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«ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ òèæäåíü ìî-
á³ëüíîñò³ — öå íèçêà àêö³é, ÿêà
ïîêëèêàíà ïðèâåðíóòè óâàãó äî
òðàíñïîðòíèõ çâè÷îê êèÿí ³ äî
òîãî, ùî ¿õ ìîæíà ³ òðåáà ì³íÿ-
òè, ÿêùî ìè õî÷åìî ïðèøâè-
äøèòè ïåðåñóâàííÿ ì³ñòîì. Áî
àâòîìîá³ë³â ñüîãîäí³ ñòàëî çà-
áàãàòî, ³ ÷åðåç öå øâèäê³ñòü ïå-
ðåñóâàííÿ çìåíøóºòüñÿ. ªâðî-
ïåéñüêèé òèæäåíü ìîá³ëüíîñò³
ïîêàçóº, ùî çì³íèâøè ö³ òðàíñ-
ïîðòí³ çâè÷êè, ìè ìîæåìî ñòà-
òè á³ëüø ìîá³ëüíèìè, ïåðåñ³âøè
íà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò àáî

âåëîñèïåä»,— ðîç-
ïîâ³ëà ìåä³àêîîð-
äèíàòîð Àñîö³àö³¿
âåëîñèïåäèñò³â Êè-
ºâà Ìàðèíà Áëóä-
øà é äîäàëà, ùî ïî-

ð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ó ñòî-
ëèö³ íà 16% çðîñëà ê³ëüê³ñòü âå-
ëîñèïåäèñò³â, à âåëîñèïåäèñ-
òîê — íà 2%.

Çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Ñà-
ãàéäàê ïîâ³äîìèâ,
ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ñòîëè÷íà âëàäà
çàâåðøèòü ðîáîòó

íàä ñòðàòåã³÷íèì äëÿ òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Ïëàíîì ñòà-
ëî¿ ì³ñüêî¿ ìîá³ëüíîñò³. Ïàí Ñà-
ãàéäàê çàçíà÷èâ, ùî çã³äíî äîêó-
ìåíòà, äî êîðîòêîñòðîêîâèõ ïëà-
í³â íàëåæèòü ñòâîðåííÿ íîâèõ ï³-
øîõ³äíèõ çîí, ðîçâèòîê âåëî³í-
ôðàñòðóêòóðè, âäîñêîíàëåííÿ ðî-
áîòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ³,
çâè÷àéíî, âïîðÿäêóâàííÿ ïàðêó-
âàëüíîãî ïðîñòîðó äëÿ ñòâîðåí-

íÿ êîìôîðòíèõ óìîâ ïåðåñóâàí-
íÿ âñ³õ ãðóï íàñåëåííÿ.

«Ïîä³áíèé Ïëàí ðîçðîáëåíèé
äëÿ á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò.
Â³í äîïîìàãàº äîòðèìóâàòèñü
ïðèíöèï³â ñòàëîãî ðîçâèòêó äëÿ
ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîãî
òà çðó÷íîãî ì³ñüêîãî ïðîñòîðó
äëÿ ëþäåé. Ïðàöþþ÷è íàä ñòðà-
òåã³ºþ, ìè âæå áà÷èìî òà â³ä÷ó-
âàºìî ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿. Íå-
ùîäàâíî âóëèöÿ Ñàãàéäà÷íîãî
ñòàëà ÷àñòêîâî ï³øîõ³äíîþ, à ó
âèõ³äí³ â òåñòîâîìó ðåæèì³ íà
÷åñòü ªâðîïåéñüêîãî òèæíÿ ìî-
á³ëüíîñò³ Áåññàðàáñüêó ïëîùó íà
2 äí³ çâ³ëüíèëè â³ä òðàíñïîðòó
äëÿ â³ëüíîãî ïåðåñóâàííÿ ï³øîõî-
ä³â. Çãîäîì, ÿêùî ìåøêàíö³ ì³ñ-
òà ââàæàòèìóòü öå íåîáõ³äíèì,
äåÿê³ âóëèö³, ÿêèìè îáìåæåíà
ïëîùà, ìîæóòü âçàãàë³ ñòàòè ï³-
øîõ³äíèìè»,— ðîçïîâ³â ²ëëÿ Ñà-
ãàéäàê.

Êîíöåïö³þ ðîçâèòêó âåëî³í-
ôðàñòðóêòóðè â ñòîëèö³ äî ê³íöÿ
ãðóäíÿ ï³äãîòóº ÊÏ «Êè¿âñüêèé
öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà» çà ó÷àñò³ åêñïåðò³â ç ÃÎ
«Óðáàí êóðàòîðè» òà «Àñîö³àö³¿
âåëîñèïåäèñò³â Êèºâà». Òàêîæ áó-
äå ðîçðîáëåíî ìåõàí³çìè óïðàâ-
ë³ííÿ, ô³íàíñóâàííÿ òà ïîäàëü-
øî¿ åêñïëóàòàö³¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè. Ìåòà äîêóìåíòà — ñòâîðåí-
íÿ äîðîæíüî¿ êàðòè ðîçâèòêó âå-
ëîñèïåäíîãî òðàíñïîðòó â ñòî-
ëèö³: ïëàíóâàííÿ âåëîñèïåäíèõ
øëÿõ³â ì³ñòà íà áàç³ äîñâ³äó ðå-
àëüíèõ êîðèñòóâà÷³â, ï³äãîòîâêà
ðåêîìåíäàö³é ç ³íòåãðàö³¿ äâî-
êîë³ñíèõ ç ãðîìàäñüêèì òðàíñ-

ïîðòîì, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿õ
ïàðêóâàííÿ, âíåñåííÿ ïðîïîçè-
ö³é ó çì³íè áóä³âåëüíèõ íîðì òà
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, çàòâåð-
äæåííÿ íîâèõ âåëîçíàê³â ³ ñïå-
ö³àëüíèõ ñâ³òëîôîð³â, ïðîïàãàí-
äà öüîãî ìîá³ëüíîãî âèäó ïåðå-
ñóâàííÿ òà çì³íè ñòàâëåííÿ âå-
ëîñèïåäèñò³â äî âîä³¿â ³ îäèí äî
îäíîãî.

Çà ÷àñ ðîçðîáêè ïëàíóºòüñÿ
ïðîâåäåííÿ òðüîõ ïîñë³äîâíèõ
ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü òà ñòâî-
ðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè êè¿âñüêèõ
âåëîñèïåäèñò³â.

«Êîíöåïö³ÿ — íå ëèøå äîâ³ä-
íèê ç óñ³ºþ ìîæëèâîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî âåëîñèïåäè ó Êèºâ³, öå,
ñâîãî ðîäó, çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿêå áå-
ðå íà ñåáå ì³ñòî ç âïðîâàäæåííÿ
íîâîãî òèïó òðàíñïîðòó, öå ïî-
êðàùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà

çäîðîâ’ÿ ì³ñòÿí,» —
çàóâàæèâ äèðåêòîð
«Êè¿âñüêîãî öåíòðó
ðîçâèòêó ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà» Äåíèñ
Ï³âíºâ.

Äî ñëîâà, ó ÷åòâåð, 22 âåðåñ-
íÿ, íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â³ä-
áóäåòüñÿ çóñòð³÷ âåëîñèïåäèñò³â
ç íàãîäè Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áåç
àâòî, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ â ðàì-
êàõ ªâðîïåéñüêîãî òèæíÿ ìî-
á³ëüíîñò³. Ó öåé äåíü êèÿí çà-
ïðîøóþòü ïî¿õàòè íà ðîáîòó ÷è
íàâ÷àííÿ âåëîñèïåäîì, àáè ïî-
êàçàòè, ùî äâîêîë³ñíèé ñïðàâä³
ìîæå áóòè çðó÷íèì, øâèäêèì òà
äåøåâèì âèäîì òðàíñïîðòó äëÿ
ùîäåííèõ ïî¿çäîê ó âåëèêîìó
ì³ñò³ �

Ìîá³ëüíà ñòîëèöÿ
� Ó ðàìêàõ ªâðîïåéñüêîãî òèæíÿ ìîá³ëüíîñò³ â ì³ñò³ ïðîâåäóòü äí³ «Ïàðêóâàííÿ»,

«Áåç àâòî» òà «Âåëîñèïåäîì íà ðîáîòó»

ªâðîïåéñüêèé äîñâ³ä çàñâ³ä÷óº, ùî çì³íèâøè òðàíñïîðòí³ çâè÷êè, ãîðîäÿíè ñòàþòü á³ëüø ìîá³ëüíèìè, ïåðåñ³âøè íà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò àáî âåëîñèïåä
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Ó Êèºâ³ ïðîéäå 
Ìàðø ìèðó

21 âåðåñíÿ ç 10.30 äî 13.00 ó ñòî-

ëèö³ ïðîéäå Ìàðø ìèðó çà ó÷àñòþ

ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè òà öåí-

òðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè,ïðåäñòàâíèê³â ÎÎÍ, ãðîìàäñüêèõ

îðãàí³çàö³é âåòåðàí³â, ó÷àñíèê³â

ÀÒÎ òà ìîëîä³ Êèºâà. Çàãàëîì ó çà-

õîä³ â³çüìóòü ó÷àñòü áëèçüêî 1300

îñ³á.

Ó ïðîãðàì³ Ìàðøó:

— 10.30-11.00—ïîêëàäàííÿ êâ³-

ò³â äî Ìåìîð³àëó âî¿íàì Óêðà¿íè,

ïîëåãëèì â Àôãàí³ñòàí³.

— 11.00-11.30 — óðî÷èñòà õîäà

â³ä Ìåìîð³àëó âî¿íàì Óêðà¿íè, ïî-

ëåãëèì â Àôãàí³ñòàí³, äî Íàö³îíàëü-

íîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é

ñâ³òîâ³é â³éí³.

— 11.30-13.00 — ì³òèíã íà ïëîù³

á³ëÿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿

Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.

×àñ òà ì³ñöå çáîðó: 10.30 á³ëÿ

Ìåìîð³àëó âî¿íàì Óêðà¿íè, ïîëåã-

ëèì â Àôãàí³ñòàí³, âóë.Ëàâðñüêà, 27.

Ó Ñèðåöüêîìó 
ïàðêó çàì³íÿòü
ñâ³òèëüíèêè 
íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ 

Ó Ñèðåöüêîìó ïàðêó, íà âóëèö³ Òè-

ìîô³ÿ Øàìðèëà (Øåâ÷åíê³âñüêèé

ðàéîí) ðåêîíñòðóþþòü ìåðåæ³ çîâ-

í³øíüîãî îñâ³òëåííÿ. Ï³äïèñàíî â³ä-

ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ.

Çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà

âèêîíàííÿ ðîá³ò âèçíà÷åíî êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âì³ñüê-

ñâ³òëî». Ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ çàïëà-

íîâàíèõ çàõîä³â ôàõ³âö³ äåìîíòó-

þòü çàë³çîáåòîíí³ îïîðè îñâ³òëåí-

íÿ ³ç çàñòàð³ëèìè ñâ³òëîâèìè ïðè-

ëàäàìè ðàçîì ³ç åëåêòðîìåðåæîþ

æèâëåííÿ. Íàòîì³ñòü çìîíòóþòü íî-

â³ ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ

ç åíåðãîçáåð³ãàþ÷èìè ñâ³òèëüíè-

êàìè âçäîâæ ³ñíóþ÷èõ ³ íîâîîá-

ëàøòîâàíèõ àëåé.

Âðàõîâóþ÷è, ùî òåðèòîð³ÿ Ñè-

ðåöüêîãî ïàðêó º äåíäðîïàðêîì ³

íàëåæèòü äî îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïî-

â³äíîãî ôîíäó, ðåêîíñòðóêö³ÿ òðè-

âàòèìå â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïðèðî-

äîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ó ì³ñò³ çáåðåæåòüñÿ
íàäçâè÷àéíèé 
ð³âåíü ïîæåæíî¿ 
íåáåçïåêè

20-23 âåðåñíÿ ó Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ

çáåðåæåííÿ íàäçâè÷àéíîãî (5 êëà-

ñó) ð³âíÿ ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè. Ôà-

õ³âö³ óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü íàäçâè-

÷àéíèõ ñèòóàö³é Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ÊÌÄÀ çà-

êëèêàþòü êèÿí ìàêñèìàëüíî îáå-

ðåæíî ïîâîäèòèñÿ ç âîãíåì,îñîáëè-

âî â ë³ñîïàðêîâèõ çîíàõ, òà íàãàäó-

þòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìóâàòèñü

ïðàâèë ïîâåä³íêè ó ðàç³ âèíèêíåí-

íÿ ïîæåæ³.

Ó ï’ÿòíèöþ íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ñòàðòóâàâ ªâ-
ðîïåéñüêèé òèæäåíü ìîá³ëüíîñò³ â Êèºâ³. Òåìîþ
öüîãîð³÷íîãî çàõîäó º «Ðîçóìíà ³ ñòàëà ìîá³ëü-
í³ñòü — ³íâåñòèö³ÿ â ªâðîïó». Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì
â ñòîëèö³ çàâåðøàòü ðîáîòó íàä ñòðàòåã³÷íèì äëÿ
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè äîêóìåíòîì, ÿêèé
ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ â ì³ñò³ íîâèõ ï³øîõ³äíèõ
çîí, ðîçâèòîê âåëî³íôðàñòðóêòóðè, âäîñêîíàëåí-
íÿ ðîáîòè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, âïîðÿäêó-
âàííÿ ïàðêóâàëüíîãî ïðîñòîðó. Òîáòî ñòâîðåííÿ
êîìôîðòíèõ óìîâ ïåðåñóâàííÿ äëÿ âñ³õ ãðóï íà-
ñåëåííÿ.

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1. Ñêàñóâàòè ÿê òàêå, ùî íåðåàë³çîâàíå ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

¹ 549/549 "Ïðî ïðèéíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

àâòîâîêçàëó ç îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ".

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.
Київський міський голова

В. Кличко

Про скасування рішення Київської міської ради 
від 09 грудня 2014 року № 549/549 "Про прийняття 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва
автовокзалу з об'єктами обслуговування"

Рішення Київської міської ради № 712/712 від 14 липня 2016 року
Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення

ТОВ "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД" (листи від 09 жовтня 2015 року № 1366 та від 28 грудня 2015 року № 1628), лист
КП "Київпастранс" від 23 листопада 2015 року № 01/2979, лист Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 листопада 2015 року 
№ 050/08F9983, протокол № 99 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД" від 03 грудня 2015 року, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Óòâîðèòè àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³ñ³þ ïðè âè-

êîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàòâåð-

äèòè ¿¿ ñêëàä çã³äíî ç äîäàòêîì 1.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-

íó êîì³ñ³þ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 æîâòíÿ 2014

ðîêó ¹ 279/279 «Ïðî àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³ñ³þ

ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)».

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Київський міський голова
В. Кличко

Про адміністративну комісію при виконавчому 
органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Рішення Київської міської ради № 858/858 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 215,
частини першої статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 3, 4 Положення про
адміністративні комісії Української PCP, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української PCP від
9 березня 1988 року № 5540 – XI, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Äîäàòîê 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 28.07.2016 ¹ 858/858

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Пантелеєв Петро Олександрович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії;

Бондаренко Володимир
Володимирович

керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), заступник голови комісії;

Вадзінська Ольга Олександрівна начальник відділу забезпечення роботи адміністративної комісії апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), відповідальний секретар комісії.

Члени комісії:
Бохняк Володимир Ярославович депутат Київської міської ради (за згодою);
Іщенко Михайло Володимирович депутат Київської міської ради (за згодою);
Калініченко Дмитро Юрійович депутат Київської міської ради (за згодою);
Криворучко Тарас Григорович депутат Київської міської ради (за згодою);
Мірошниченко Ігор Михайлович депутат Київської міської ради (за згодою);
Осадчук Андрій Петрович депутат Київської міської ради (за згодою);
Тесленко Павло Петрович депутат Київської міської ради (за згодою);
Шаповал Анатолій Анатолійович депутат Київської міської ради (за згодою);
Шлапак Алла Василівна депутат Київської міської ради (за згодою); 
Василик Юлія Василівна юрист5консультант комунальної бюджетної установи "Контактний центр

міста Києва"; 

Верес Леся Іванівна заступник керівника апарату 5 начальник юридичного управління апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

Гутік Іван Петрович голова об'єднання первинних профспілкових організацій Київської міської
державної адміністрації;

Дворніков Віктор Металович перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

Єрмак Володимир Вікторович начальник відділу організаційно5 документального забезпечення
заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань
житлово5комунального господарства та благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Мрига Сергій Станіславович начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та
реалізації проектів Департаменту житлово5 комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);

Мусієнко Віра Василівна заступник начальника комунального підприємства
"Київжитлоспецексплуатація";

Олійник Віра Дмитрівна езаступник начальника Управління з питань запобігання та протидії корупції
5 начальник відділу запобігання та виявлення корупції виконавчого органу
Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації);

Прилипко Юрій Михайлович начальник контрольно5аналітичного управління апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

Саранча Андрій Валерійович заступник начальника відділу забезпечення роботи адміністративної комісії
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Äîäàòîê 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 28.07.2016 ¹ 858/858

Склад
адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)

Київський міський голова В. Кличко

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ ïðè âèêîíàâ÷î-

ìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ – Àäì³í³ñòðà-

òèâíà êîì³ñ³ÿ) º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé

ñòâîðþºòüñÿ ³ ä³º â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó Óêðà-

¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â

Óêðà¿í³», ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ ³ ï³äçàêîííèõ àêò³â

òà öüîãî Ïîëîæåííÿ.

1.2. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíî-

ñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Êîäåêñîì

Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ,

çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðà-

äè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), öèì Ïîëîæåííÿì òà ³íøèìè íîðìàòèâ-

íèìè àêòàìè.

1.3. Ä³ÿëüí³ñòü Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ´ðóí-

òóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñò³, îõîðîíè ³í-

òåðåñ³â îñîáè òà äåðæàâè, ãëàñíîñò³, ïóáë³÷íî-

ñò³, ñàìîñò³éíîñò³ ³ íåçàëåæíîñò³ ó ïðèéíÿòò³ ð³-

øåíü, ð³âíîñò³ ó÷àñíèê³â àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðî-

öåñó ïåðåä çàêîíîì.

1.4. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ çàáåçïå÷óº ñâîº-

÷àñíå, âñåá³÷íå, ïîâíå ³ îá’ºêòèâíå ç’ÿñóâàííÿ

îáñòàâèí êîæíî¿ ñïðàâè, âèð³øåííÿ ¿¿ â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çàáåçïå-

÷åííÿ âèêîíàííÿ âèíåñåíî¿ ïîñòàíîâè, à òàêîæ

âèÿâëåííÿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî ñïðèÿþòü â÷è-

íåííþ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü, çàïî-

á³ãàííÿ ïðàâîïîðóøåííÿì, âèõîâàííÿ ãðîìà-

äÿí ó äóñ³ òî÷íîãî ³ íåóõèëüíîãî äîäåðæàííÿ

Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, ïîâàãè äî ïðàâ,

÷åñò³ ³ ã³äíîñò³ ³íøèõ ãðîìàäÿí, äî ïðàâèë ñï³â-

æèòòÿ, ñóìë³ííîãî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, â³ä-

ïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì, çì³öíåííÿ

çàêîííîñò³.

2. ÇÀÂÄÀÍÍß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ ÊÎÌ²Ñ²¯,

ÏÎÐßÄÎÊ ¯¯ ÓÒÂÎÐÅÍÍß ² Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Çàâäàííÿì Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ º ðîç-

ãëÿä ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåí-

íÿ, ï³äâèùåííÿ ïðàâîâî¿ êóëüòóðè ãðîìàäÿí, à

òàêîæ ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøåíü.

2.2. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ óòâîðþºòüñÿ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ íà ñòðîê ¿¿ ïîâíî-

âàæåíü, ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äàëüíà ïå-

ðåä Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà âèêîíàâ÷èì

îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà ï³ä-

çâ³òíà ¿ì.

2.3. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ â óñ³õ ïèòàííÿõ,

â³äíåñåíèõ äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿, âçàºìîä³º ç ïî-

ñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà

ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2.4. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ îðãàí³çîâóº îá-

ë³ê ðîçãëÿíóòèõ ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðà-

âîïîðóøåííÿ, óçàãàëüíþº ïðàêòèêó ðîçãëÿäó

öèõ ñïðàâ ó ìåæàõ ì. Êèºâà.

2.5. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ, âñòàíîâèâøè

ïðè ðîçãëÿä³ êîíêðåòíèõ ñïðàâ àáî â ðåçóëüòà-

ò³ óçàãàëüíåííÿ ïðàêòèêè ¿õ ðîçãëÿäó, ïðè÷èíè òà

óìîâè, ùî ñïðèÿëè â÷èíåííþ àäì³í³ñòðàòèâíèõ

ïðàâîïîðóøåíü, âíîñèòü äî â³äïîâ³äíîãî äåð-

æàâíîãî îðãàíó, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ, ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ àáî ïîñàäîâ³é

îñîá³ ïðîïîçèö³¿ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî óñó-

íåííÿ öèõ ïðè÷èí òà óìîâ.

Íå ï³çí³ø ÿê ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ïðî ðåçóëüòàòè

âæèòòÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíèé äåðæàâ-

íèé îðãàí ÷è îðãàí ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,

ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ àáî ïîñàäîâà îñîáà ïî-

â³äîìëÿþòü Àäì³í³ñòðàòèâí³é êîì³ñ³¿.

2.6. Ä³ëîâîäñòâî â ñïðàâàõ, ùî ðîçãëÿäàþòü-

ñÿ Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ, âåäåòüñÿ â³äïî-

â³äíî äî âèìîã Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðà-

òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ àê-

ò³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà öüî-

ãî Ïîëîæåííÿ. Ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ òà çáåð³ãàí-

íÿ ñïðàâ, çðàçêè ôîðì äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ

äëÿ ðîáîòè Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿, çàòâåð-

äæóþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-

í³ñòðàö³ºþ).

2.7. Òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ìàòåð³àëü-

íî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-

ì³ñ³¿ ïîêëàäàºòüñÿ íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó

àäì³í³ñòðàö³þ).

2.8. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ êîðèñòóºòüñÿ

øòàìïîì ³ ïå÷àòêîþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿).

3. ÑÏÐÀÂÈ ÏÐÎ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÏÐÀÂÎ-

ÏÎÐÓØÅÍÍß, Ï²ÄÂ²ÄÎÌ×² ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ²É

ÊÎÌ²Ñ²¯

3.1. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº ñïðà-

âè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, çàçíà-

÷åí³ â ñòàòò³ 218 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñ-

òðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

4. ÑÊËÀÄ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ ÊÎÌ²Ñ²¯

4.1. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ óòâîðþºòüñÿ â

ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, â³äïîâ³äàëü-

íîãî ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â êîì³ñ³¿. Â Àäì³í³ñòðà-

òèâí³é êîì³ñ³¿ º ïîñàäà çâ³ëüíåíîãî â³äïîâ³äàëü-

íîãî ñåêðåòàðÿ êîì³ñ³¿.

Äî ñêëàäó Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ âõîäÿòü

äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðåäñòàâíèêè

ïðîôñï³ëêîâèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, òðóäî-

âèõ êîëåêòèâ³â.

Äî ñêëàäó Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ íå ìîæóòü

âõîäèòè ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-

äè, ïîñàäîâ³ îñîáè ÿêèõ ìàþòü ïðàâî ñêëàäàòè

ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåí-

íÿ, à òàêîæ ïðàö³âíèêè ïðîêóðàòóðè, ñóäó ³ àä-

âîêàòè.

4.2. Ãîëîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿, à ï³ä ÷àñ

éîãî â³äñóòíîñò³ çàñòóïíèê ãîëîâè:

1) êåðóº ðîáîòîþ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿,

íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ

íà Àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³ñ³þ çàâäàíü;

2) ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-

ì³ñ³¿;

3) çàáåçïå÷óº ðåãóëÿðíå ïðîâåäåííÿ çàñ³-

äàíü Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿, âèçíà÷àº êîëî

ïèòàíü, ùî ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó íà ¿¿ ÷åðãîâî-

ìó çàñ³äàíí³;

4) âæèâàº çàõîäè ùîäî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðà-

âîâî¿ êóëüòóðè ³ ïðàâîâî¿ ï³äãîòîâêè ÷ëåí³â Àä-

ì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

5) ï³äïèñóº ïðîòîêîë ³ ïîñòàíîâó Àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïî ñïðàâ³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå

ïðàâîïîðóøåííÿ.

4.3. Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð Àäì³í³ñòðàòèâ-

íî¿ êîì³ñ³¿:

1) çàâîäèòü ïî êîæíîìó ïðîòîêîëó ïðî àäì³-

í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ îêðåìó ñïðàâó;

2) çä³éñíþº ï³äãîòîâêó äî ðîçãëÿäó ñïðàâ ïðî

àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ;

3) âèð³øóº îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ ïðîâåäåí-

íÿ çàñ³äàíü Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

4) ñïîâ³ùàº ïðî äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå çàñ³äàííÿ

Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü â íüî-

ìó ó÷àñòü, òà ïðîêóðîðà;

5) âåäå ïî ñïðàâàõ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ Àäì³-
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í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ, ïðîòîêîëè çàñ³äàíü Àä-

ì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

6) ðàçîì ç ãîëîâîþ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä-

ïèñóº ïðîòîêîë ³ ïîñòàíîâó Àäì³í³ñòðàòèâíî¿

êîì³ñ³¿ ïî ñïðàâ³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïî-

ðóøåííÿ;

7) çâåðòàº äî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ïðî íà-

êëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ³ êîí-

òðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ;

8) âåäå ä³ëîâîäñòâî Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿,

îáë³ê ðîçãëÿíóòèõ ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³

ïðàâîïîðóøåííÿ, çàáåçïå÷óº çáåð³ãàííÿ öèõ

ñïðàâ;

9) ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-

ì³ñ³¿ â ñóäàõ, ó ñòîñóíêàõ ç äåðæàâíèìè îðãàíà-

ìè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³ä-

ïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ³í-

øèìè þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè.

5. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÎÇÃËßÄÓ ÑÏÐÀÂ ÏÐÎ ÀÄÌ²-

Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍ² ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß

5.1. Ñïðàâà, ùî çàâîäèòüñÿ Àäì³í³ñòðàòèâ-

íîþ êîì³ñ³ºþ, ïîâèííà ì³ñòèòè ïðîòîêîë ïðî

àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ïðîòîêîë çà-

ñ³äàííÿ ³ ïîñòàíîâó Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿, äà-

í³ ïðî ñïîâ³ùåííÿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðà-

â³, ïðî äåíü ³ ÷àñ çàñ³äàííÿ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-

ì³ñ³¿, âðó÷åííÿ àáî íàä³ñëàííÿ ïîñòàíîâè îñî-

á³, ùîäî ÿêî¿ ¿¿ âèíåñåíî, â³äì³òêè ïðî âèêîíàí-

íÿ ïîñòàíîâè, õ³ä ³ ðåçóëüòàòè ¿¿ âèêîíàííÿ òà

³íø³ äîêóìåíòè ó ö³é ñïðàâ³.

5.2. Ï³äñòàâîþ äëÿ ðîçãëÿäó Àäì³í³ñòðàòèâ-

íîþ êîì³ñ³ºþ ñïðàâè º ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñ-

òðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ñêëàäåíèé ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó óïîâíîâàæåíîþ íà òå ïî-

ñàäîâîþ îñîáîþ, ³íøèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî

äî ñòàòò³ 255 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-

í³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

5.3. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº ñïðà-

âè íà çàñ³äàííÿõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ íå ð³äøå äâîõ

ðàç³â íà ì³ñÿöü. Çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ º ïðàâîìî÷-

íèì ïðè íàÿâíîñò³ íå ìåíø ÿê ïîëîâèíè çàãàëü-

íîãî ñêëàäó êîì³ñ³¿.

5.4. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº ñïðà-

âè â ï’ÿòíàäöÿòèäåííèé ñòðîê ç äíÿ îäåðæàííÿ

ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåí-

íÿ òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â ñïðàâè.

5.5. Ñïðàâè ðîçãëÿäàþòüñÿ â³äêðèòî.

Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ âèõîâíî¿ ³ çàïîá³æíî¿ ðî-

ë³ ïðîâàäæåííÿ â ñïðàâàõ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðà-

âîïîðóøåííÿ òàê³ ñïðàâè ìîæóòü ðîçãëÿäàòè-

ñÿ íà âè¿çíèõ çàñ³äàííÿõ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-

ì³ñ³¿.

5.6. Ñïðàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ â ïðèñóòíîñò³ îñî-

áè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïî-

â³äàëüíîñò³. Çà â³äñóòíîñò³ ö³º¿ îñîáè ñïðàâà ìî-

æå ðîçãëÿäàòèñÿ ëèøå ó âèïàäêàõ, êîëè º äàí³ ïðî

ñâîº÷àñíå ³ íàëåæíå ñïîâ³ùåííÿ îñîáè ïðî ì³ñ-

öå ³ ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ³ ÿêùî â³ä íå¿ íå íàä³éø-

ëî êëîïîòàííÿ ïðî â³äêëàäåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè.

5.7. Ïðè ï³äãîòîâö³ äî ðîçãëÿäó ñïðàâè â³ä-

ïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿

âèð³øóº òàê³ ïèòàííÿ:

1) ÷è íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Àäì³í³ñòðàòèâ-

íî¿ êîì³ñ³¿ ðîçãëÿä ö³º¿ ñïðàâè;

2) ÷è ïðàâèëüíî ñêëàäåíî ïðîòîêîë òà ³íø³

ìàòåð³àëè ñïðàâè;

3) ÷è ñïîâ³ùåíî îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîç-

ãëÿä³ ñïðàâè, ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ¿¿ ðîçãëÿäó;

4) ÷è âèòðåáóâàíî íåîáõ³äí³ äîäàòêîâ³ ìàòå-

ð³àëè;

5) ÷è ï³äëÿãàþòü çàäîâîëåííþ êëîïîòàííÿ

îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿

â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïîòåðï³ëîãî, ¿õ çàêîííèõ ïðåä-

ñòàâíèê³â ³ àäâîêàòà.

Ïðî äåíü çàñ³äàííÿ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿

çàâ÷àñíî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðîêóðîðó.

5.8. Ðîçãëÿä ñïðàâè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç îãîëî-

øåííÿ ñêëàäó Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿, ÿêèì

ðîçãëÿäàºòüñÿ öÿ ñïðàâà.

Ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-

ì³ñ³¿ îãîëîøóº, ÿêà ñïðàâà ðîçãëÿäàºòüñÿ, õòî

ïðèòÿãóºòüñÿ äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-

íîñò³, ðîç’ÿñíþº îñîáàì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó

ðîçãëÿä³ ñïðàâè, ¿õ ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè, ïåðåäáà-

÷åí³ ñòàòòÿìè 268-274 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àä-

ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî îãî-

ëîøóºòüñÿ ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðà-

âîïîðóøåííÿ. Íà çàñ³äàíí³ çàñëóõîâóþòüñÿ îñî-

áè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ ñïðàâè, äîñë³äæóþ-

òüñÿ äîêàçè ³ âèð³øóþòüñÿ êëîïîòàííÿ.

5.9. Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ ïðè ðîçãëÿä³ ñïðà-

âè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çî-

áîâ’ÿçàíà ç’ÿñóâàòè:

1) ÷è áóëî â÷èíåíî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïî-

ðóøåííÿ;

2) ÷è âèííà öÿ îñîáà â éîãî â÷èíåíí³;

3) ÷è ï³äëÿãàº âîíà àäì³í³ñòðàòèâí³é â³äïîâ³-

äàëüíîñò³;

4) ÷è º îáñòàâèíè, ùî ïîì’ÿêøóþòü ³ îáòÿæó-

þòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü;

5) ÷è çàïîä³ÿíî ìàéíîâó øêîäó;

6) ÷è º ï³äñòàâè äëÿ ïåðåäà÷³ ìàòåð³àë³â ïðî

àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ íà ðîçãëÿä

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è òðóäîâîãî êîëåêòè-

âó;

7) ³íø³ îáñòàâèíè, ùî ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ

ïðàâèëüíîãî âèð³øåííÿ ñïðàâè.

5.10. Ïðè ðîçãëÿä³ êîæíî¿ ñïðàâè ïðî àäì³-

í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ Àäì³í³ñòðàòèâ-

íîþ êîì³ñ³ºþ âåäåòüñÿ ïðîòîêîë, â ÿêîìó çà-

çíà÷àþòüñÿ:

1) äàòà ³ ì³ñöå çàñ³äàííÿ;

2) íàéìåíóâàííÿ ³ ñêëàä Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êî-

ì³ñ³¿;

3) çì³ñò ñïðàâè, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ;

4) â³äîìîñò³ ïðî ÿâêó îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü

ó ñïðàâ³;

5) ïîÿñíåííÿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçãëÿ-

ä³ ñïðàâè, ¿õ êëîïîòàííÿ ³ ðåçóëüòàòè ¿õ ðîçãëÿ-

äó;

6) äîêóìåíòè ³ ðå÷îâ³ äîêàçè, äîñë³äæåí³ ïðè

ðîçãëÿä³ ñïðàâè;

7) â³äîìîñò³ ïðî îãîëîøåííÿ ïðèéíÿòî¿ ïî-

ñòàíîâè ³ ðîç’ÿñíåííÿ ïîðÿäêó òà ñòðîê³â ¿¿ îñ-

êàðæåííÿ.

Ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿

ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì íà çàñ³äàíí³ ³ â³äïî-

â³äàëüíèì ñåêðåòàðåì.

6. ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ ÊÎÌ²Ñ²¯

6.1. Ïî ñïðàâ³ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïî-

ðóøåííÿ Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ âèíîñèòü îä-

íó ç òàêèõ ïîñòàíîâ:

1) ïðî íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿã-

íåííÿ;

2) ïðî çàêðèòòÿ ñïðàâè.

6.2. Çà â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü Àäì³í³ñòðà-

òèâíà êîì³ñ³ÿ ìîæå çàñòîñîâóâàòè òàê³ àäì³í³ñ-

òðàòèâí³ ñòÿãíåííÿ:

1) ïîïåðåäæåííÿ;

2) øòðàô.

6.3. Ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ Àäì³í³ñòðàòèâíà

êîì³ñ³ÿ íàêëàäàº éîãî â ìåæàõ, âñòàíîâëåíèõ

â³äïîâ³äíîþ ñòàòòåþ Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àä-

ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà ³íøèìè àêòà-

ìè, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà àäì³-

í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

ßêùî îäíî÷àñíî ðîçãëÿäàþòüñÿ äâ³ àáî á³ëü-

øå ñïðàâ ïðî â÷èíåííÿ îäí³ºþ îñîáîþ ê³ëüêîõ

ïîðóøåíü, Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ íàêëàäàº

ñòÿãíåííÿ â ìåæàõ ñàíêö³¿, âñòàíîâëåíî¿ çà á³ëüø

ñåðéîçíå ïðàâîïîðóøåííÿ ç ÷èñëà â÷èíåíèõ.

Äî îñíîâíîãî ñòÿãíåííÿ â öüîìó ðàç³ ìîæå áó-

òè ïðèºäíàíî îäíå ç äîäàòêîâèõ ñòÿãíåíü, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

áóäü-ÿêå ç â÷èíåíèõ ïðàâîïîðóøåíü.

6.4. Ïðè íàêëàäåíí³ ñòÿãíåííÿ Àäì³í³ñòðàòèâ-

íà êîì³ñ³ÿ âðàõîâóº õàðàêòåð â÷èíåíîãî ïðàâî-

ïîðóøåííÿ, îñîáó ïîðóøíèêà, ñòóï³íü éîãî âè-

íè, ìàéíîâèé ñòàí, îáñòàâèíè, ùî ïîì’ÿêøó-

þòü ³ îáòÿæóþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

6.5. Àäì³í³ñòðàòèâíå ñòÿãíåííÿ ìîæå áóòè íà-

êëàäåíî íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ â÷è-

íåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ, à ïðè òðèâàþ÷îìó ïðà-

âîïîðóøåíí³ – íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ç

äíÿ éîãî âèÿâëåííÿ.

6.6. Ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ ñïðàâè âèíî-

ñèòüñÿ ïðè ïåðåäà÷³ ìàòåð³àë³â íà ðîçãëÿä ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è òðóäîâîãî êîëåêòèâó,

àáî ïåðåäà÷³ ¿õ ïðîêóðîðó, îðãàíó äîñóäîâîãî

ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ ïðè íàÿâíîñò³ îáñòàâèí,

ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 247 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî

àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

6.7. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïî-

âèííà ì³ñòèòè:

1) íàéìåíóâàííÿ Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

2) äàòó ðîçãëÿäó ñïðàâè;

3) â³äîìîñò³ ïðî îñîáó, ùîäî ÿêî¿ ðîçãëÿäà-

ºòüñÿ ñïðàâà;

4) îïèñ îáñòàâèí, óñòàíîâëåíèõ ïðè ðîçãëÿ-

ä³ ñïðàâè;

5) çàçíà÷åííÿ íîðìàòèâíîãî àêòà, ÿêèé ïå-

ðåäáà÷àº â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà öå àäì³í³ñòðàòèâ-

íå ïðàâîïîðóøåííÿ;

6) ïðèéíÿòå ïî ñïðàâ³ ð³øåííÿ,

6.8. Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 40

Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïî-

ðóøåííÿ ÿêùî ó ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çàïîä³ÿíî ìàéíî-

âó øêîäó ãðîìàäÿíèíîâ³, ï³äïðèºìñòâó, óñòà-

íîâ³ àáî îðãàí³çàö³¿, òî Àäì³í³ñòðàòèâíà êîì³ñ³ÿ

ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ ñòÿã-

íåííÿ çà àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ ìàº

ïðàâî îäíî÷àñíî âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî â³äøêî-

äóâàííÿ âèííèì ìàéíîâî¿ øêîäè, ÿêùî ¿¿ ñóìà

íå ïåðåâèùóº äâîõ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìó-

ì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.

6.9. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïî-

âèííà ì³ñòèòè âêàç³âêó ïðî ïîðÿäîê ³ ñòðîê ¿¿ îñ-

êàðæåííÿ.

6.10. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèé-

ìàºòüñÿ ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ÷ëåí³â Àä-

ì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿, ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³.

Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ï³äïèñóºòü-

ñÿ ãîëîâóþ÷èì íà çàñ³äàíí³ ³ â³äïîâ³äàëüíèì

ñåêðåòàðåì Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿.

6.11. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ îãî-

ëîøóºòüñÿ íåãàéíî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçãëÿäó

ñïðàâè.

Êîï³ÿ ïîñòàíîâè Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ â

òðèäåííèé òåðì³í âðó÷àºòüñÿ àáî âèñèëàºòüñÿ

îñîá³, ùîäî ÿêî¿ ¿¿ âèíåñåíî, òà ïîòåðï³ëîìó íà

éîãî ïðîõàííÿ.

Êîï³ÿ ïîñòàíîâè Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ âðó-

÷àºòüñÿ ï³ä ðîçïèñêó. Ó ðàç³, ÿêùî êîï³ÿ ïîñòà-

íîâè âèñèëàºòüñÿ, ïðî öå ðîáèòüñÿ â³äïîâ³äíà

â³äì³òêà ó ñïðàâ³.

6.12. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ìî-

æå áóòè îñêàðæåíà îñîáîþ, ùîäî ÿêî¿ ¿¿ âèíå-

ñåíî, à òàêîæ ïîòåðï³ëèì ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â

ç äíÿ âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè Àäì³í³ñòðàòèâíîþ

êîì³ñ³ºþ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) àáî äî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíàìè Óêðà¿íè. Ó ðàç³ ïðîïóñêó çàçíà÷åíîãî

ñòðîêó ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí öåé ñòðîê çà çàÿâîþ

îñîáè, ùîäî ÿêî¿ âèíåñåíî ïîñòàíîâó, ìîæå áó-

òè ïîíîâëåíî îðãàíîì, ïðàâîìî÷íèì ðîçãëÿ-

äàòè ñêàðãó.

Ñêàðãà ïîäàºòüñÿ â Àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³-

ñ³þ. Ñêàðãà, ùî íàä³éøëà, ïðîòÿãîì òðüîõ ä³á

íàäñèëàºòüñÿ ðàçîì ³ç ñïðàâîþ îðãàíó (ïîñà-

äîâ³é îñîá³), ïðàâîìî÷íîìó â³äïîâ³äíî ¿¿ ðîç-

ãëÿäàòè.

6.13. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ìî-

æå áóòè îñêàðæåíà ïðîêóðîðîì ó âèïàäêàõ, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 7 Êîäåêñó

Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

6.14. Ïîäàííÿ ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê ñêàðãè

íà ïîñòàíîâó, çà âèíÿòêîì ïîñòàíîâè ïðî íà-

êëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿ-

ä³ ïîïåðåäæåííÿ, çóïèíÿº âèêîíàííÿ ïîñòàíî-

âè äî ðîçãëÿäó ñêàðãè.

6.15. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî

íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ï³ä-

ëÿãàº âèêîíàííþ ç ìîìåíòó ¿¿ âèíåñåííÿ, ÿêùî

³íøå íå âñòàíîâëåíî Êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðî àä-

ì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà ³íøèìè çàêî-

íàìè Óêðà¿íè.

6.16. Ïðè îñêàðæåíí³ ïîñòàíîâè Àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-

ãî ñòÿãíåííÿ ïîñòàíîâà ï³äëÿãàº âèêîíàííþ ï³ñ-

ëÿ çàëèøåííÿ ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ, çà âè-

íÿòêîì ïîñòàíîâ ïðî çàñòîñóâàííÿ çàõîäó ñòÿã-

íåííÿ ó âèãëÿä³ ïîïåðåäæåííÿ.

6.17. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî

íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ º îáî-

â’ÿçêîâîþ äëÿ âèêîíàííÿ äåðæàâíèìè ³ ãðîìàä-

ñüêèìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè,

îðãàí³çàö³ÿìè, ïîñàäîâèìè îñîáàìè ³ ãðîìà-

äÿíàìè.

Øòðàô ìàº áóòè ñïëà÷åíèé ïîðóøíèêîì íå

ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ï’ÿòíàäöÿòü äí³â ç äíÿ âðó÷åí-

íÿ éîìó ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó, à

â ðàç³ îñêàðæåííÿ – íå ï³çí³ø ÿê ÷åðåç ï’ÿòíàä-

öÿòü äí³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàëèøåííÿ

ñêàðãè áåç çàäîâîëåííÿ.

6.18. Ïîñòàíîâà Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî

íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ó âè-

ãëÿä³ ïîïåðåäæåííÿ âèêîíóºòüñÿ øëÿõîì îãîëî-

øåííÿ ïîñòàíîâè ïîðóøíèêó, ÿêùî ïîñòàíîâà àä-

ì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ ïîïåðåäæåí-

íÿ âèíîñèòüñÿ ï³ä ÷àñ â³äñóòíîñò³ ïîðóøíèêà, éî-

ìó âðó÷àºòüñÿ êîï³ÿ ïîñòàíîâè â ïîðÿäêó ³ ñòðî-

êè, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòåþ 285 öüîãî Êîäåêñó.

6.19. Êîíòðîëü çà ïðàâèëüíèì ³ ñâîº÷àñíèì âè-

êîíàííÿì ïîñòàíîâè Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿

ïðî íàêëàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ

çä³éñíþºòüñÿ Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ.

Ó ðàç³ íåñïëàòè øòðàôó ïðàâîïîðóøíèêîì ó

ñòðîê, âñòàíîâëåíèé ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³

307 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðà-

âîïîðóøåííÿ, ïîñòàíîâà ïðî íàêëàäåííÿ øòðà-

ôó íàäñèëàºòüñÿ äëÿ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ

äî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè çà ì³ñ-

öåì ïðîæèâàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà.

6.20. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 83 Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ» êîíòðîëü çà ñâîº-

÷àñí³ñòþ, ïðàâèëüí³ñòþ, ïîâíîòîþ âèêîíàííÿ

ð³øåíü äåðæàâíèì âèêîíàâöåì çä³éñíþþòü íà-

÷àëüíèê â³ää³ëó, ÿêîìó áåçïîñåðåäíüî ï³äïî-

ðÿäêîâàíèé äåðæàâíèé âèêîíàâåöü, à òàêîæ êå-

ð³âíèê âèùåñòîÿùîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âèêî-

íàâ÷î¿ ñëóæáè.

6.21. Íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíòà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî

âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿,

â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð Àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³-

ñ³¿ ðîáèòü íà ïîñòàíîâ³ â³äïîâ³äíó â³äì³òêó.
Київський міський голова

В. Кличко

1. Ñòâîðèòè ïàðê â³äïî÷èíêó íà çåìåëüí³é ä³-

ëÿíö³ ïëîùåþ 3,44 ãà (êàäàñòðîâ³ íîìåðè ä³ëÿ-

íîê, ùî âõîäÿòü äî ¿¿ ñêëàäó:

8000000000:91:119:100, 8000000000:91:119:110,

8000000000:91:119:130) íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì. Êè-

ºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà»,

à ñàìå: äîäàòè ïàðê â³äïî÷èíêó çã³äíî ç ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ äî ïåðåë³êó ïàðê³â Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.1 Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. 2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñ-

íèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëà-

ãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,44 ãà

íà âóë. Ãëèáî÷èöüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 3

òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

Про створення парку відпочинку 
на земельній ділянці площею 3,44 га 

на вул. Глибочицькій у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 877/877 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу
Міністерства будівництва, архітектури та житловоFкомунального господарства України від 10.04.2006 № 105
«Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереженF
ня рекреаційної цінності території, збереження зелених насаджень, враховуючи звернення громадян, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Сахну Валерію Павловичу, Сахно Лесі Миколаївні та Шамоті 

Ірині Валеріївні для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Панорамній, 22Fа у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 636/636 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесенF
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власF
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Ñàõíó Âàëåð³þ Ïàâëî-

âè÷ó, Ñàõíî Ëåñ³ Ìèêîëà¿âí³ òà Øàìîò³ ²ðèí³ Âàëåð³-

¿âí³ ó ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,0585 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ «Õðåùà-

òèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êî-

ì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäó-

âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, ïî-

ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî âñòàíîâ-

ëåííÿ Äíÿ óêðà¿íñüêîãî äîáðîâîëüöÿ çã³äíî ç

äîäàòêîì.

2. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.
Київський міський голова

В. Кличко

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України з питання встановлення 

Дня українського добровольця
Рішення Київської міської ради № 354/354 від 26 травня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України – містоFгерой Київ», з метою вшанування мужності та героїзму учасників добровольчих батальйоF
нів та формувань, а також посилення їх суспільної значимості Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Äîäàòîê 

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.05.2016 ¹ 354/354

ЗВЕРНЕННЯ
до Верховної Ради України

Äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè áóëî âíåñåíî ïðî-

åêò ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî

âñòàíîâëåííÿ Äíÿ óêðà¿íñüêîãî äîáðîâîëüöÿ»,

ÿêèé 17.03.2016 áóëî çàðåºñòðîâàíî çà íîìå-

ðîì 4261.

Çã³äíî ç ïðîåêòîì âèùåçàçíà÷åíî¿ ïîñòàíî-

âè ïðîïîíóºòüñÿ âñòàíîâèòè â Óêðà¿í³ Äåíü óêðà-

¿íñüêîãî äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé â³äçíà÷àòè ùîð³÷-

íî 14 áåðåçíÿ.

Âðàõîâóþ÷è ñóñï³ëüíó çíà÷èì³ñòü çàçíà-

÷åíîãî ïèòàííÿ, ç îãëÿäó íà òå, ùî ñàìå çà-

âäÿêè ó÷àñíèêàì äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â

òà ôîðìóâàíü áóëî ñòâîðåíî áîºçäàòíó àð-

ì³þ, ÿêà íå äîïóñòèëà ïðîñóâàííÿ âîðîãà

âñåðåäèíó ìàòåðèêîâî¿ Óêðà¿íè, ç ìåòîþ âè-

ÿâëåííÿ ïîâàãè ç áîêó óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëü-

ñòâà òà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,

çîêðåìà, äî äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, à òà-

êîæ äëÿ âøàíóâàííÿ ìóæíîñò³, ïàòð³îòèçìó òà

çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ïàì’ÿò³ ñëàâåò-

íèõ ãåðî¿â-äîáðîâîëüö³â Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-

äà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç

ïðîõàííÿì âñòàíîâèòè çã³äíî ç ïðîåêòîì ïî-

ñòàíîâè «Ïðî âñòàíîâëåííÿ Äíÿ óêðà¿íñüêî-

ãî äîáðîâîëüöÿ» â³ä 17.03.2016 ¹ 4261 Äåíü

óêðà¿íñüêîãî äîáðîâîëüöÿ, ÿêèé â³äçíà÷àòè

ùîð³÷íî 14 áåðåçíÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

державному територіальноFгалузевому об’єднанню 
«ПівденноFЗахідна залізниця» на вул. Привокзальній 

у Дарницькому районі м. Києва для спорудження, 
експлуатації та обслуговування меморіалу загиблим 

залізничникам в роки Другої світової війни
Рішення Київської міської ради № 642/642 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеF
мельної ділянки державному територіальноFгалузевому об’єднанню «ПівденноFЗахідна залізниця» на вул.
Привокзальній у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного коF
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуF
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

äåðæàâíîìó òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâîìó îá’ºä-

íàííþ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» íà 

âóë. Ïðèâîêçàëüí³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,34 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòó-

âàííÿ äëÿ ñïîðóäæåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ìåìîð³àëó çàãèáëèì çàë³çíè÷íèêàì

â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22065).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

8000000000:82:413:0048) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàíîðàìí³é, 22-à ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

– ãðîìàäÿíèíó Ñàõíó Âàëåð³þ Ïàâëîâè÷ó –

1/3 â³ä 0,0585 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíî-

ñò³ â³ä 14.10.2010);

– ãðîìàäÿíö³ Ñàõíî Ëåñ³ Ìèêîëà¿âí³ – 1/3 â³ä

0,0585 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

14.10.2010);

– ãðîìàäÿíö³ Øàìîò³ ²ðèí³ Âàëåð³¿âí³ – 1/3 â³ä

0,0585 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ â³ä

14.10.2010) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿

òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8798).

2. Ãðîìàäÿíàì Ñàõíó Âàëåð³þ Ïàâëîâè÷ó, Ñàõ-

íî Ëåñ³ Ìèêîëà¿âí³ òà Øàìîò³ ²ðèí³ Âàëåð³¿âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ

ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Денисюку Вячеславу Васильовичу, Денисюк Ользі Костянтинівні,

Юнашевій Юлії Олександрівні, Подворку Артему 
Володимировичу та Подворко Марині Олександрівні 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 26 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 634/634 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесенF
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власF
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíàì Äåíèñþêó Âÿ÷åñëàâó

Âàñèëüîâè÷ó, Äåíèñþê Îëüç³ Êîñòÿíòèí³âí³, Þíà-

øåâ³é Þë³¿ Îëåêñàíäð³âí³, Ïîäâîðêó Àðòåìó Âîëî-

äèìèðîâè÷ó òà Ïîäâîðêî Ìàðèí³ Îëåêñàíäð³âí³ ó

ñï³ëüíó ÷àñòêîâó âëàñí³ñòü çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,0524 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:413:0028) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³-

âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ïàíîðàìí³é, 26 ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³:

– ãðîìàäÿíèíó Äåíèñþêó Âÿ÷åñëàâó Âàñè-

ëüîâè÷ó – 1/5 â³ä 0,0524 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðà-

âî âëàñíîñò³ â³ä 16.08.2010);

– ãðîìàäÿíö³ Äåíèñþê Îëüç³ Êîñòÿíòèí³âí³ –

1/5 â³ä 0,0524 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíî-

ñò³ â³ä 16.08.2010);

– ãðîìàäÿíö³ Þíàøåâ³é Þë³¿ Îëåêñàíäð³âí³ –

1/5 â³ä 0,0524 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíî-

ñò³ â³ä 16.08.2010);

– ãðîìàäÿíèíó Ïîäâîðêó Àðòåìó Âîëîäèìè-

ðîâè÷ó – 1/5 â³ä 0,0524 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî

âëàñíîñò³ â³ä 16.08.2010);

– ãðîìàäÿíö³ Ïîäâîðêî Ìàðèí³ Îëåêñàíäð³âí³ –

1/5 â³ä 0,0524 ãà (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³

â³ä 16.08.2010) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëî-

âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-8813).

2. Ãðîìàäÿíàì Äåíèñþêó Âÿ÷åñëàâó Âàñèëüî-

âè÷ó, Äåíèñþê Îëüç³ Êîñòÿíòèí³âí³, Þíàøåâ³é

Þë³¿ Îëåêñàíäð³âí³, Ïîäâîðêó Àðòåìó Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó òà Ïîäâîðêî Ìàðèí³ Îëåêñàíäð³âí³:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèê³â çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

2.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿, ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ âèð³øóâàòè â

ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Ïîïåðåäèòè âëàñíèê³â çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè,

ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ìîæå áóòè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ ñòàòòÿìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Управлінню державної 
охорони України на вул. Коноплянській, 22 в Оболонському

районі м. Києва для будівництва комплексу житлових будинків
Рішення Київської міської ради № 652/652 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зеF
мельної ділянки Управлінню державної охорони України на вул. Коноплянській, 22 в Оболонському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінF
цевих 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 ЗаF
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

Óïðàâë³ííþ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè íà 

âóë. Êîíîïëÿíñüê³é, 22 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 3,43 ãà (çåìåëü-

íà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) ó ïîñò³éíå êî-

ðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó æèòëî-

âèõ áóäèíê³â çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê

äî ð³øåííÿ) (¹ Ê-21391).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,
à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 781 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис�
тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по�
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла�
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�85�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а�в�разі�змін��

за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо�роз-

таш�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлю-

ють�неможливість�розташ�вання�відповідних

ре�ламних�засобів,—�до�настання�та�их�змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

31.08.2016�р.�№�781

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ №
дозволу

Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа Місце розташування

1 42657"14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв.м

6,12 Оболонський район,
просп. Оболонський, 26,
літ. Б

2 43151"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОККО"НАФТОПРОДУКТ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 75

3 43171"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Солом'янський район, пл.
Севастопольська, 5

4 42656"14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв.м

6,12 Оболонський район,
просп. Оболонський, 26,
літ. Б

5 42747"14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

7,186 Деснянський район, вул.
Теодора Драйзера, 4

6 43196"14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,96 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича (вул.
Червоногвардійська), біля
будинку № 1"а, між
перетином з пров.
Магнітогорським та вул.
Червоноткацькою

7 42614"14 ТОВ "Альянс Холдинг" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Святошинський район,
Житомирське шосе, 6

8 49126"15 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОККО"НАФТОПРОДУКТ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 5

9 49127"15 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОККО"НАФТОПРОДУКТ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Оболонський район, вул.
Богатирська, 32"а

10 49034"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

3,52 Дніпровський район,
просп. Юрія Гагаріна, 2"а,
літ. А

11 50588"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Солом'янський район,
просп. Перемоги, 49

12 50589"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Шевченківський район,
вул. Дегтярівська, 53

13 49956"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕОМАКС"РЕСУРС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Дарницький район, вул.
Привокзальна, 1"а 

14 49957"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕОМАКС"РЕСУРС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Дарницький район,
Харківське шосе, 203

15 49254"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю з
іноземними інвестиціями
"АВТ Баварія"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

4,32 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 4

16 49819"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬМА"2"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

12 Оболонський район, вул.
Лугова, 13"а

17 43386"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬМА"2"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

3,5 Оболонський район, вул.
Лугова, 13"а

18 49990"15 Дочірнє підприємство "АУДІ
ЦЕНТР ВІПОС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

7,93 Шевченківський район,
вул. Дегтярівська, 54

19 43520"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

2,72 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 3

20 49253"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю з
іноземними інвестиціями "
АВТ Баварія"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

9 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 4

21 43671"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

1,02 Подільський район, вул.
Набережно"Лугова, 8
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22 49035"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн

ЛТД"
Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

2,28 Солом'янський район, пл.
Севастопольська, 1, літ. А

23 49033"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

3,52 Дніпровський район,
просп. Юрія Гагаріна, 2"а,
літ. А

24 49958"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕОМАКС"РЕСУРС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Дніпровський район, вул.
Празька, 18"в

25 50361"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БАУРІС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

35,7 Подільський район, вул.
Кирилівська, 58

26 49303"15 ТОВ"НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

11,189 Дарницький район, вул.
Здолбунівська, біля
будинку № 7"г

27 49302"15 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об'ємтю"просторова
конструкція, що стоїть окремо

46,75 Дарницький район, вул.
Здолбунівська, біля
будинку № 7"г

28 43672"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

1,02 Подільський район, вул.
Набережно"Лугова, 8

29 43594"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

2,72 Деснянський район, просп.
Броварський, 3"а

30 43183"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв.м

0,75 Дарницький район, вул.
Бориспільська, 12

31 49257"15 Товариство з обмеженою
відповІдальніст з
іноземними інвестиціями
"АВТ Баварія"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв.м

0,75 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 4

32 49107"15 ТОВ "АТЛАНТ"М
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

14,625 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 16

33 51918"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю " Адверт
Хаус"2006"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

13,5 Святошинський район,
Кільцева дорога вул.
Трублаїні (розподільна
смуга)

34 43173"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

1,02 Дарницький район, вул.
Бориспільська, 12

35 51991"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

4,335 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда
навпроти будинку № 10"а

36 49024"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА
ЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА"
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

2,475 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 1"е

37 52306"15 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ОККО" НАФТОПРОДУКТ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

16 Оболонський район, вул.
Семена Скляренка, 4

38 53622"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Подільський район, вул.
Стеценка, 20

39 52424"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВТОАЛЬЯНС КИЇВ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

25,2 Оболонський район, вул.
Новокостянтинівська / вул.
Корабельна

40 53194"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

9,68 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

41 53195"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть 

3,52 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

42 53196"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

8,0755 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

43 53198"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

3,52 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

44 53191"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

9,68 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

45 53201"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

3,52 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

46 53192"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

8,0755 Дніпровський район,
просп. Юрія Гагаріна, 2"а,
літ. А

47 53388"15 ФО"П Даниленко Олена
Станіславівна

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

7,658 Дарницький район, вул.
Єлизавети Чавдар, 13

48 53625"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Подільський район, просп.
"Правди", 5

49 53621"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Голосіївський район, вул.
Червонознам'янська, 158/1

50 53619"15 ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 38 

51 53620"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Солом'янський район,
просп. Космонавта
Комарова, 1"3

52 53197"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

8,0755 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

53 53692"15 ТОВ "ВІННЕР АВТОМОТІВ" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

5,712 Оболонський район,
просп. Московський, 24"д

54 53691"15 ТОВ "ВІННЕР АВТОМОТІВ" Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв.м

6,75 Оболонський район,
просп. Московський, 24"д

55 53690"15 ТОВ "ВІННЕР АВТОМОТІВ" Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій понад 5кв.м

6,75 Оболонський район,
просп. Московський, 24"д
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56 53693"15 ТОВ "ВІННЕР АВТОМОТІВ" Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій понад 5

6,75 Оболонський район,
просп. Московський, 24"Д

57 53618"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Оболонський район,
просп. Московський, 15

58 53578"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Голосіївський район, вул.
Набережно" Корчуватська,
11

59 53624"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 21

60 53577"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Деснянський район, просп.
Броварський, 18

61 53623"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Дніпровський район,
просп. Броварський, 16

62 53575"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Голосіївський район,
Столичне шосе, 99"к

63 53574"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Деснянський район, вул.
Електротехнічна, 30

64 53572"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
2/37

65 53680"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ACT
КОМПАНІ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

8 Оболонський район,
просп. Московський, 21"б

66 53681"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ACT
КОМПАНІ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

8 Оболонський район,
просп. Московський, 23"г

67 53573"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Оболонський район, вул.
Полярна, 8"ж

68 53986"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв.м

0,75 Дарницький район, пров.
Заводський, 1

69 53998"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв.м

0,75 Дарницький район, пров.
Заводський, 1 

70 54020"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ACT
КОМПАНІ"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

14 Оболонський район,
просп. Московський, 23

71 53200"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

3,52 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 7

72 53999"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв. м

0,75 Дарницький район, пров.
Заводський, 1 

73 54000"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв. м

0,75 Дарницький район, пров.
Заводський, 1

74 54001"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв. м

0,75 Дарницький район, пров.
Заводський, 1

75 52219"15 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

11,189 Дніпровський район, 55 м
на вул. Євгена Сверстюка
(вул. Марини Раскової),
від перетину з вул. Ованеса
Туманяна

76 54119"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТИВНО"ОЗДОРОВЧИЙ
КОМПЛЕКС "МОНІТОР"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

6,5 Подільський район, вул.
Електриків, 29"а

77 54252"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв.м

3,2 Голосіївський район, вул.
Ковпака, 29, літ. А

78 54166"16 ТОВ "ВІННЕР АВТОМОТІВ" Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій понад 5 кв.м

6,75 Оболонський район,
просп. Московський, 24"д

79 53990"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬМА"2"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,98 Оболонський район, вул.
Лугова, 13"а 

80 54251"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Прапор, прапорець, парасоля,
намет, який використовується
як рекламоносій до 5 кв.м

3,2 Голосіївський район, вул.
Ковпака, 29, літ. А

81 54138"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СОЦІАЛЬНА МОЛОДІЖНА
ІНІЦІАТИВА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

23,846
4

Шевченківський район,
вул. Жамбила Жабаєва
(вул. Кузьминська) / вул.
Новоукраїнська

82 53199"15 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

8,0755 Дніпровський район,
просп. Юрія Гагаріна, 2"а,
літ. А

83 53617"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

15,9 Оболонський район,
просп. Московський, 20"а

84 53993"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Тумба, об'емно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

24 Дарницький район, пров.
Заводський, 1

85 54052"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ACT
КОМПАНІ"

Тумба, об'емно"просторова
конструкція, що стоїть окремо

8 Оболонський район,
просп. Московський, 23"г,
№ 2

№ №
дозволу

Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування

1 42523"14 ТОВ "САН"СТРІМ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 170 м до вул.
Новопирогівської, ліворуч

2 42596"14 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю "АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Наумова /вул. Підлісна

3 42590"14 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Кільцева дорога/ вул. Зодчих

4 42654"14 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю "АГРОМАТ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі(беклайт)

6,48 Святошинський район, вул.
Академіка Булаховського /вул.
Лісорубна

5 43293"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака (напроти вул.
Архітектора Ніколаєва, біля
автостоянки)  

6 43313"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Симиренка/ вул. Булгакова,
13/1

7 43067"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 290 м до мосту на
вул. Добринській (у напрямку
від Тульської пл.)

8 43311"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ревуцького, з'їзд на просп.
Миколи Бажана

9 43075"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), 82

10 42971"14 ТОВ "САН"СТРІМ" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

32 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, виїзд
на Столичне шосе (біля
автосалону)

11 43315"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район,
Дніпровська набережна,
напроти буд. 13

12 43072"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Науки, 53

13 43068"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 5

14 42591"14 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги

15 50540"15 ТОВ "АДВЕРТ"С" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп.
Василя Порика
вул.Світлицького, перед
клумбою салону автосервісу
"Автогарант"

16 49339"15 ТОВ "САН"СТРІМ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Механізаторів, 1

17 43321"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Дарницьке
шосе, 250 м до повороту на
вул. Сортувальну

18 43314"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, з'їзд на
просп. Миколи Бажана

19 50576"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕАКТИВ ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, Брест"
Литовське шосе, 250 м від
зупинки "Укрчастотнагляд" в
напрямку Житомира

20 50758"15 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 1360 м,
вул. Квітуча

21 50568"15 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
Кільцева дорога, розподілювач
перед поворотом на вул.
Миколи Трублаїні

22 50595"15 Приватне підприємство
"ЛЕГАЛАЙЗ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонськии район, вул.
Полярна, 17

23 50127"15 ТОВ "Рекламне агенство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонськии район, просп.
Московський, з'їзд на вул.
Набережно"Рибальську

24 43316"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонськии район, вул.
Богатирська, заїзд з
Московського просп.

25 50139"15 ТОВ "Рекламне агенство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, Кільцева
дорога, напроти вул. Садової,
58Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 782 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис�
тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по�
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла�
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�172�дозволи.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���за-

твердження�схем�розміщення�ре�ламоносіїв

на�території�міста�та�е�спл�атаційних�вимо�

до�їх�розміщення,�а�та�ож�змін���за�ально-

місь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо�розташ�ван-

ня�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�не-

можливість�розташ�вання�відповідних�ре�-

ламних�засобів,—�до�затвердження�та�их�схем

чи�настання�та�их�змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах).

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

31.08.2016�р.�№�782

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
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26 50123"15 ТОВ "САН"СТРІМ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 320 м до пров. Охотського,
праворуч

27 43309"14 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ"ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул. Оноре де
Бальзака, 57 (напроти),
трамвайна зупинка

28 50140"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Академіка Туполєва, 13

29 50131"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, Кільцева
дорога, перед Жулянським
шляхопроводом

30 50137"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Автозаводська, 25

31 50143"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Оболонський, біля електроопори
№ 37

32 50144"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, перехрестя з вул.
Метробудівською

33 50128"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, з'їзд на просп.
Московський

34 50145"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний шит)

18 Деснянський район, вул.
Електротехнічна, 150 м до
перехрестя з просп. Генерала
Ватутіна

35 50146"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний шит)

18 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 19/1, Billa

36 50153"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 8

37 52144"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, Кільцева
дорога (розподілювач, напроти
ТЦ "Аракс")

38 52145"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, з'їзд на
Дніпропетровське шосе

39 50726"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 20"а

40 52143"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
академіка Заболотного 1480 м від
заправки "ANP" в бік Столичного
шосе (напроти)

41 52142"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 380 м до
заправки "ANP" у напрямку
Одеської площі

42 51851"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, напроти вул. Зодчих, 28

43 51796"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Світла,
зупинка "АЗС" 

44 50724"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 9

45 50725"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 12

46 50722"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 20

47 51867"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, з'їзд на
Столичне шосе

48 51876"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, заїзд в Київ (КП)

49 50733"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 5

50 50729"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 14

51 50727"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 18"а

52 51875"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Центральна, 114 м від повороту на
вул. Малоземельну

53 51874"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул. Івана
Миколайчука (Серафимовича), 13

54 51873"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Дніпропетровське шосе, 85 м до
вул. Академіка Заболотного

55 52140"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 700 м до
заправки "ANP", в напрямку
Столичного шосе (напроти)

56 52139"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 900 м від
заправки "ANP", в напрямку
Столичного шосе (напроти)

57 52138"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 1380 м від
заправки "ANP", в напрямку
Столичного шосе (напроти)

58 51872"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Березняківська, 21"а

59 51871"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Дніпропетровське шосе, виїзд на
вул. Академіка Заболотного

60 51870"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання навпроти вул. Івана
Миколайчука (Серафимовича),
13"а

61 51869"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул. Квітуча,
10, виїзд на вул. Академіка
Заболотного

62 52137"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 300 м до
заправки "WOG", в напрямку
Столичного шосе

63 52135"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район,
Гостомельське шосе, 3 км 310 м
від вул. Міської

64 52130"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошииський район, бульв.
Ромена Роллана, 7 (відділення 
№ 53 "Нова пошта"), напроти

65 52132"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 790 м від південно"
мостової розв'язки, праворуч

66 52133"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 1000 м від південно"
мостової розв'язки, праворуч

67 51770"15 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр"Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Лебедєва"Кумача, 28/32

68 51923"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Братиславська, 14, ліве узбіччя
трамвайної колії

69 51772"15 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр"Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит

18 Подільський район, вул.
Вишгородська, 19

70 52134"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, шо стоїть окремо
(суцільний шит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 920 м від
заправки "ANP" в напрямку
Столичного шосе

71 51987"15 ТОВ "ДМ"Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Вільямса, 15

72 52156"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 150 м від
заправки "WOG", в напрямку
Столичного шосе

73 52157"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 1230 м від
заправки "ANP", в напрямку
Столичного шосе (напроти)

74 52158"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, біля електричної
опори № 327, 730 м від повороту
на с. Зазим'я

75 51912"15 ТОВ "Трактир" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 48

76 50599"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, між. буд. 
№ 42 та № 44

77 50730"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДСПЕЦСЕРВІС"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Михайла
Драгомирова, 5

78 50130"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Академіка Щусєва, 36

79 50132"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, заїзд на
вул. Дегтярівську

80 50133"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна, 2"т

81 50135"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Каштанова, 9

82 50136"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, напроти буд. №2

83 50141"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, заправка "ТНК"

84 50142"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 22 / вул.
Бурмистенка

85 52155"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район,
Гостомельське шосе, 3 км 150 м
від вул. Міської

86 52153"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район,
Гостомельське шосе, 2,7 км від
вул. Мінської

87 52152"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Дніпропетровське шосе, в'їзд у
Київ, праворуч 100 м після
"Екосвіт"

88 52151"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, біля електричної
опори № 327, 1040 м від повороту
на с. Зазим'я

89 52148"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, біля електричної
опори № 327,400 м від повороту
на с. Зазим'я

90 52147"15 TOR "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, Кільцева
дорога, напроти виїзду з вул.
Садової

91 53076"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошииський район, бульв.
Ромена Роллана, 3, ріг просп. Леся
Курбаса

92 52443"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Закревського Миколи ріг вул.
Милославської

93 52325"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Райдужна, 17

94 52342"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, на розподілювачі,
450 м від заправки "ОККО" в
сторону м. Бровари

95 52340"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський на розподілювачі,
900 м від заправки "ОККО" в
напрямку м. Бровари

96 52338"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул. Миколи
Закревського, зупинка "Бульв.
Леоніда Бикова"

97 52337"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Райдужна, 7

98 52131"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошииський район, бульв.
Ромена Роллана, перетин з вул.
Якуба Коласа (трикутник безпеки)

99 52141"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 50 м до
заїзду на Столичне шосе

100 52333"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Райдужна, напроти буд. № 17
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101 52332"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 80 м від
виїзду із заправки "ОККО", в
напрямку Одеської площі

102 52331"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, перед
заїздом на заправку "UPG"

103 52330"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, на розподілювачі,
750 м від заправки "ОККО" в
напрямку м. Бровари

104 52146"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 500 м від
заправки "ANP", в напрямку
Столичного шосе

105 52335"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Лісківська, 12

106 52154"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Брест"
Литовське шосе, 14 км 850 м

107 52185"15 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська, 1, на розподілювачі

108 52184"15 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв.
Чоколівський (парний бік), на
розі вул. Пітерської

109 52323"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Райдужна, напроти буд. № 53

110 52221"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Раскової Марини, З"б

111 52222"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Кільцева
дорога / вул. Композитора
Лятошинського, 4

112 52243"15 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район,
Наддніпрянське шосе, 200 м від
Залізничного шосе

113 53123"15 ТОВ "ДМ"Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, напроти буд. № 2 на
вул. Олени Пчілки

114 52328"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, на розподілювачі,
300 м від заправки "ОККО" в
напрямку м. Бровари

115 52334"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Милославська / вул. Радунська
(на трикутнику)

116 52327"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Милославська / вул. Радунська

117 52343"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, ріг вул. Петра
Нестерова

118 53144"15 TOB "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), з'їзд на
вул. Олени Теліги

119 52183"15 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, вул. Лугова,
залізничний під'їзд до AT
"Оболонь" (200 м від виїзду з вул.
Богатирської)

120 52326"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Райдужна, напроти буд.№ 67

121 53091"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, напроти торговельного
центру "4 room"

122 53074"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, напроти вул. Зодчих, 40

123 53090"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, біля буд.
№ 152

124 52150"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, біля електричної
опори № 327, 620 м від повороту
на с. Зазим'я

125 53093"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 100 м за
зупинкою на вул. Метрологічній

126 53257"15 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю "АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

11,02 Святошинський район, вул.
Академіка Булаховського, 4 (на
стороні вул. Лісорубної) 

127 53374"15 ТОВ "САН"СТРІМ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 33 напроти
(розподільча смута)

128 53088"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, напроти вул. Зодчих, 28

129 53094"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, напроти пров. Якова
Качури, 13

130 53142"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний ЩИ1 )

18 Дарницький район, вул.
Драгоманова , 15/7 перехрестя з
вул. Анни Ахматової

131 53373"15 ТОВ "АДВЕРТ"С" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Братиславська, виїзд із заправки
"ТНК" в напрямку просп. Лісового

132 53077"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, на розподілювачі,
напроти кінцевої зупинки трамвая
№ 3

133 53092"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 136

134 53547"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 34/1

135 53550"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, напроти буд.
№ 28, після заправки "БРСМ"

136 53452"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна, напроти буд. № 19

137 51990"15 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр"Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, вул. Андрія
Малишка, біля виходу з метро
"Дарниця" до Дитячого світу (за
торговельними складами)

138 53549"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, Харківське
шосе, перед буд. № 56, за
виїздом у двір

139 53637"15 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, на розподілювачі,
напроти вул. Зодчих, 24

140 53635"15 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Голосіївський район, Столичне
шосе, 50 м від виїзду з вул.
Академіка Заболотного

141 53143"15 ТОВ "Рекламне агентство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ревуцького, 25 перехрестя з вул.
Анни Ахматової

142 53546"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 12 ГК2
/Маршала Малиновського (на
центральному трикутнику)

143 53787"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Брест"
Литовське шосе, 3,4 км від вул.
Чорнобильської у напрямку КП

144 51771"15 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр"Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул. Окіпної
Раїси, 11/1

145 53802"15 ТОВ "ДМ"Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Микільсько"Слобідська, напроти
буд. № 4"г (розподілювач)

146 51868"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАЙФУН МЕДІА ГРУП"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Повітрофлотський, 88

147 53124"15 ТОВ "ДМ"Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
Перемоги, 148/1

148 53784"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Брест"
Литовське шосе, 2,5 км від
стаціонарного посту ДАІ
(напроти), у напрямку просп.
Перемоги

149 53764"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Брест"
Литовське шосе, 2,3 км від
стаціонарного посту ДАІ
(напроти), у напрямку просп.
Перемоги

150 53786"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Ірпінська, 76 (на розподілювачі)

151 53789"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 7"а

152 53790"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний шит)

18 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, 100 м від
перехрестя з вул. Плодовою

153 53780"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 400 м від заправки
"WOG", напрямок до центру міста

154 54037"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НОДІУС"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Симиренка, на перехресті з вул.
Булгакова (біля буд. № 2"а)

155 53785"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Брест"
Литовське шосе, 500 м від
стаціонарного посту ДАІ
(напроти), у напрямку просп.
Перемоги

156 54010"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе, км 19+700 м
(праворуч) (траса М"03 Київ"
Харків), 2 метри від краю
площини до проїзної частини

157 54011"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе, км 18+300 м
(ліворуч) (траса М"03 Київ"
Харків), 2 метри від краю
площини до проїзної частини

158 54012"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, шо стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе, км 19+300 м
(праворуч) (траса М"03 Київ"
Харків), 2 метри від краю
площини до проїзної частини

159 54014"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе, км 19+550 м
(ліворуч) (траса М"03 Київ"
Харків), 2 метри від краю
площини до проїзної частини

160 54015"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе, км 18+330 м
(праворуч) (траса М"03 Київ"
Харків), 2 метри від краю
площини до проїзної частини

161 54118"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Олени
Теліги, навпроти концерт"холу
"Фрідом" (біля трамвайного депо)

162 54009"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе, км 18+800 м
(праворуч) (траса М"03 Київ"
Харків), 2 метри від краю
площини до проїзної частини            

163 54008"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе, км 19+400 м
(праворуч) (траса М"03 Київ"
Харків), 2 метри від краю
площини до проїзної частини

164 54117"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонськии район, просп.
Героїв Сталінграда, виїзд з просп.
Московського (№ 2)

165 54116"16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Верхній
Вал 72, за розворотом під
Вантовим мостом

166 54167"16 ТОВ "ДМ"Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонськии район, просп.
Оболонськии, 15

167 54158"16 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Попудренка, 50 м від перехрестя з
вул. Кіото

168 54029"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НОДІУС"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонськии район, просп.
Московський, 26

169 52329"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, на розподілювачі,
600 м від заправки "ОККО" в
напрямку м. Бровари

170 53244"15 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, вул.
Декабристів, на розі вул.
Архітектора Вербицького
(розподільчий трикутник)

171 53763"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонськии район, просп.
Героїв Сталінграда, виїзд на
просп. Московський (праворуч)

172 53402"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна, 220 м від
мосту, в напрямку Керчинської
площі

Керівник апарату В. Бондаренко
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№
п/п

№
дозволу

Розповсюджувач реклами Тпп рекламного засобу Площа,
кв.м.

Місце розташування рекламного
засобу

1 49007"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, вул.
Попудренка на розв'язці з пр.
Броварським

2 50180"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Деснянський район, вул.
Магнітогорська, 2

3 50181"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога, 12

4 50237"15 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська напроти буд. №6

5 50238"15 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Сверстюка Євгена (Раскової
Марини) напроти буд. №15

6 50239"15 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, просп.
академіка Палладіна перехрестя з
вул. Плодовою

7. 50395"15
,

Дочірнє підприємство
'Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ахматової, 50

8 50396"15
,

Дочірнє підприємство
'Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, Кільцева
дорога напроти вул. Зодчих, 62

9 50662"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Броварський на розподільчій
смузі, навпроти буд. №49

10 51765"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Ахматової/вул. Урловська, 16"37

11 51766"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Свєрстюка Євгена (Раскової
Марини), 17

12 51767"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул. Маршала
Гречка, 18

13 51768"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, вул.
Будівельників /просп.
Визволителів

14 51824"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Архітектора Вербицького /вул.
Дніпродзержинська, 120

15 51825"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 70

16 51826"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 45

17 51964"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 20

18 51965"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 28

19 51966"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 31

20 51967"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Драгоманова , 13/10 напроти

21 51968"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, Харківське
шосе, 121"3

22 51969"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка, 1

23 51970"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка (вул. Княжий Затон, 2"
30)

24 51971"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Ахматової, 7/15 напроти

25 51972"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного /вул.
Метрологічна

26 51973"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 37

27 51974"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 19

28 51975"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, вул.
Стальського, 22/10

29 51976"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, Харківське
шосе, 21 (напроти)

30 51977"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 28"а

31 51978"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, просп. Миру,
11

32 51979"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дніпровський район, вул.
Чупринки Григорія
(Чудновського), 6

33 52172"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Подільський район, просп.
"Правди", 104

34 52173"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Подільський район, просп.
"Правди", 110

35 52174"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Золотоустівська (Златоустівська),
46

36 52175"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Академіка Туполєва, 50/20

37 52188"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 58 б

38 52189"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська перед мостом

39 52190"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, Столичне
шосе, 58"б напроти

40 52244"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Деснянський район, просп.
Броварський /вул. Кузбаська

41 52349"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Деснянський район, вул. Теодора
Драйзера, 3

42 52350"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Святошинський район, вул.
Кільцева дорога, 12

43 52351"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Деснянський район, вул. Теодора
Драйзера, 1

44 52352"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Деснянський район, вул.
Братиславська 200 м до вул.
Електротехнічна

45 52353"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 2а (напроти)

46 52377"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, вул.
Ахматової, 31 /просп. Григоренка

47 52462"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Адверт
Хаус"2006"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, вул.
Богатирська напроти буд. 11

48 53100"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного 100м до
АЗС "БРСМ"

49 53101"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Метрологічна, 14 напроти

50 53102"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного /вул.
Червонопрапорна, 162"б

51 53115"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 32

52 53116"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Святошинський район, вул.
Академіка Туполєва, 15

53 53117"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 9

54 53118"15 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна /вул.
Малинська

55 53376"15 ТОВ "Рекламне агенство
ОСА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 36

56 53543"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Адверт
Хаус"2006"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Броварський /вул. Кузбаська

57 53548"15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Ахматової, 15 перед зупинкою
(світлофор)

58 53773"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕСТСЕРВІС 77"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 103

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 780 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис�
тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по�
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла�
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�58�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійс-

ними�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад-

���змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)

щодо�розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і

з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних�ре�ламних�засобів —�до�настання�та-

�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 05 квітня 2011 року № 484 «Про Колегію 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)»

Розпорядження № 657 від 5 серпня 2016 року
З метою вдосконалення роботи Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації), у зв’язку зі зміною структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації):

1.�У�п�н�ті�4�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�05��вітня�2011�ро-

���№�484�«Про�Коле�ію�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»�слова�«�правління�ор�аніза-

ційної�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)»�замінити�словами�«�прав-

ління�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональних

зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)».

2.�Внести�до�Положення�про�Коле�ію�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

джено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�05��вітня�2011�ро��

№ 484,�та�і�зміни:

У�п�н�ті�2�слова�«розпорядженнями�ви�о-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�за-

мінити�словами�«розпорядженнями�ви�о-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та

розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови».

У�п�н�тах�15,�26,�31�слова�«�правління�ор-

�анізаційної�роботи�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)»���всіх�відмін�ах�за-

мінити�словами�«�правління�ор�анізаційної�ро-

боти�та�ре�іональних�зв’яз�ів�апарат��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)»���відповідних

відмін�ах.

Абзац�др��ий�п�н�т��27�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«Під�отов���відповідно�о�прое�т��розпоря-

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

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

ції)�забезпеч�є�перший�заст�пни���олови�(за-

ст�пни�и��олови)�Київсь�ої�місь�ої�державної

Додато��

до�розпорядження�

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

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

31.08.2016�р.�№�780

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
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адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів».

У�п�н�тах�30,�32�слова�«�правління�матеріаль-

но-технічно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечен-

ня�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)»���всіх�відмін�ах�замінити�словами�«�прав-

ління�фінансово-�осподарсь�о�о�забезпечен-

ня�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)»���відповідних�відмін�ах.

У�п�н�тах�33,�34�слова�«�онтрольне��прав-

ління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)»���всіх�відмін�ах�замінити�словами

«�онтрольно-аналітичне��правління�апарат�

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»���від-

повідних�відмін�ах.

3.�Внести�до�посадово�о�с�лад��Коле�ії�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

джено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�від�05��вітня�2011�ро��

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

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

�ої�державної�адміністрації)�від�04��вітня�2014

ро���№ 379),�та�і�зміни:

Абзац�четвертий�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«заст�пни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови —

се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради».

Після�абзац��20�доповнити�новими�абзаца-

ми�та�о�о�зміст�:

«дире�тор�Департамент��вн�трішньо�о�фінан-

сово�о��онтролю�та�а�дит��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації);

дире�тор�Департамент��(Центр)�надання

адміністративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації);

дире�тор�Департамент��з�питань�держав-

но�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�міс-

та�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації);

дире�тор�Департамент��з�питань�реєстра-

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

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

У�зв’яз���з�цим�абзаци�21-25�вважати�від-

повідно�абзацами�25-29.

Абзац�27�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«начальни���правління�з�питань�запобі�ан-

ня�та�виявлення��ор�пції�апарат��ви�онавчо-

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

місь�ої�державної�адміністрації)».

Після�абзац��27�доповнити�новим�абзацом

28�та�о�о�зміст�:

«начальни���правління�з�питань�взаємодії�з

правоохоронними�ор�анами�по�забезпеченню

правопоряд���та�м�ніципальної�безпе�и�апа-

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

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

У�зв’яз���з�цим�абзаци�28-29�вважати�від-

повідно�абзацами�29-30.

Голова В. Кличко

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 779 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�24�дозволи.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів,—�до�настання�та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�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

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.08.2016�№779

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 50721"15 Театрально"
видовищний заклад
культури "Київський
національний
академічний театр
оперети"

Театральна афішна
тумба

3,9917 Оболонський район,
просп. Оболонський, 22"в

2 52120"15 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"САНАТОРІЙ "КОНЧА"
ЗАСПА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

12 Голосіївський район,
Столичне шосе, 215

3 53988"15 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ОККО"
НАФТОПРОДУКТ"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

16 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 10

4 53989"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОГ РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

2,72 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 8

5 53992"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬМА"2"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

15,98 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 35

6 54002"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОГ РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

15,98 Дніпровський район,
просп. Генерала Ватутіна,
2"г

7 54003"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОГ РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

15,98 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 8

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 54724"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Святошинський район,
проси. Перемоги, 89"а

8 54005"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОГ РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

3,5 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 8

9 54004"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОГ РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

6,48 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 8

10 53991"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬМА"2"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

3,5 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 35

11 54711"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

12 54712"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

13 54714"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

14 54715"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

15 54716"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

16 54717"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

17 54718"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

18 54719"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

19 54720"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

20 54721"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

21 54723"16 ТОВ "НЕСТЛЕ УКРАЇНА" Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

6,808 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 72

22 54713"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Рубі
консалтинг"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Салютна, 2"б

23 54006"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОГ РІТЕЙЛ"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

2,72 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 8

24 53576"15 ПІДПРИЄМСТВО 3
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "АМІК
УКРАЇНА"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

15,9 Печерський район, вул.
Євгена Коновальця
(Щорса), 24"а 

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 783 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�47�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���за-

твердження�схем�розміщення�ре�ламоносіїв

на�території�міста�та�е�спл�атаційних�вимо��до

їх�розміщення,�а�та�ож�змін���за�альномісь�их

вимо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зов-

нішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість

розташ�вання�відповідних�ре�ламних�засо-

бів,—�до�затвердження�та�их�схем�чи�настан-

ня�та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(під-

ходах).

4.�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

Додато�

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

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

31.08.2016�№ 783

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
20 âåðåñíÿ 2016 ð.

¹100(4870)
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Керівник апарату В. Бондаренко

2 54725"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Святошинський район,
просп. Академіка
Палладіна /бульвар
Вернадського (напроти
буд. № 24 на просп.
Академіка Паллладіна)

3 49814"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе (напроти
АЗС "Укрнафта")

4 50671"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агенство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
просп. Голосіївський 
(40"річчя Жовтня), 1, К1
(розподілювач)

5 50514"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО"
ВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА
АЛЬЯНС ГРУП" (ТОВ
"МАГ")

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська, 32"а

6 50516"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДІА АЛЬЯНС ГРУП"
(ТОВ "МАГ")

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 2"а

7 49952"15 ФО"П Даниленко Олена
Станіславівна

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Єлизавети Чавдар, 13

8 50515"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДІА АЛЬЯНС ГРУП"
(ТОВ "МАГ")

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська, 26"а

9 51816"15 ФО"П Гром Мирослава
Володимирівна

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Михайла Драгомирова, 
6"б

10 51981"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

11 51983"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

12 52187"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе (станція
метро "Видубичі")

13 51982"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

14 2436"15 ГОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
6"а 

15 53463"15 ФО"П Кондратьєв
Володимир
Владиславович

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Оболонський район, вул.
Майорова, 8

16 53099"15 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

13,6476 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького)/
пл.Петра Кривоноса

17 52435"15 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

64 Печерський район,
Набережне шосе, 640 м від
Пішоходного мосту в
напрямку до мосту Метро

18 53225"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

19 53460"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

20 53459"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

21 53461"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

22 53226"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

23 53227"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а

24 53223"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а 

25 53224"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 

4,32 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
1"а 

26 53458"15 ТОВ "Океан" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 

4,32 Солом'янський район, вул.
Митаюполита Василя
Липківського (Урицького),
1"а 

27 53791"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Академіка
Палладіна, 650 м від
станції електропоїзду
"Новобіличі"

28 53779"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Брест"Литовське шосе,
3,6 км від стаціонарного
посту ДАІ (напроти), у
напрямку просп. Перемоги

29 53767"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 700 м від
заправки "WOG"
(напроти), у напрямку 
м. Вишгород

30 53766"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Зої Гайдай, 2

31 53783"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Брест"Литовське шосе,
1500 м від вул.
Чорнобильської у
напрямку КП

32 53788"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щи г, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Брест"Литовське шосе,
1,1км від вул.
Чорнобильської у
напрямку КП

33 53782"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Академіка
Палладіна, 170 м від
перехрестя з вул.
Плодовою (на
розподілювачі)

34 53781"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Брест"Литовське шосе, 600
м від стаціонарного посту
ДАІ (напроти), у напрямку
просп. Перемоги

35 53762"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 350 м від вул.
Героїв Дніпра в напрямку
виїзду з Києва

36 54076"16 Товариство з
обмеженою  "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район,
просп. Московський, 190 м
від зупинки ТЦ
"Блокбастер" /з'їзд на вул.
Набережно"Рибальську

37 54111"16 ТОВ "ДМ"Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Кирилівська, 40"42

38 54315"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Арт
Радіо"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

32 Дарницький район,
Дніпровська набережна,
виїзд на просп. Миколи
Бажана

39 54247"16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГЕНТСТВО
НЕРУХОМОСТІ
"УКРБУДСЕРВІС ПЛЮС"

Телевізійний екран, що
стоїть окремо

15 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 3

40 54727"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, 134

41 54728"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
вул. Жмеринська / вул.
Героїв Космосу

42 54729"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
вул. Жмеринська / вул.
Героїв Космосу

43 54730"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, 100

44 53765"15 ТОВ "МСА"ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, 100 м від
заправки "WOG", у
напрямку до центру міста

45 54731"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Святошинський район,
просп. Перемоги, 89"а

46 54732"16 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

36 Святошинський район,
просп. Академіка
Палладіна, 21

47 50575"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ
"МЕГА ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка вул.
Олени Пчілки

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 784 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�7�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів —�до�настання�та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�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
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Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.08.2016�№�784

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
№ № дозволу Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 54961"16 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "АТБ "
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Подільський район, вул.
Маршала Гречка, 22

2 50564"15 ТОВ "Мандарин" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,715 Подільський район, вул.
Хорива /Костянтинівська,
15/8

3 53795"15 ФО"П Насер Мазену
Фахед

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

1,765 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
21/2 (літ. А)

4 53951"15 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,975 Подільський район, пл.
Контрактова, 2/1 (літ. А,В)

5 54356"16 ТОВ "АРЕНА СТЕЙТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

24,6 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

6 54368"16 ТОВ "АРЕНА СТЕЙТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

41,0082 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 5

7 54308"16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"ПІВДЕННИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,106 Подільський район, вул.
Нижній Вал, 39

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 51793"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,512 Шевченківський район,
вул. Бульварно"
Кудрявська (Воровського),
39/11

2 51792"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 1,6854 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 3

3 51723"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,92 Печерський район, вул.
Івана Федорова, 32

4 51722"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9 Голосіївський район, вул.
Володимирська, 96а

5 51720"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 31а

6 51718"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,92 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 20

7 51717"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,88 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 14

8 51715"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 7в

9 51713"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,92 Печерський район, пров.
Новопечерський, 5

10 51712"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11 Шевченківський район,
вул. Глибочицька, 28

11 50705"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,72 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 76

12 50704"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,8 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграду,
24

13 50687"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,05 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
157

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 40102"14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

2,295 Дніпровський район, вул.
Євгена Сверстюка (вул.
Марини Раскової), 7"а

2 30813"12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

26,7 Дніпровський район, вул.
Євгена Сверстюка (вул.
Марини Раскової), 7"а

3 30054"12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

22,5 Дніпровський район, вул.
Євгена Сверстюка (вул.
Марини Раскової), 7"а

4 39501"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,68 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 26

5 32276"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

19 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 26

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 54075"16 Приватне акціонерне
товариство "Сіті"
Маркет"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

108 Оболонський район,
просп. Московський, 26

2 54962"16 ПрАТ "Нова лінія" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

108 Деснянський район, вул.
Оноре де Бальзака, 65/1 А

14 50686"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,88 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе),
126/2

15 50685"15 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,6 Солом'янський район, вул.
Преображенська
(Клименка Івана), 8"Б

16 53644"15 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА"
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

15,65 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19а

17 53638"15 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА"
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

15,65 Святошинський район,
просп. Курбаса Леся, 19а

18 53722"15 ФО"П Сирота Зоя
Леонтіївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,8521 Шевченківський район,
вул. Петлюри
(Комінтерну), 10

19 53699"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МВВ" ІНСТРУМЕНТС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,468 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 1 

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 789 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�19�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів,—�до�настання�та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�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

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.08.2016�№ 789

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 793 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро*
ку № 2067, підпункту 16.1.1 розділу ІІ Порядку Розміщення реклами в місті Києві, затвердженного рішнням Ки*
івської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого самоврядуван*
ня:

1.�С�ас�вати�5�дозволів�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.08.2016�№ 793

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 786 від 31 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�2�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів —�до�настання�та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�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

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.08.2016�№ 786

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
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19 49108"15 ТОВ "ПХ ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Печерський район, вул.
Хрещатик, 15

20 49993"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТЕРЕК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,3 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 19

21 50518"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПОТЕРМ ПЛЮС"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 34

22 50525"15 ФО"П Полікарчук Тетяна
Владиславівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,14 Шевченківський район,
вул. Обсерваторна, 25

23 50021"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,816 Печерський район, вул.
Ділова (Димитрова), 3, 
літ. А

24 50398"15 ПАТ "Прокредитбанк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,888 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 24

25 50409"15 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ХЛІБНА ЛАВКА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 30"в

26 49756"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,3 Печерський район, вул.
Мечникова, 18 

27 50455"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

1.815 Дніпровський район,
просп. Павла Тичини, 16/2 

28 50269"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

1,323 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана, 13 

29 50240"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

0,98 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 22/1 

30 49991"15 ПрАТ "МТС УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

38,8594 Печерський район, вул.
Лейпцігська, 15 

31 49985"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЦ УКРАЇНА" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

0,625 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 16/4 в літ. А 

32 50309"15 ТОВ "Дельта Текс" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

0,98 Печерський район, вул.
Хрещатик, 13 

33 49904"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

0,845 Шевченківський район,
вул. Саксаганського, 147/5 

34 49905"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СБЕРБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,845 Шевченківський район,
вул. Саксаганського, 147/5

35 50454"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Дніпровський район,
просп. Миру, 2/3

36 50483"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Голосіївський район,
просп. Голосіївський, 120

37 50485"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Шевченківський район,
вул. Щербакова, 45

38 50453"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Дніпровський район, вул.
Митрополита Андрея
Шептицького (Анатолія
Луначарського), 1/2

39 50488"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Печерський район, вул.
Коновальця Євгена
(Щорса), 32"б

40 50486"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 26

41 50521"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПОТЕРМ ПЛЮС"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5 Шевченківський район,
вул. Богдана
Хмельницького, 40/1

42 50232"15 ФО"П Бороденко Ганна
Вікторівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,76 Дарницький район, вул.
Драгоманова , 40"є

43 50484"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Святошинський район,
просп. Академіка
Палладіна, 22

44 49167"15 ТОВ "Манго Україна" Рекламна вивіска на
будинку будівлі),
споруді

0,378 Печерський район, вул.
Хрещатик, 21

45 49166"15 ТОВ "Манго Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,96 Печерський район, вул.
Хрещатик, 21

46 50445"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Готельний комплекс
"Русь"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,82 Печерський район, вул.
Госпітальна, 4

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження №785 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек*
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон*
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ*
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�148�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад���змін

��за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо

розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів —�до�настання�та�их

змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах).

4.�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

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

31.08.-2016�№ 785

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 43093"14 ПАТ Банк "Фінанси та
кредит"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,16 Дніпровський район, вул.
Євгена Сверстюка
(Марини Расковоі), 17

2 50410"15 ФО"П Грибінюк Лариса
Іванівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,76 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 18

3 50768"15 ФО"П Орловський Олег
Станіславович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 20

4 50658"15 ТОВ "Дюна" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,605 Шевченківський район,
вул. Михайлівська /пров.
Михайлівський, 17"а/2

5 43276"14 Публічне акціонерне
товариство "РАДИКАЛ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,155 Печерський район, вул.
Лейпцігська, 1"а

6 50531"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Деснянський район,
Броварський проспект, З"б

7 50608"15 Публічне Акціонерне
Товариство
"КРЕДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,5 Печерський район, вул.
Кутузова, 2

8 50053"15 ТОВ "ДІЄСА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Святошинський район,
вул. Ірпінська, 76

9 49936"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОМЕГА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,5676 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 34

10 50247"15 ПАТ "Прокредитбанк" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

12,96 Оболонський район,
просп. Оболонський, 22"в

11 50246"15 ПАТ "Прокредитбанк" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

23,6 Оболонський район,
просп. Оболонський, 22"в

12 50244"15 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КРОНОС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,96 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького)
/Федорова, 64/16

13 50209"15 ТОВ "Курені" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді 

23,1 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського,
12, літ. А 

14 50551"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

1,512 Деснянський район, вул.
Братиславська, 7"б 

15 50552"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

1,512 Деснянський район, просп.
Юрія Гагаріна, 21"а 

16 50556"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

1,638 Деснянський район, вул.
Братиславська, 9"а 

17 50345"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фоззі" Фуд"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,92 Шевченківський район,
вул. Січових Стрільців
(Артема), 37/41

18 50417"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фоззі" Фуд"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

12 Оболонський район, вул.
Полярна, 20"д 
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47 50057"15 ТОВ "ДІЄСА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Оболонський район,
просп. Оболонський, 21"б

48 50059"15 ТОВ "ДІЄСА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6 Дарницький район, вул.
Декабристів, 3

49 50356"15 ФО"П Ангелов Сергій
Дмитрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,9 Святошинський район,
вул. Якуба Коласа, 10

50 49786"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БАЙЄР"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,845 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 4"а, літ. А

51 50444"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Готельний комплекс
"Русь"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,92 Печерський район, вул.
Госпітальна, 4

52 50457"15 ТОВ "Компанія
"Меценат"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,4123 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська) /вул.
Басейна, 1"3/2, Блок "А"

53 50460"15 ТОВ "Компанія
"Меценат"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,728 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська) /вул.
Басейна, 1"3/2, Блок "А"

54 50412"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БАГІРА 12"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,6 Шевченківський район,
вул. Саксаганського, 102

55 43662"15 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

56 43663"15 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

57 50377"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО"БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,91 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 25

58 50378"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,91 Шевченківський район,
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 18

59 43664"15 ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район, вул.
Хрещатик, 23

60 49830"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,1475 Шевченківський район,
вул. Велика Житомирська,
8/14

61 49349"15 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,19 Шевченківський район,
вул. Софіївська, 1/2

62 49350"15 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,19 Шевченківський район,
вул. Софіївська, 1/2

63 49351"15 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,19 Шевченківський район,
вул. Софіївська, 1/2

64 49015"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БАУЕР ГРУП УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,8 Печерський район, вул.
Хрещатик, 15

65 49836"15 Публічне акціонерне
товариство "ВТБ Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,9912 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка
/вул. Пушкінська, 8/26

66 49965"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІЛАЙЯ ФЕМЕЛІ ГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,2 Шевченківський район,
вул. Авіаконструктора
Ігоря Сікорського
(Танкова), 1

67 50363"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,91 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 3

68 49889"15 ТОВ "Аріола Групп" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Шевченківський район,
вул. Саксаганського, 120

69 50624"15 СПД Тищенко Микола
Миколайович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,9728 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 25

70 49951"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РАДІЯ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,75 Оболонський район, вул.
Героїв Дніпра, 34

71 50415"15 ФО"П Шишова Лариса
Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,482 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
158

72 50416"15 ФО"П Шишова Лариса
Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,4875 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
158

73 49972"15 ФО"П Мельников Ілля
Петрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район, вул.
Мечникова, 10/2

74 50739"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Святошинський район,
Кільцева дорога, 16

75 50466"15 ТОВ "ВІТАМІН " 1" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Солом'янський район, вул.
Єреванська, 14

76 52033"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 9

77 52035"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,638 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна, 9 

78 50735"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 22

79 50741"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Солом'янський район, вул.
Кіровоградська, 38"а

80 50158"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІРМА "ДІБРОВА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

29,52 Голосіївський район, вул.
Деміївська, 14

81 50745"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Голосіївський район,
просп. Науки, 5

82 50746"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Печерський район,
Залізничне шосе, 1"а

83 50740"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,638 Святошинський район,
Кільцева дорога, 16

84 50736"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,638 Голосіївський район,
просп. Академіка
Глушкова, 9"а

85 50600"15 ТОВ "ВІТАМІН " 1" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,4 Солом'янський район, вул.
Митрополита Василя
Липківського (Урицького),
25

86 50650"15 Промислово"технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

12 Святошинський район,
вул. Лісорубна, 1

87 50399"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЛУБ МЕДІТЕРАНЕ
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,25 Шевченківський район,
вул. Велика Житомирська,
20

88 51829"15 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,3852 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 24

89 51828"15 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,922 Шевченківський район,
вул. Михайлівська, 2

90 50201"15 ФО"П Лабенська Галина
Іванівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Шевченківський район,
вул. ГІушкінська, 23"б

91 51929"15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

29,51 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1"в

92 51933"15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,01 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1 "в

93 51926"15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,5625 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1"в

94 51925"15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

51,24 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1"в

95 49377"15 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,376 Шевченківський район,
вул. Софіївська, 1/2

96 51924"15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1"в

97 51953"15 ТОВ "Алтея 2011" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,75 Шевченківський район,
бульв. Тараса Шевченка, 2

98 50553"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,638 Деснянський район, просп.
Юрія Гагаріна, 21"а

99 51752"15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,9 Шевченківський район,
вул. Богдана
Хмельницького, 16"22

100 50707"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОДЕРН"ХХІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,6 Святошинський район,
просп. Перемоги, 115

101 50462"15 ФО"П Єгорова Дар'я
Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,744 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 67/7

102 50451"15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Фора"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,49 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного,
48"а

103 50487"15 Публічне акціонерне
товариство "КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Святошинський район,
просп. Перемоги, 75/2

104 50742"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ"
ДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Голосіївський район,
просп. Академіка
Глушкова, 9"а

105 51878"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН
К"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 9

106 51930"15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

29,51 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1"в
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÑÍßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³¿ 2 — âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ
òåõí³÷íèõ âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ
"Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"òà óêëàäàííÿ îõîðîííîãî äîãîâîðó.Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"
ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.uà ó ðîçä³ë³ "Ïðî ìåòðîïîë³òåí"—"íîðìàòèâí³ àêòè"—"òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî
ïðèçíà÷åííÿ".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10. Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10. Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà —
2 ðîêè 364 äí³.

Ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâà-
íîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâè-
íåí ïîäàòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì.

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ,àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
-äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ

ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó,
ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñà-
ìå: ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîãî ä³ëÿí-
êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

-åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;

- âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿,âàðòîñò³ ïîñëóãïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìóîáñ-
ëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóò-
ð³øíüî-áóäèíêîâèõ ìåðåæ,ðåìîíòóáóä³âë³ óò.÷.:
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñ-
ëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºê-
òà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó
âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ-
÷åííÿ ïîïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿
ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê", çà âèñòàâëå-
íèìè íåþ ðàõóíêàìè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðå-
ìîæöåì êîíêóðñó;

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàð-
íî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîò-
ðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòà-
ö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çî-
áîâ'ÿçàíü, ùî çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.Äå-
òàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,

ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåí-

íÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ

äîêóìåíò³â;
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºì-
ö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî
äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî

âêëþ÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çà-
â³ðåíà çàÿâíèêîì);

-ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2,3)
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåí-
äåíòà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ
îñîáîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïå-
ðåäáà÷åíî çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì)

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³,
ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð. 1, 2, 11) (çàâ³-
ðåíà çàÿâíèêîì);

- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³-
ðåíà çàÿâíèêîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-
ºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â
äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â (çà íàÿâíîñò³);

- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðå-
íó çàÿâíèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëî-
ãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè —
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âè-
êîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðå-
òåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè

ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåð-
íåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 10.10.2016 çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëî-
äèìèðà, 29, êàá. 217, 2 ïîâåðõ, î 10.00.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ
ìàñ áóòè çàçíà÷åíèé îá'ºêò îðåíäè, íàéìåíó-
âàííÿ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íà-
ïèñ "Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ" (êîíâåðò ìàº áó-
òè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³).

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè
íàéìåíóâàííÿ ïðåòåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè
àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ ïî áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñî-
áè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè (àäðåñà,
ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåí-
äè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì
"Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿"

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — 07.10.2016 (êàá. 220, 222)
äî 18.00.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
çà àäðåñîþ: 02225,ì.Êè¿â, ïðîñï.Ìàÿêîâñüêî-
ãî Âîëîäèìèðà, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ê. 239, 237,
òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 546-20-51, 546-20-71.
×àñ ðîáîòè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿: ïí.-÷ò.ç 9.00 äî 18.00; â ï'ÿò.—ç 9.00 äî 16.45.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

Ìåòà
âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, òåë. 535-92-47

1.

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 20,0 êâ. ì
çà àäðåñîþ: 02232, ì. Êè¿â,

âóë. Çàêðåâñüêîãî, 81/1
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ
àïòå÷íîãî ïóí-
êòó, ùî ðåàë³-
çóº ãîòîâ³ ë³êè

4694,60 ãðí 9389,20 ãðí

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî 
"Êîíñóëüòàòèâíî- ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, 02232,

ì. Êè¿â-232, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 81/1 
ï/ð 26002052623083 ó ÏÀ¯ Êîìåðö³éíèé áàíê "ÏÐÈÂÀÒÁÀÍÊ" ÌÔÎ 320649 Êîä

ªÄÐÏÎÓ 26188308, ñâ³äîöòâî ïëàòíèêà ÏÄÂ 200148400, ²Ã²Í 261883026523

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ

çà àäðåñîþ: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà (×åðâîíîàðì³éñüêà), 134, ë³ò. À. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 23,80 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 580 900,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 2 420,42 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63, 525-19-17)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,
êîíòàêòíèé òåëå-

ôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà ó

%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-
íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè çàïðîïî-
íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ.ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè,
ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòó

îðåíäà, ãðí
áåç ÏÄÂ

1
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"
(04070, Íàáåðåæíå
øîñå, 2, 254-65-00)

í/ñïîðó-
äà

Ãîëîñ³¿â-
ñüêèé

ïðîñï., 107
41,80 8

Êàôå, ÿêå íå çä³é-
ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.07.2016

2 ðîêè 364
äí³ 109,86 4592,00 688800,0

2

ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåò-
ðîïîë³òåí" (03056,
Ïåðåìîãè ïðîñï.,

35, 238-44-00)

÷àñòèíà
ïåðåõî-

äó

Ñòàíö³ÿ ìåò-
ðî "Ïàëàö

Ñïîðòó" á/í
14,00 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðè-
òîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
ç ïðîäàæó íåïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 31.05.2016

2 ðîêè 364
äí³ 2041,96 28587,50 686100,0

3

ÊÏ "Ïîä³ë-íåðóõî-
ì³ñòü" (04073,

Ìàðêà Âîâ÷êà, 21,
379-18-45)

í/ñïîðó-
äà

ñ. Ñòàð³ Ïåò-
ð³âö³,

âóë. Ïîëüî-
âà, 5

300,00 15
²íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà

(êîòåëüíÿ)

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 364
äí³

28,90
42716,63 5800500,0

2208,50 8 Ñêëàä 15,42

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, øî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 ãîä., ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ
âóëèöÿ ×å-
ëÿá³íñüêà, 5 
ÇÍÇ ¹65

239,38

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß Ô²ÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÇÀÊ-
ËÀÄ²Â, Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ßÊÈÕ ÑÏÐßÌÎÂÀÍÀ ÍÀ ÎÐÃÀ-
Í²ÇÀÖ²Þ ÒÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÇÀÍßÒÜ Ð²ÇÍÈÌÈ ÂÈ-
ÄÀÌÈ ÑÏÎÐÒÓ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç³ ñïîðòèâíîãî
áàëüíîãî òàíöþ ç ä³òüìè òà ìîëîääþ) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2016

3 % 20,69 çà 1 ãîä.
Òèæíåâà îðåíäíà 
ïëàòà, ãðí 206,90 
(Ïí.— Ïò: 18.00-

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308
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Äåìîíòîâàí³ ñèìâîëè åïîõè 
� Äî 100-ð³÷÷ÿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ íà ñòîëè÷íîìó ÂÄÍÃ â³äêðèþòü Ìóçåé òîòàë³òàðèçìó

ßÊ ÐÎÇÏÎÂ²Â

«Õðåùàòèêó» êå-

ð³âíèê àïàðàòó

ÊÌÄÀ Âîëîäè-

ìèð Áîíäàðåí-

êî, íèí³ â óñ³õ
ðàéîíàõ ñòîëèö³
òðèâàº àêòèâíà

ðîáîòà ç äåêîìóí³çàö³¿, çîêðåìà
âèêîíóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè â³ä 20.05.2016 ¹ 342
«Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñóäæåííÿ êî-
ìóí³ñòè÷íîãî òà íàö³îíàë-ñîö³-
àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî) òîòà-
ë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çà-
áîðîíè ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿ ñèì-
âîë³êè».

«Çîêðåìà, çà ³íôîðìàö³ºþ
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é, âæèâàþòüñÿ
çàõîäè ùîäî ïðîâåäåííÿ äåìîí-
òàæó ïàì’ÿòíèê³â òà ïàì’ÿòíèõ
çíàê³â, ïåðåë³ê ÿêèõ çàòâåðäæå-
íèé çàçíà÷åíèì âèùå ðîçïîðÿ-
äæåííÿì»,— ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, â Äàðíèöüêî-
ìó ðàéîí³ âæå äåìîíòîâàí³ àíî-
òàö³éí³ äîøêè Êðóïñüê³é Í. Ê. çà
àäðåñàìè: âóë. Ïàâëà ×óáèíñüêî-
ãî, âóë. ßëòèíñüêà, 6; ñêóëüïòóðà
Â. ². Ëåí³íà (âóë. Áîðèñï³ëüñüêà,
7), áþñòè Êðóïñüêî¿ Í. Ê. òà Êîâïà-
êà Ñ. À. Ö³ îá’ºêòè íàðàç³ çíàõî-
äÿòüñÿ íà òèì÷àñîâîìó çáåð³ãàí-
í³ íà òåðèòîð³¿ âèðîáíè÷î¿ áàçè
ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ïî óòðè-
ìàííþ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ïî âóë. Òðîñ-
òÿíåöüê³é, 58-à òà ðàéîííîãî ÊÏ
ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü
íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 148-à.

«Íà òåðèòîð³¿ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ìåìîð³àëüí³ äîøêè íà âóë.
Ì. Æóêîâà, 15 òà 51 äåìîíòîâàí³
ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêîñò³ òà
ìåøêàíöÿìè Ë³ñîâîãî ìàñèâó. Ùî-
ïðàâäà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ çíÿòèõ äîùîê â³äñóò-
íÿ»,— ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê àïàðà-
òó ÊÌÄÀ.

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî ðîç-

ïîâ³â, ùî ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéî-
í³ òàêîæ òðèâàº ïðîöåñ äåêîìó-
í³çàö³¿. Ò³ îá’ºêòè, ùî áóëè ïîøêî-
äæåí³ ï³ä ÷àñ çíåñåííÿ — óòèë³-
çîâàí³, à ö³ë³ — ïåðåäàí³ äî Äåð-
æàâíîãî ìóçåþ àâ³àö³¿ (âóë. Ìå-
äîâà, 1). Îêð³ì öüîãî, ç ìåòîþ
óíèêíåííÿ íåâäîâîëåííÿ ç áîêó
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ìåø-
êàíö³â òà ãîñòåé ñòîëèö³ ì³ñöåâ³
êîìóíàëüíèêè äîäàòêîâî äåìîí-
òóâàëè ïàì’ÿòêè, ùî çàçíà÷åí³ â
ëèñò³ Àñîö³àö³¿ íàö³îíàëüíî-ïàò-
ð³îòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ì³ñòÿòü
òîòàë³òàðíó ñèìâîë³êó ÑÐÑÐ.

Ùîäî ³íøèõ ðàéîí³â, òî â Îáî-
ëîíñüêîìó çàâåðøåíî äåìîíòàæ
ìåìîð³àëüíèõ äîùîê íà âóë. Îëåê-
ñàíäðà Àðõèïåíêà (Ìàòå Çàëêè),
7/5, 2/12, íà ïë. Îáîëîíñüê³é (Äðóæ-
áè íàðîä³â), 1, íà âóë. Ïåòðà Êàë-
íèøåâñüêîãî (Ìàéîðîâà), 1, 5, íà
âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê (Ãàìàðíèêà), 53.

Ó Ïå÷åðñüêîìó çàãàëîì ñòàëî
ìåíøå íà 15 îá’ºêò³â, äå ðîçòàøî-
âàíà ñèìâîë³êà êîìóí³ñòè÷íîãî òà
íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî òîòàë³-
òàðíèõ ðåæèì³â. Âñ³ âîíè ïåðåäà-

í³ äî Äåðæàâíîãî ìóçåþ àâ³àö³¿
Óêðà¿íè.

Ó Ñâÿòîøèíñüêîìó — ì³ñöåâè-
ìè êîìóíàëüíèêàìè äåìîíòîâà-
íî ìåìîð³àëüí³ äîøêè: Ãîðáà÷î-
âó Î. Ã.— íà âóë. Îìåëÿíà Ãîðáà-
÷îâà, 2/71 òà Êàðòâåë³øâ³ë³ Ë. É.—
íà âóë. Âàñèëÿ Êó÷åðà, 10.

Ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó — ìåìîð³-
àëüí³ äîøêè íà áóäèíêàõ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³, ùî ï³äëÿãàëè
çíåñåííþ, â ïðîöåñ³ äåêîìóí³çà-
ö³¿ çíÿò³ íåâ³äîìèìè îñîáàìè, à
ïàì’ÿòíèêè òà ïàì’ÿòí³ çíàêè, ÿê³
áóëè ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòîð³¿ ï³ä-
ïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, çáåð³-
ãàþòüñÿ ó áàëàíñîóòðèìóâà÷³â.
Çîêðåìà, íà äàíèé ÷àñ, äåìîíòî-
âàíå ïîãðóääÿ ðàäÿíñüêîìó ïèñü-
ìåííèêó Ì. Îñòðîâñüêîìó (Ñîëî-

ì’ÿíñüêà ïëîùà, 31/33) çáåð³ãàº-
òüñÿ íà òåðèòîð³¿ Ì³æíàðîäíîãî
àåðîïîðòó «Æóëÿíè» (ïðîñïåêò Ïî-
â³òðîôëîòñüêèé, 68).

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç
ôàñàä³â áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ çíÿëè ñèìâîë³êó òîòàë³òàð-
íèõ ðåæèì³â íà âóë. Ì. Áåçðó÷êà
(Áàáóøê³íà), 25, íà âóë. ². Òóð÷è-
íà (Áëþõåðà), 2/17, íà âóë. Òóïîëº-
âà, 24, íà âóë. Ì. Äîâíàð-Çàïîëü-
ñüêîãî,11,íà âóë.Ãðåêîâà,15,íà âóë.
Êîòîâñüêîãî, 11, íà âóë. Ðóæèí-
ñüê³é, (Â. Ï³êà), 2/50, íà âóë. Ïîä-
âîéñüêîãî, 2, 3/14, íà âóë. Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â (Àðòåìà), 84, íà âóë. Êóä-
ðÿâñüê³é, 10, íà âóë. Äåãòÿð³âñüê³é,
32, íà âóë. Ðóæèíñüê³é (âóë. Â. Ï³-
êà/âóë. Ìóðîìñüêà), 13/7, íà âóë.
Çîëîòîóñò³âñüê³é, 30.

À îñü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó — îá’ºê-
òè,äå ðîçòàøîâàíà ñèìâîë³êà åïî-
õè òîòàë³òàðèçìó, äåìîíòîâàí³ áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷àìè, àëå ¿õ ïåðå-
äà÷à äî Äåðæàâíîãî ìóçåþ àâ³àö³¿
Óêðà¿íè ÷îìóñü íå ïðîâîäèëàñü.

Ïàì’ÿòíèê ÷åê³ñòàì,ùî çàãèíó-
ëè çà âëàäó Ðàä, íà Ëèá³äñüê³é ïëî-
ù³ ñïî÷àòêó ñàìîòóæêè íàìàãàëèñÿ
ðîç³áðàòè àêòèâ³ñòè. Àëå çãîäîì
ãðàí³òíèé ìîíóìåíòâäàëîñÿ çíåñòè
ëèøå çàâäÿêè âàæê³é áóä³âåëüí³é
òåõí³ö³. À ïàì’ÿòíèê Â.Í. Áîæåíêó
íà âóë. Ê. Ìàëåâè÷à, 107 áóâ çíåñå-
íèé íåâ³äîìèìè îñîáàìè. Òàêîæ ó
öåíòð³ Êèºâà çíèê ïàì’ÿòíèê ïàð-
òèçàíö³ Çî¿ Êîñìîäåì’ÿíñüê³é,ÿêèé
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ðîçì³ùó-
âàâñÿ â îäíîéìåííîìó ñêâåð³ íà ïå-
ðåòèí³ âóë. Ãîí÷àðà òà Õìåëüíèöü-
êîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

Â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ³ ïðî ì³ñ-
öåçíàõîäæåííÿ ìåìîð³àëüíèõ äî-
ùîê, ïàì’ÿòîê ³ áþñò³â, äåìîíòî-
âàíèõ â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³.

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî íàãà-
äàâ, ùî âñ³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî ³íôîðìóâàòè
ñòîëè÷íó âëàäó ïðî âæèò³ çàõîäè
ñòîñîâíî ïåðåäà÷³ ìåìîð³àëüíèõ
äîùîê ³ ïàì’ÿòíèê³â, ÿê³ çâåçëè íà
â³äêðèòèé ìàéäàí÷èê â Æóëÿíàõ
äî Äåðæàâíîãî ìóçåþ àâ³àö³¿ Óêðà-
¿íè ç â³äïîâ³äíèì îôîðìëåííÿì
àêòó äåìîíòàæó òîùî.

Äî ñëîâà, äíÿìè ñòàëî â³äîìî,
ùî íåçàáàðîì ãðîìàäñüêîñò³ ïðåä-
ñòàâëÿòü Ìóçåé òîòàë³òàðèçìó. Ïðî
öå â ñîöìåðåæ³
íàïèñàâ ðàäíèê

ìåðà Êèºâà

Äìèòðî Á³ëî-

öåðê³âåöü. Â³í
çâåðíóâñÿ äî ï³ä-
ïèñíèê³â ³ç ïè-
òàííÿì — ÷è ï³ä-
òðèìóþòü âîíè ïåðåíåñåííÿ ïà-
ì’ÿòíèêà Ùîðñó â ñòîëèö³ ç ïóá-
ë³÷íîãî ïðîñòîðó íà áóëüâ. Øåâ-
÷åíêà â Ìóçåé òîòàë³òàðèçìó, êîí-
öåïö³þ ÿêîãî ïðåäñòàâëÿòü îêðå-
ìî.Íàãàäàéìî,ùî ïàì’ÿòíèê ãåðîþ
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè âæå ïàðó ðà-
ç³â õîò³ëè çíåñòè. Àêòèâ³ñòè ïëà-
íóâàëè äåìîíòóâàòè éîãî íà Äåíü
Íåçàëåæíîñò³.

«Â Ìóçåé òîòàë³òàðèçìó ïëà-
íóºòüñÿ ïåðåíåñåííÿ âñ³õ ³íøèõ
ïàì’ÿòíèê³â ³ òàáëè÷îê, ÿê³ òèì-
÷àñîâî çáåð³ãàþòüñÿ â Æóëÿíàõ,—
ïèøå Äìèòðî Á³ëîöåðê³âåöü.— Ìó-
çåé íåçàáàðîì áóäå ïðåäñòàâëå-
íèé îêðåìîþ êîíöåïö³ºþ. Ì³ñòî
25 âåðåñíÿ îòðèìàº â ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïðîåêò äåìîíòàæó ïàì’ÿò-
íèêà Ùîðñó. Ï³ñëÿ öüîãî Ì³í³ñòåð-
ñòâî êóëüòóðè ìàº äàòè çãîäó íà
çì³íó àäðåñè ðîçì³ùåííÿ ïàì’ÿò-
íèêà â ðåºñòð³».

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, ïèòàííÿ
ùîäî çíåñåííÿ, íàïðèêëàä, Áàòü-
ê³âùèíè-ìàòåð³, ïàì’ÿòíèêà Ùîð-
ñó, Àðêè Äðóæáè íàðîä³â íå â êîì-
ïåíòåíö³¿ ì³ñòà — öå îá’ºêòè Ì³-
í³ñòåðñòâà êóëüòóðè, ³ áåç éîãî âèñ-
íîâê³â, ñàìîñò³éíî, ¿õ äåìîíòóâà-
òè íå ìîæíà.

Êè¿âñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ, äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè, ²íñòèòóò Íàö³î-
íàëüíî¿ ïàì’ÿò³ òà ÂÄÍÃ ìàþòü
ï³äïèñàòè â³äïîâ³äíèé ìåìîðàí-
äóì. Çàêëàä íàçèâàòèìåòüñÿ «Ìó-
çåé ìîíóìåíòàëüíî¿ ïðîïàãàí-
äè ÑÐÑÐ». Éîãî ïëàíóþòü îáëàø-
òóâàòè êîøòîì ³íâåñòîðà ³ â³ä-
êðèòè âæå íàñòóïíîãî ðîêó äî
100-ð³÷÷ÿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿.
Íà äóìêó ðîçðîáíèê³â êîíöåïö³¿,
Ìóçåé òîòàë³òàðèçìó, äå çáåð³ãà-
òèìóòüñÿ ìèñòåöüê³ ïàì’ÿòêè ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â, ìàº îá’ºäíàòè
ïðèõèëüíèê³â äåêîìóí³çàö³¿ òà
ïðîòèâíèê³â çíèùåííÿ ïàì’ÿò-
íèê³â �

Ïîïðè òå, ùî äåÿê³ ïàì’ÿòíèêè ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó äóæå

ñêëàäíî ³ äîðîãî äåìîíòóâàòè, ïðîöåñ äåêîìóí³çàö³¿ ó Êèºâ³

òðèâàº â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíó. Çîêðåìà â ñòîëèö³ âæå

ïåðåéìåíîâàíî ïîíàä ï³âòîðè ñîòí³ âóëèöü, ñèëàìè êîìó-

íàëüíèê³â òà ãðîìàäñüêîñò³ çíåñåíî äåñÿòêè ïàì’ÿòíèê³â, ìå-

ìîð³àëüíèõ äîùîê, êîòð³ òèì÷àñîâî çáåð³ãàþòüñÿ íà òåðèòî-

ð³¿ Äåðæàâíîãî ìóçåþ àâ³àö³¿. Ïëàíóºòüñÿ, ùî äî 100-ð³÷÷ÿ

Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ íà òåðèòîð³¿ ÂÄÍÃ â³äêðèþòü Ìóçåé òî-

òàë³òàðèçìó.
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çà äîïîìîãîþ åêñêàâàòîðà
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