�завдя�и�вжитим�спільним�заходам,�протя�ом�січня —�серпня�2016�ро���підприєм-

ствами-боржни�ами�міста�б�ло�виплачено�44,4�млн��рн�забор�ованої�заробітної�плати.

Питання�забезпечення�своєчасної�виплати�заробітної�плати�на�підприємствах�міста�та�вирі-

шення�проблеми�забор�ованості�з�її�виплати�знаходяться�на�постійном���онтролі.

ПЕРЕЛІК 
10 найбільших підприємств&боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.08.2016

№
п/п Найменування   підприємства, установи, організації та підпорядкування

Частка держави у
статутному фонді

підприємства
Ознака активності

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:

01.01.2015 01.12.2015 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО?ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "КВАНТ"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 4,2 11,9 13,3 13,6 14,2 11,8 10,9 11,3 8,9 10,1

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАФТОХІМПРОЕКТ"

? активне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 3,9 4,3 5,0 5,9

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ" Мінрегіонбуд

100% активне 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО?ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ" ДК"Укроборонпром"

100% активне 1,7 5,8 4,1 4,3 4,6 4,7 5,0 4,1 4,4 4,7

5 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ?
УКРАЇНА"

? активне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,3 3,6

6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ
"МАРС РК"

? неактивне 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

7 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ`ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРГАЗПРОЕКТ" 

? активне 0,0 3,1 2,2 2,6 2,6 2,2 2,5 2,9 3,2 3,4

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП ДФ
ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН"

? активне 0,0 0,0 0,0 7,9 16,6 13,5 13,8 10,6 3,1 3,2

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ" ДК"Укроборонпром"

100% в стадії банкрутства 1,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2

10 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО?ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "БУРАН"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ

ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" ðîçòàøîâàíå ïî âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 29, çàãàëüíà ïëîùà — 1,90 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 27630,00 ãðí,

ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³, îðåíäíà ñòàâêà — 4%,

ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 92,10 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

2) âóë. Áóäèùàíñüêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà — 193,93 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 3296700,00 ãðí,

ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó, îðåíäíà ñòàâêà — 1 òà

4%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 7579,59 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, 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 äîâ³ä-

êîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

ïîäàíî íà çàòâåðäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ðîçðàõóíîê òàðèôó íà

ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíêó òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ (íàäàë³ — ïîñëóãè) ïî ãóðòîæèòêó íà

âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 3/3, âèêîíàíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óê-

ðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869, â ðîçì³ð³ 6,33 ãðí ç óðàõóâàííÿì ïðèáóòêó òà ÏÄÂ íà 1 êâ. ì æèò-

ëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà ì³ñÿöü. ²íôîðìàö³þ ùîäî ðîçì³ðó òàðèôó òà éîãî ñêëàäîâèõ, ïåð³îäè÷-

íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíî íà äîøö³ îãîëîøåíü ãóðòîæèòêó. Çàóâàæåííÿ òà

ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâó âèãëÿä³ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè îïóáë³êó-

âàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02091, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à, òåë./ôàêñ 563-38-38.

Â³êòîðîâ Äåíèñ Þð³éîâè÷, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Êè¿â, âóë.Õàðê³âñüêå øîñå, 174-à, êâ. 14, âèêëèêàºòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äàðíèöüêèì ðàéîííèì
ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 24 æîâòíÿ 2016 ðîêó îá 11.30 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Â³êòîðîâî¿ Þë³¿ Â³êòîð³âíè äî Â³êòîðîâà Äåíèñà Þð³-
éîâè÷à, òðåòÿ îñîáà Â³ää³ë äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî àë³ìåíòàì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëü-
ñüêà, 14, êàá. 4, çàë 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³ ç óðàõóâàííÿì íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ ë³êâ³äàòîðà íà ×ÀÅÑ, êàòåãîð³ÿ 2, ñåð³ÿ À, ¹ 214562 íà ³ì’ÿ Ïðèéìàêà ªãîðà Âàëåð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
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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
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Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») 
òåëåôîííèõ ë³í³é äèðåêòîð³â äåïàðòàìåíò³â (â. î. äèðåêòîðà),

êåð³âíèê³â ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ
Ó äèðåêòîðà

Äåïàðòàìåíòó áó-
ä³âíèöòâà òà æèò-
ëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Êîñòÿíòè-
íà Ïàâëîâè÷à Ôå-
äîòîâà îñîáèñòèé

ïðèéîì ãðîìàäÿí — II òà IV ñåðåäè
ì³ñÿöÿ ç 09.00 äî 11.00 íà âóë.Âîëî-
äèìèðñüê³é,42,ê.411.Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ²ðèíà Ìèõàéë³âíà Ñâåòþõà,
òåë. 225-87-71. Äåíü òà ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é—III ñåðåäà ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 17.00, òåë. 235-87-71.

Ó äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó
âíóòð³øíüîãî ô³-
íàíñîâîãî êîí-
òðîëþ òà àóäèòó
Îêñàíè Òàðàñ³â-
íè Êîëòèê îñîáèñ-

òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — I òà III â³â-
òîðîê ì³ñÿöÿ ç 14.00 äî 16.00 íà
âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüê³é, 4-á, ê.
321. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó Ìàð³ÿ Àíäð³-
¿âíà Ñêîðîáîãàòà, òåë. 270-51-44,
239-86-67. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ
ë³í³é — ùîñåðåäè ç 11.00 äî 12.00
çà òåë. 270-51-44.

Äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó åêî-
íîì³êè òà ³íâåñ-
òèö³é Ñâ³òëàíà
²ãîð³âíà Ïðèíà-
äà ïðîâîäèòü îñî-
áèñòèé ïðèéîì

ãðîìàäÿí (çà ïîïåðåäí³ì çàïè-
ñîì) — I òà III ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç 10.00
äî 12.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó Îëåíà Ëåîí³ä³âíà Âî-
ðîáéîâà,òåë. 202-77-99. Äåíü òà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òå-
ëåôîííèõ ë³í³é — I ñåðåäà ì³ñÿöÿ ç
11.00 äî 12.00, òåë. 202-77-99.

Ó äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó
æèòëîâî-êîìó-
íàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ²ãîðÿ
Êëèìîâè÷à Ïàâ-
ëèêà îñîáèñòèé

ïðèéîì ãðîìàäÿí—I òà III ñåðåäà ì³-
ñÿöÿ ç 15.00 äî 18.00 íà âóë. Â. Æè-
òîìèðñüê³é, 15-à, ê.210. Â³äïîâ³-
äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó Àíóø Åäóàðä³âíà Àêîïî-
âà,òåë. 272-04-93. Äåíü òà ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëå-
ôîííèõ ë³í³é — I òà III ñåðåäà ì³ñÿ-
öÿ ç 11.00 äî 13.00, òåë. 279-29-21.

Äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó çå-
ìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â Îëåêñ³é Ãðè-
ãîðîâè÷ Ïîë³ùóê
ïðîâîäèòü îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðî-

ìàäÿí — II òà IV ï’ÿòíèö³ ì³ñÿöÿ ç
10.00 äî 12.00 íà âóë. Õðåùàòèê,
32-à,òåë. 279-58-72. Â³äïîâ³äàëüíà
çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà Êàðàñü,
òåë. 202-79-84. Äåíü òà ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é—I â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 17.00 çà òåë. 279-58-72.

Ó â. î äèðåê-
òîðà Äåïàðòà-
ìåíòó ç ïèòàíü
ðåºñòðàö³¿ Âîëî-
äèìèðà Ìèêîëà-
éîâè÷à Ïóò³ÿ îñî-
áèñòèé ïðèéîì

ãðîìàäÿí (çà ïîïåðåäí³ì çàïè-
ñîì) — III ÷åòâåðãà ç 11.00 äî 13.00
íà âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 117 çà
òåë. 235-04-88. Â³äïîâ³äàëüíà çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
Àííà Âàñèë³âíà Âåòþãîâà,òåë. 235-
04-88. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
IV ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00
çà òåë. 235-04-88.

Äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ç
ïèòàíü äåðæàâ-
íîãî àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíî-
ãî êîíòðîëþ ì³ñ-
òà Êèºâà Îëåíà

Ëüâ³âíà Ìàð÷åíêî ïðîâîäèòü
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùî-
ï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 12.00 íà âóë.
Õðåùàòèê, 32 (ïîïåðåäí³é çàïèñ
ùîïîíåä³ëêà ç 09 äî 10.00 çà òåë.
279-61-46). Â³äïîâ³äàëüíà çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà Ò³ãîâà.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
I â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00,
òåë. 279-61-46.

Ó äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó
ê î ì ó í à ë ü í î ¿
âëàñíîñò³ Àíäð³ÿ
Àíàòîë³éîâè÷à
Ãóäçÿ îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìà-

äÿí — ùî÷åòâåðãà ç 09.00 äî 12.30
íà âóë. Õðåùàòèê, 10. Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó Îêñàíà Îëåêñàíäð³âíà Ãàðêà-
âà, òåë. 202-61-42. Äåíü òà ÷àñ ïðî-
âåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëå-
ôîííèõ ë³í³é — ñåðåäà ç 15.00 äî
17.00, òåë. 202-61-51, 202-61-52.

Ó äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó
êóëüòóðè Ä³àíè
Îëåã³âíè Ïîïî-
âî¿ îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — ùîñåðåäè ç

14.00 äî 15.00 íà áóëüâàð³ Ò. Øåâ-
÷åíêà, 3, ê. 301. Â³äïîâ³äàëüíà çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà Êë³ìåíêî, òåë.
279-61-09. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåí-

íÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ
ë³í³é — ùîñåðåäè ç 15.00 äî 16.00,
òåë. 279-61-09.

Â. î äèðåêòî-
ðà Äåïàðòàìåíòó
ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè
Îëåêñàíäð Â³êòî-
ðîâè÷ Ñâ³ñòóíîâ
ïðîâîäèòü îñîáèñ-

òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùîï’ÿòíèö³
ç 09.00 äî 10.00 (ïîïåðåäí³é çàïèñ
ùîïîíåä³ëêà ç 09.00 äî 10.00 çà òåë.
235-10-25). Â³äïîâ³äàëüí³ çà îðãà-
í³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó Îëå-
íà Âîëîäèìèð³âíà Øâåäóí, òåë.
235-10-25, Îëüãà ²âàí³âíà Æîâêâà
òåë. 278-78-77. Äåíü òà ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é — III ïîíåä³ëîê ì³ñÿöÿ ç
11.00 äî 12.00, òåë. 234-88-09.

Äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ì³ñü-
êîãî áëàãîóñòðîþ
òà çáåðåæåííÿ
ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà Àíäð³é
Â³êòîðîâè÷ Ô³-

ùóê ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí ùîñåðåäè ç 14.00 (çà ïî-
ïåðåäí³ì çàïèñîì ç 09.00 äî 13.00,
îêð³ì ñåðåäè, çà òåë. 489-34-92) íà
âóë. Äåãòÿð³âñüê³é,31, êîðï. 2. Â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà
Âàñèëåöü, òåë. 489-34-92. Äåíü òà
÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ»
òåëåôîííèõ ë³í³é — ùîñåðåäè ç
15.00 äî 16.00 çà òåë. 489-34-92.

Ó äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó
îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Îëåíè Ãðèãî-
ð³âíè Ô³äàíÿí
îñîáèñòèé ïðè-

éîì ãðîìàäÿí — I òà III â³âòîðîê ì³-
ñÿöÿ ç 15.00 äî 17.30 íà áóëüâàð³
Ò. Øåâ÷åíêà, 3, ê³ì. 402. Â³äïîâ³-
äàëüí³ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà
Çàãîðóëüêî, òåë. 272-02-89, ßíà
Þð³¿âíà Îâ÷àðîâà, òåë. 279-14-46.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
îñòàíí³é ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç 15.00 äî
16.00 çà òåë. 279-14-46.

Â.î. äèðåê-
òîðà Äåïàðòà-
ìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Äìèò-
ðî Âàñèëüîâè÷
Òóð÷àê ïðîâîäèòü
îñîáèñòèé ïðèéîì

ãðîìàäÿí — I òà IV â³âòîðêà ç 14.00
äî 15.00 íà âóë. Ïðîð³çí³é, 19, êàá.3.
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó Ñâ³òëàíà Ðóñëà-
í³âíà Êëàé, òåë. 279-34-85. Äåíü òà
÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ»
òåëåôîííèõ ë³í³é — I ñåðåäà ì³ñÿ-
öÿ ç 12.00 äî 13.00, òåë. 278-41-91.

Ó â. î äèðåê-
òîðà Äåïàðòà-
ìåíòó ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òà ðîç-
âèòêó ï³äïðèºì-
íèöòâà Íàòàë³¿
Ì è õ à é ë ³ â í è

Êîíäðàøîâî¿ îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — ùîñåðåäè ç 10.00 äî
13.00 íà Áåññàðàáñüê³é ïëîù³, 2,
òåë. 202-60-49. Â³äïîâ³äàëüíèé çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
Â³êòîð Þð³éîâè÷ Ñîðîêîëàò, òåë.
235-86-93. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ
ë³í³é — ùîâ³âòîðêà ç 10.00 äî 13.00
çà òåë. 235-71-18.

Äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè Þð³é Âîëîäè-
ìèðîâè÷ Êðèêó-
íîâ ïðîâîäèòü
îñîáèñòèé ïðè-

éîì ãðîìàäÿí — I òà III â³âòîðîêà
ì³ñÿöÿ ç 9.00 äî 13.00, íà ïðîñï.
Êîìàðîâà, 7, ãðîìàäñüêà ïðèéìàëü-
íÿ. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó Ñâ³òëàíà Ñåð-
ã³¿âíà Øóëüæåíêî, òåë. 404-36-49.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
îñòàííÿ ï’ÿòíèöÿ ì³ñÿöÿ, òåë.
408-90-54.

Ó äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó
ñóñï³ëüíèõ êî-
ìóí³êàö³é Ìàðè-
íè Ïåòð³âíè
Õîíäè îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìà-

äÿí — I ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî
18.00, íà âóë. Õðåùàòèê, 44. Â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿â-
íà Áóöèê, òåë. 278-35-53. Äåíü òà
÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ»
òåëåôîííèõ ë³í³é — ùîïîíåä³ëêà
ç 11.00 äî 12.00 çà òåë. 279-55-97.

Äèðåêòîð Äå-
ï à ð ò à ì å í ò ó
òðàíñïîðòíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè
Ñåðã³é Ïåòðîâè÷
Ìàéçåëü ïðîâî-
äèòü îñîáèñòèé

ïðèéîì ãðîìàäÿí ó ² òà III â³âòî-
ðîê ì³ñÿöÿ ç 15.00 äî 17.00 íà Íà-
áåðåæíîìó øîñå, 2. Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó Âàëåð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà Øî-
ðîï, òåë. 202-63-63. Äåíü òà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òå-
ëåôîííèõ ë³í³é — ùîï’ÿòíèö³ ç
11.00 äî 13.00, òåë. 202-63-63.

Äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó ô³-
íàíñ³â Âîëîäè-
ìèð Ìèõàéëî-
âè÷ Ðåï³ê ïðî-
âîäèòü îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí

² òà III ÷åòâåðãà ç 10.00 äî 12.00
(çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì), íà âóë.
Õðåùàòèê, 36, ê. 727. Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó Ðóñëàíà Îëåêñàíäð³âíà Çãó-
ðîâåöü, òåë. 202-73-45. Äåíü òà
÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ-
÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — I ñåðå-
äà ì³ñÿöÿ ç 11.00 äî 12.00, òåë.
202-73-45.

Ó äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó
(Öåíòðó) íàäàí-
íÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ïîñëóã
Íàòàë³¿ Âàñèë³â-
íè Øàìðàé îñî-

áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùîñå-
ðåäè ç 16.00 äî 18.00 íà âóë. Äí³ï-
ðîâñüêà íàáåðåæíà, 19-Á, 4 ïîâåðõ.
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó Ëþáîâ Äìèòð³â-
íà Òàðàïàòà, òåë. 202-60-46. Äåíü
òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ-
÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — ùî÷åò-
âåðãà ç 10.00 äî 11.00 çà òåë.
202-60-46.

Íà÷àëüíèê
Óïðàâë³ííÿ (³í-
ñïåêö³ÿ) ñàìî-
âðÿäíîãî êîí-
òðîëþ Ñòàí³ñëàâ
Âîëîäèìèðîâè÷
Ìîñêàëåâñüêèé

ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí I òà III ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 18.00 íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî,
3, ê³ì. 202. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãà-
í³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ²ííà
Â³êòîð³âíà Äîáðîâîëüñüêà, òåë.
235-36-99. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ
ë³í³é — II òà IV ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç
16.00 äî 18.00, òåë. 235-36-99.

Ó íà÷àëüíèêà
Ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé òà ñ³ì-
’¿ Âàëåð³ÿ Àíàòî-
ë³éîâè÷à Òàíöþ-
ðè îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí —

I òà II ÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 15.00 äî
17.00, íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é, 3à.
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó Òåòÿíà Ìèêî-
ëà¿âíà Ñà÷êîâà, òåë. 484-05-25.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — ùî-
ïîíåä³ëêà ç 10.00 äî 12.00 çà òåë.
484-05-25.

Ä è ð å ê ò î ð
Äåðæàâíîãî àð-
õ³âó ì. Êèºâà Â³-
ðà Ïåòð³âíà Êóï-
÷åíêî ïðîâîäèòü
îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí

ùîñåðåäè ç 15.00 äî 18.00, íà âóë.
Îëåíè Òåë³ãè, 23, òåë. 440-62-66.
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó Ãàííà Äìèòð³â-
íà Êðàìàðåíêî, òåë. 440-43-18.
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