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ÌÈÍÓËÎ îñü óæå 75 ðîê³â, àëå
ñâ³òó é äîñ³ ìàëîâ³äîìà öÿ ñòðàø-
íà ñòîð³íêà Ãîëîêîñòó íà íàø³é
çåìë³. Ó÷îðà, çà ó÷àñò³ Ïðåçèäåí-
òà, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà, ìåðà ñòîëè-
ö³, ìåöåíàò³â òà âèñîêîïîâàæíèõ
ïðåäñòàâíèê³â ºâðåéñüêî¿ ãðîìà-
äè ç óñüîãî ñâ³òó áóëî ï³äïèñàíî
Ìåìîðàíäóì ïðî ñòâîðåííÿ Ìå-
ìîð³àëüíîãî öåíòðó æåðâ Áàáè-
íîãî ßðó, êîòðèé çáóäóþòü çà êîø-
òè áëàãîä³éíèê³â. Â³í ïîêëèêàíèé
ðîçïîâ³ñòè ïðàâäó ïðî æàõëèâ³
ïîä³¿ ìèíóëîãî çàðàäè ìàéáóò-
íüîãî.

Ãîëîêîñò º íàéòðàã³÷í³øîþ ñòî-
ð³íêîþ ³ñòîð³¿ ºâðåéñüêîãî ³ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîä³â, íàãîëîñèâ Ïðå-
çèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî. «Ãåíî-
öèä ºâðå¿â â³äáóâàâñÿ ³ íà íàø³é
òåðèòîð³¿, îñê³ëüêè Óêðà¿íà áóëà
îäíèì ³ç ãîëîâíèõ òåàòð³â íàé-
æîðñòîê³øî¿ â³éíè â ³ñòîð³¿ ëþä-
ñòâà. ß, ÿê Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè, ÿê
ãðîìàäÿíèí, ÿê óêðà¿íåöü çà íà-

ö³îíàëüí³ñòþ, ðàçîì ç áàãàòüìà
³íøèìè ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè âèñòó-
ïèâ ç ³í³ö³àòèâîþ ñòâîðåííÿ öüî-
ãî Ìåìîð³àëó»,— ñêàçàâ Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî òà çàêëèêàâ óêðà¿íñüêó
³ ñâ³òîâó ãðîìàäñüê³ñòü äîëó÷è-
òèñÿ äî ö³º¿ ³í³ö³àòèâè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî âçàãàë³ ââàæàº ïîáó-
äîâó ìóçåþ îäí³ºþ ³ç ñâî¿õ ãîëîâ-
íèõ ì³ñ³é íà ïîñàä³ ìåðà ñòîëèö³.
Â³í çàóâàæèâ, ùî öå — âàæëèâèé ³
íåïðîñòèé ïðîåêò, ðåàë³çàö³ÿ ÿêî-
ãî â³äáóâàòèìåòüñÿ ç óðàõóâàííÿì
íàéêðàùîãî ñâ³òîâîãî äîñâ³äó. Ìåð
Êèºâà íàãàäàâ,ùî ìîæëèâ³ñòü ñï³â-
ïðàö³ îáãîâîðþâàâ ç êåð³âíèöòâîì
Ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó «ßä-Âà-
øåì» â ªðóñàëèì³ òà Íàö³îíàëü-
íîãî ìåìîð³àëüíîãî ìóçåþ Ãîëî-
êîñòó ó Âàøèíãòîí³. Î÷³ëüíèê ñòî-
ëèö³ çàóâàæèâ, ùî íèí³ º áà÷åííÿ
³ ïëàíè, ÿêèì ìàº áóòè Ìåìîð³àë,
³ º âîëÿ éîãî ñòâîðèòè. «Ìåìîð³àë
ó Êèºâ³ ïîâèíåí áóòè. Ìè çðîáèìî

âñå, ùîá â³í áóâ â³äêðèòèé äî 80-
î¿ ð³÷íèö³ òðàãåä³¿ Áàáèíîãî ßðó»,—
ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â ñâîþ ÷åðãó îäèí ç ï³äïèñàí-
ò³â Äåêëàðàö³¿ Âîëîäèìèð Êëè÷-
êî íàãîëîñèâ, ùî ñòâîðåííÿ Ìåìî-
ð³àëó íåñå äóæå âàæëèâèé ìåñåäæ:
íå ñë³ä ïîâòîðþâàòè ïîìèëîê ìè-
íóëîãî. «Íå ìîæíà çàáóâàòè, ùî
³ñòîð³ÿ ïîâòîðþºòüñÿ. ² ñüîãîäí³
â ñâ³ò³,íà æàëü,ïîâòîðþþòü ñòðàø-
í³ ïîìèëêè ìèíóëîãî»,— íàãîëî-
ñèâ â³í ³ äîäàâ, ùî ðàäèé ïðèºä-
íàòèñÿ äî ìåöåíàòñòâà öüîãî ïðî-
åêòó.

Äîêëàñòè óñ³õ çóñèëü, ùîá Ìå-
ìîð³àë çàïðàöþâàâ ³ çàïðàöþâàâ
äîñòîéíî, ïîîá³öÿâ ³ çàñíîâíèê
òà âîêàë³ñò ãóðòó «Îêåàí Åëüçè»
Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê — çàðàäè
ïàì’ÿò³ ïðî ì³ëüéîíè çàãèáëèõ.
Çàðàäè òèñÿ÷ òèõ, õòî âèæèâ. Çà-
ðàäè ò³º¿ ºâðåéñüêî¿ ñ³ì’¿, ÿêó âðÿ-
òóâàëà éîãî ïðàáàáöÿ, óêðà¿íêà
ªâãåí³ÿ Ôåäîð³âíà Ïàñòóøåíêî.
«Ïàì’ÿòü ïðî Áàáèí ßð — öå íà-
ð³æíèé êàì³íü, ùî ìàº ïðèâåñòè
íàñ äî ì³æíàö³îíàëüíîãî ä³àëî-
ãó. Ñâî¿ì âíåñêîì, ñëîâîì ³ ä³ëîì
ìè ïîâèíí³ çðîáèòè òàê, ùîá á³ëü-
øå íå çàëèøèëîñÿ ïðîñòîðó äëÿ
íåïîðîçóì³íü, ïîä³áíèõ äî òîãî,
ùî ñòàëîñÿ ï³ä ÷àñ ïðîìîâè Ïðå-
çèäåíòà äåðæàâè ²çðà¿ëü Ð³âë³íà
â ñò³íàõ Óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåí-
òó. Â éîãî âèñëîâëþâàííÿõ ïðîñ-
òåæóâàâñÿ ïåðñîíàëüíèé ïîãëÿä

íà ìèíóëå. Ìè æ ÷åêàºìî â³ä ðî-
áîòè Ìåìîð³àëó ñï³ëüíîãî ïîãëÿ-
äó íà ìàéáóòíº! Íà ìîþ äóìêó,
ñüîãîäí³ äîðå÷íèì, ÿê í³êîëè, áó-
äóòü ñëîâà ³íøîãî Ïðåçèäåíòà ²ç-
ðà¿ëþ, ëåãåíäàðíîãî ³ âèäàòíîãî
Øèìîíà Ïåðåñà... Ð³ê òîìó â Êè-
ºâ³ â³í ñêàçàâ: «Íå íàìàãàéòåñÿ
âèð³øèòè ïðîáëåìè ìèíóëîãî.
Ïðîñòî â÷³òüñÿ, ùîá íå ïîâòîðþ-
âàòè ñòàðèõ ïîìèëîê»,— òàê åìî-
ö³éíî âèñòóïèâ Ñâÿòîñëàâ Âàêàð-
÷óê.

Ñâîþ ô³íàíñîâó ³ ìîðàëüíó ï³ä-
òðèìêó ïðîåêòó ïîîá³öÿâ ìåöå-
íàò ³ á³çíåñìåí Â³êòîð Ï³í÷óê, à
òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ºâðåéñüêèõ
áëàãîä³éíèõ ôîíä³â.

Óðî÷èñòà ³ ïóáë³÷íà ÷àñòèíà
ï³äïèñàííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî ñòâî-
ðåííÿ êîìïëåêñó â³äáóëàñÿ ó Ìó-
çå¿ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ïðî-
òå ìåìîð³àëüí³ çàõîäè òðèâàëè
óâåñü äåíü. Çîêðåìà ó Íàö³îíàëü-
íîìó êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîìó òà
ìóçåéíîìó êîìïëåêñ³ «Ìèñòåöü-
êèé Àðñåíàë» â³äáóâñÿ óðî÷èñòèé
ïðèéîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ
îô³ö³éíèõ äåëåãàö³é. À óâå÷åð³ ó
Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-ìåìî-
ð³àëüíîìó çàïîâ³äíèêó «Áàáèí
ßð» òðèâàëè çàãàëüíîäåðæàâí³
æàëîáí³ çàõîäè.

Ïðîòå ãîëîâí³ ïîä³¿, âñå æ òà-
êè, â³äáóâàëèñÿ ó çâè÷àéíèõ êè¿â-
ñüêèõ øêîëàõ — óðîêè ïàì’ÿò³ ïðî
ò³ ñêîðáîòí³ ÷àñè �

Êðèâàâà çåìëÿ
� Ó Êèºâ³ ïîìèíàþòü æåðòâ Áàáèíîãî ßðó

Ê³ëüêà äí³â â ñòîëèö³ òðèâàþòü æàëîáí³ çàõîäè äî 75-õ ðîêîâèí ìàñîâèõ ðîçñòð³ë³â íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó Áàáèíîìó ßðó â îêóïîâàíîìó íàöèñòàìè Êèºâ³ 

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Äåïóòàòè çàòâåðäèëè
ÄÏÒ â ìåæàõ âóëèö³
Åëåêòðèê³â 
òà Íàáåðåæíî-
Ðèáàëüñüêî¿ äîðîãè

Ó÷îðà íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè-

¿âðàäè äåïóòàòè çàòâåðäèëè äåòàëü-

íèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèö³

Åëåêòðèê³â òà Íàáåðåæíî-Ðèáàëü-

ñüêî¿ äîðîãè ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-

í³ ñòîëèö³.Äîêóìåíò îõîïëþº áëèçü-

êî 130 ãà. Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè

ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ñåðåä-

íüî¿ òà áàãàòîïîâåðõîâî¿ æèòëîâî¿

çàáóäîâè (4-9 ïîâåðõ³â), äèòÿ÷èõ

ñàäê³â, ñóì³ùåíèõ ç ïî÷àòêîâèìè

øêîëàìè, áóä³âíèöòâî áàãàòîôóíê-

ö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíîãî öåíòðó

ç³ ñïîðòèâíèì êîìïëåêñîì. Æèòëî-

âèé ðàéîí ñêëàäàòèìåòüñÿ ç ì³êðî-

ðàéîíó ç ïîâíèì êîìïëåêñîì îá-

ñëóãîâóâàííÿ. Äâîõ êâàðòàë³â ç íå-

ïîâíèì êîìïëåêñîì òà äâîõ êâàð-

òàë³â ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè. Ïåðø³

ïîâåðõè æèòëîâî¿ çàáóäîâè áóäóòü

«àêòèâíèìè», òîáòî ïðèçíà÷åí³ äëÿ

äð³áíîãî á³çíåñó.

Ïåðåäáà÷åíî ³ ì³ñöÿ äëÿ ñòîÿí-

êè àâòî. Ïàðê³íã çàíóðåíî íà 1,5 ì

ï³ä ïðîñòîðîì ïîäâ³ð’ÿ, â³í ìàòèìå

2 ð³âí³. Äëÿ ãîñòüîâîãî ïàðêóâàííÿ

çàïëàíîâàíî ñïåö³àëüíî âèä³ëåí³

ì³ñöÿ íà ïðî¿çäàõ, ùî â³äîêðåìëå-

í³ â³ä ñìóã àâòîìîá³ëüíîãî ðóõó. Çà-

ãàëîì ïåðåäáà÷åíî 6169 ïàðêîì³ñöü.

Ó ïðîåêò³ ïðîïîíóºòüñÿ áóä³â-

íèöòâî êàíàë³â, óçäîâæ ÿêèõ ñôîð-

ìîâàíî ìåðåæó ïóáë³÷íèõ ïðîñòî-

ð³â, ðîçðîáëåíî ïðîåêò íàáåðåæíî¿

â çàòîö³ Ãàâàíü ç «Ïàðêîì ìîðÿê³â»,

òà íàáåðåæíî¿ ç áîêó Äí³ïðà.

Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ

ïàðêó «²ñòîðè÷íèé ëàíäøàôò Êè¿â-

ñüêèõ ã³ð ³ äîëèíè ð³÷êè Äí³ïðà», äå

ïðîâîäèòèìóòüñÿ ìóçè÷í³ òà ê³íî-

ôåñòèâàë³, ð³çíîìàí³òí³ âèñòàâêè.

ÄÏÒ âêëþ÷àº âåëîñèïåäí³ äî-

ð³æêè âçäîâæ âóëèöü. Îñíîâíèé

ìàã³ñòðàëüíèé ìàðøðóò áóäå ïðî-

êëàäåíî âóëèöÿìè Íàáåðåæíî-Ðè-

áàëüñüêîþ òà Åëåêòðèê³â, äðóãîðÿä-

í³ — âíóòð³øíüîêâàðòàëüíèìè ïðî-

¿çäàìè.

Çà äâà îñòàíí³ äí³ âåðåñíÿ 1941-ãî ó Êèºâ³ ðîç-
ñòð³ëÿëè ìàéæå 34 òèñÿ÷³ ºâðå¿â. Ó ÷àñè â³éíè Áà-
áèí ßð ñòàâ ì³ñöåì ïîñò³éíèõ ìàñîâèõ ðîçñòð³ë³â
³, çà äàíèìè ³ñòîðèê³â, òàì áóëî çíèùåíî ïîíàä
100 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â — ºâðå¿â, ðîì³â, óêðà¿íö³â,
ðîñ³ÿí ³ ïîëÿê³â.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

ÑÏ²Â×ÓÒÒß

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ãëèáîêî ñó-

ìóº ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåð-

ò³, ùî ñòàëàñÿ 24 âåðåñíÿ 2016

ðîêó, óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî

³ ïîë³òè÷íîãî ä³ÿ÷à, ø³ñòäåñÿòíè-

êà, ïîë³òâ’ÿçíÿ, ÷ëåíà Âñåóêðà¿í-

ñüêîãî òîâàðèñòâà ïîë³òè÷íèõ

â’ÿçí³â ³ ðåïðåñîâàíèõ, ãîëîâè

Óêðà¿íñüêî¿ Õðèñòèÿíñüêî-Äåìî-

êðàòè÷íî¿ ïàðò³¿, êîëèøíüîãî äå-

ïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,

÷ëåíà êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ïîíîâëåííÿ ïðàâ

ðåàá³ë³òîâàíèõ ³ Êè¿âñüêîãî òî-

âàðèñòâà ïîë³òâ’ÿçí³â òà æåðòâ

ðåïðåñ³é Ñåðã³ºíêà Îëåñÿ (Îëåê-

ñàíäðà) Ôåäîðîâè÷à ³ âèñëîâëþº

ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ïî-

ìåðëîãî.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу на створення органу 

самоорганізації населення «Вуличний комітет 
«Провулок Черешневий» у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 5/1009 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 18.02.2016 за № 08/КО&1863, протокол загальних зборів мешканців за місцем проживання по іні&
ціюванню створення органу самоорганізації населення від 04.01.2015 та список учасників присутніх на загаль&
них зборах мешканців за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Âóëè÷-

íèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê ×åðåø-

íåâèé» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíê³â ¹¹ 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 ó ïðî-

âóëêó ×åðåøíåâîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó çàãàëüíèõ çáîð³â

ìåøêàíö³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïî ³í³ö³þâàí-

íþ ñòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ â³ä 04.01.2015 â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îð-

ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êî-

ì³òåò «Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé» ìåøêàþòü íà çà-

êîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà ì³ñöåì ïðî-

æèâàííÿ) 72 æèòåë³, ÿê³ ìàëè ïðàâî ãîëîñó ñòà-

íîì íà 04.01.2015.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé êîì³òåò

«Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé» ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Âóëè÷íèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé» â

ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâ-

íîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ñàäèá, äâîð³â, îáëàä-

íàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò

äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî áóä³âíèöòâà ³

ðåìîíòó øëÿõ³â, òðîòóàð³â, êîìóíàëüíèõ ìåðåæ

³ç äîòðèìàííÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïî-

çáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè

ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãà-

íàì ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè

ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âè-

â÷åííÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïå-

êè, áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî

êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿

áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âó-

ëè÷íèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé» íà-

áóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãà-

ë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âó-

ëè÷íèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé» â ì³-

ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî

ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òà-

êèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ

ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ñâ³äîö-

òâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî

ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðà-

ö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 

(ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-

ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Âóëè÷íèé

êîì³òåò «Ïðîâóëîê ×åðåøíåâèé» ó ìåæàõ ñâî-

¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà

ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ).

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

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. 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 надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Квартальний комітет «Перемога» 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 6/1010 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 02.06.2016 за № 08/КО&8609, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюван&
ню створення органу самоорганізації населення від 11.05.2016 та список учасників зборів жителів за місцем
проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Êâàð-

òàëüíèé êîì³òåò «Ïåðåìîãà».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Êâàðòàëüíèé êîì³òåò «Ïåðåìîãà» ä³º

â ìåæàõ òåðèòîð³¿ âóë. Ãåíåðàëà Àâäåºíêà, âóë.

Äàâèäà Ãóðàì³øâ³ë³, âóë. Ð³õàðäà Çîðãå òà ÷àñ-

òèíè âóëèöü Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ (â³ä ïåðåòè-

íó âóëèöü Âàñèëÿ Âåðõîâèíöÿ òà Ãåíåðàëà Àâ-

äåºíêà äî ïåðåòèíó âóëèöü Âàñèëÿ Âåðõîâè-

íöÿ òà Ð³õàðäà Çîðãå) òà Ñ³ì’¿ Ñòåøåíêî (â³ä

ïåðåòèíó âóëèöü Ñ³ì’¿ Ñòåøåíêî òà Ãåíåðàëà

Àâäåºíêà äî ïåðåòèíó âóëèöü Ñ³ì’¿ Ñòåøåíêî

òà Ð³õàðäà Çîðãå) ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàðòàëüíèé êîì³-

òåò «Ïåðåìîãà» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ «Êâàðòàëüíèé êîì³òåò «Ïåðåìîãà» â ìåæàõ

òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâà-

æåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ðîç-

ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ñàäèá, äâîð³â, âóëèöü,

ïëîù, ïàðê³â, êëàäîâèù, áðàòñüêèõ ìîãèë, îá-

ëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, êëó-

á³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè ïà-

ìÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â ñòè-

õ³éíîãî ëèõà, áóä³âíèöòâ³ ³ ðåìîíò³ øëÿõ³â, òðî-

òóàð³â, êîìóíàëüíèõ ìåðåæ ³ç äîòðèìàííÿì âñòà-

íîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðîâåäåí-

íÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³-

çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóð-

íî-îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâ-

íî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæ-

íüî¿ òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó;

ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,

òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê

³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íî-

âèõ îáðÿä³â

4.7. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-

¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-

êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà

ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,

âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.8. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãà-

íàì ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè

ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âè-

â÷åííÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïå-

êè, áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî

êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿

áåçïåêè.

4.9. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.10. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.11. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.12. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.13. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàð-

òàëüíèé êîì³òåò «Ïåðåìîãà» íàáóâàº âëàñ-

íèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âè-

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

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàð-

òàëüíèé êîì³òåò «Ïåðåìîãà» â ì³ñÿ÷íèé òåð-

ì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³-

àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðà-

ö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñà-

ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî

âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó îð-

ãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî

ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðà-

ö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 

(ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàðòàëüíèé êî-

ì³òåò «Ïåðåìîãà» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü

çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ-

÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. 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
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Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет «ДАНКО – 4» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 7/1011 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради
від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській міській раді 29.02.2016 за
№ 08/КО&2442, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганіза&
ції населення від 21.02.2016 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿

íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèíêîâèé

êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 4».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 4» ä³º â ìå-

æàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 7 íà âóëèö³ Êîñòÿíòèíà

Çàñëîíîâà ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿

íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 4» ìåø-

êàþòü íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ (çàðåºñòðîâàíî çà

ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ) 94 æèòåë³, ó òîìó ÷èñë³ 75 æè-

òåë³â, ÿê³ ìàþòü ïðàâî ãîëîñó ñòàíîì íà 21.02.2016.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñà-

ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «ÄÀÍ-

ÊÎ – 4» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âèð³-

øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîíñòè-

òóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïîáó-

òîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðèÿííÿ

ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà

êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñà-

ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 4» â ìåæàõ òåðèòîð³¿

éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêî-

í³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà

îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó òà

ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òà áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâêî-

ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâåäåíí³

ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðèìàííÿ â íà-

ëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, îáëàäíàí-

í³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ-

÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðèì³-

ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì

âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðîâå-

äåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ ãðî-

ìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó íà òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà çà ÿê³ñòþ ïðî-

âåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì,

çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ êóëü-

òóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿,

ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè ñåðåä íà-

ñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿

êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóð-

íî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõî-

ðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â

ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì ïî-

õèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â, ïàð-

òèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷å-

íèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðî-

ìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì

áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ

ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì ïî-

æåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïîæåæ-

íèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íàñåëåííÿì

ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñ-

íåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âè-

ìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðà-

âîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðîíè ãðî-

ìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè

ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì ðî-

áîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òåðèòîð³¿

ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéîìó

ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåøêàíöÿ-

ìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü îð-

ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâóâàòè

îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæëèâ³øèõ

ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêî-

âèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ – 4» íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíî-

âàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãà-

í³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàò-

òåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêî-

âèé êîì³òåò «ÄÀÍÊÎ– 4» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëå-

ãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-

ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ñâ³-

äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é

àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëå-

í³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãà-

ë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: âèòÿãó ç äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò

«ÄÀÍÊÎ – 4» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþ-

þòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àä-

ì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî

îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðå-

ùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-

íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Велика 

Васильківська, 6» у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 10/1014 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській міській раді 29.04.2016
за № 08/КО&5601, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганіза&
ції населення від 20.04.2016 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³â-

ñüêà, 6».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âà-

ñèëüê³âñüêà, 6» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó

¹ 6 íà âóëèö³ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 6» ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëü-

ê³âñüêà, 6» â ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òà-

ê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ðîç-

ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-

¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-

êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà

ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,

âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà,

6» íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëå-

ãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿

íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà,

6» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâè-

òè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿

òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ

ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåð-

äæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âè-

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

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó

ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîð-

ãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâ-

íó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-

ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé

êîì³òåò «Âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 6» ó

ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿â-

ñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. 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 надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Євгена Харченка, 25» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 11/1015 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 07.04.2016 за № 08/КО&4362, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню ство&
рення органу самоорганізації населення від 05.04.2016 та список учасників зборів жителів за місцем прожи&
вання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ªâãåíà Õàð÷åíêà, 25».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ªâãåíà

Õàð÷åíêà, 25» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó

¹ 25 íà âóëèö³ ªâãåíà Õàð÷åíêà ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Âóëèöÿ ªâãåíà Õàð÷åíêà, 25» ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
30 âåðåñíÿ 2016 ð.
¹105(4875)

4

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ªâãåíà Õàð÷åí-

êà, 25» â ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³

âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ðîç-

ïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-

¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-

êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà

ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,

âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ªâãåíà Õàð÷åíêà, 25» íà-

áóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³-

çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ ªâãåíà Õàð÷åíêà, 25» â

ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî

ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ

ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îð-

ãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷î-

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

ê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëü-

íîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðà-

ö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ ªâãåíà Õàð÷åíêà, 25» ó ìåæàõ

ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

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

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. 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 надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Вулиця Смоленська, 3&а» 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 12/1016 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 07.07.2016 за № 08/КО&8123, протокол зборів жителів за місцем проживання щодо ініціювання
створення органу самоорганізації населення від 05.07.2016 та список учасників зборів жителів за місцем про&
живання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, 3-à».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåí-

ñüêà, 3-à» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 3-à

íà âóëèö³ Ñìîëåíñüê³é ó Ñîëîìÿíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, 3-à» ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, 3-à»

â ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³

ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà

çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³-

øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïî-

çáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè

ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, 3-à» íà-

áóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³-

çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, 3-à» â ì³-

ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî

ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ

ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îð-

ãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåí-

íÿ ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ-

÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåð-

ñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³-

çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðå-

ºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

(ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îð-

ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé

êîì³òåò «Âóëèöÿ Ñìîëåíñüêà, 3-à» ó ìåæàõ

ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñ-

òðàö³ÿ).

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

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. 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 надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. О. Кошиця, біля Дарницької районної в місті Києві 
державної адміністрації, у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 873/873 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 – 53 Закону України «Про природно&заповідний фонд Укра&
їни», статей 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою раціонального використання і
збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 1,5 ãà íà

âóë. Î. Êîøèöÿ, á³ëÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó.

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: ïîçèö³þ 13 ïåðåë³êó ñêâåð³â Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òàáëèö³ 2 «Îçåëåíåí³ òå-

ðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî

â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíó-

âàëüíèì âèìîãàì» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñ-

íèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

îôîðìëåííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïëîùåþ 1,5 ãà íà âóë. Î. Êîøèöÿ, á³ëÿ

Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,  ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

13 по вул. О. Кошиця, біля  Дарницької район�
ної в місті Києві державної адміністрації 1,5

Про надання статусу скверу земельній ділянці біля 
житлових будинків №№ 36/5&38 на вулиці Татарській 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 876/876 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний
фонд України». Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿí-

ö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,53 ãà á³ëÿ æèò-

ëîâèõ áóäèíê³â ¹¹ 36/5-38 íà âóë. Òàòàð-

ñüê³é â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³: ì. Êèºâà
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çã³äíî ç ïëàí-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-

ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-

òèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðî-

äîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 7 ³ 4/2783

(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëî-

ã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»; äî-

äàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1

öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Øåâ÷åíê³â-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

â÷èíèòè ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿:

– äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 

¹ 91-6-00708 â³ä 28.09.2007 ïëîùåþ 0,0128 ãà

íà âóë. Òàòàðñüê³é, 36/5 (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:095:0020), óêëàäåíîãî ì³æ 

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ô³çè÷íîþ îñîáîþ –

ï³äïðèºìöåì Ìåëüíèê ²ðèíîþ Ëåîí³ä³âíîþ;

– äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 

¹ 91-6-00479 â³ä 31.08.2005 ïëîùåþ 0,0191

ãà íà âóë. Òàòàðñüê³é, 38 (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:095:007), óêëàäåíîãî ì³æ 

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ô³çè÷íîþ îñîáîþ –

ï³äïðèºìöåì Ãàâðèëþê Òàìàðîþ Ïåòð³âíîþ.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà òà Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóð-

ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëå-

êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

0,53 ãà á³ëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ¹¹ 36/5-38

ïî âóë. Òàòàðñüê³é â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà.

5. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-

íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,53 ãà á³ëÿ æèòëîâèõ áó-

äèíê³â ¹¹ 36/5-38 íà âóë. Òàòàðñüê³é â Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

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»

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що розташована на вул. Чорнобильській, 12 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 875/875 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре&
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за&
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства Укра&
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,65 ãà, ùî ðîçòàøîâàíà íà

âóë. ×îðíîáèëüñüê³é, 12 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, ç óðàõóâàííÿì ìàéíî-

âèõ îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü íà ïðàâ³ ïðèâàòíî¿

âëàñíîñò³, òà òåðèòîð³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ ¿õ îá-

ñëóãîâóâàííÿ, çà âèêëþ÷åííÿì çåëåíî¿ çîíè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâ-

íî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî

ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-

êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

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»

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що розташована на вул. Чорнобильській, 4/56 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 874/874 від 28 липня 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре&
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за&
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства Укра&
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,46 ãà, ùî ðîçòàøîâàíà íà

âóë. ×îðíîáèëüñüê³é, 4/56 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ

çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1 Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2 Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³

ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êî-

ðèñòóâàííÿ, âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî

ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðî-

êó òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

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»

Про затвердження детального плану території в межах 
вулиць Електриків, Набережно&Рибальської дороги 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 96/1100 від 29 вересня 2016 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìå-

æàõ âóëèöü Åëåêòðèê³â, Íàáåðåæíî-Ðèáàëüñüêî¿

äîðîãè ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïî-

â³äíî äî îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíè-

ê³â (òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà îñíîâí³ ïî-

ëîæåííÿ ç ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), ùî äî-

äàþòüñÿ, ÿê îñíîâó âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëüíî¿

îðãàí³çàö³¿ ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîñ-

òîðîâî¿ êîìïîçèö³¿ ³ ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, ðîç-

òàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã òà ëàí-

äøàôòíî¿ îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

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

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 29.09.2016 ¹ 96/1100

Основні техніко&економічні показники детального плану території 
в межах вулиць Електриків, Набережно&Рибальської дороги 

у Подільському районі м. Києва
№

п/п Показники Одиниця виміру Існуючий
стан

Етап 
5 років

Етап 15�
20 років

1 2 3 4 5 6

1. Територія ДПТ га 130

Територія кварталів в межах червоних ліній, га

у тому числі:

1.1 Житлова забудова (з установами освіти) »

У тому числі: га

а) квартали садибної забудови »

б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням
гуртожитків) » 5,3 44,4 44,4

1.2 � ділянки установ і підприємств обслуговування (крім
підприємств і установ мікрорайонного значення) » 3,08 3,08 3,08

1.3 � зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного
значення) » 8,85 10,07 10,07

1.4 � вулиці в межах червоних ліній » 13,78 28,3 28,3

1.5
Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової,
виробничої, спецпризначення, комунально�складської,
інженерного обладнання, курортної, лікувальної тощо)

71,62 3,95 3,95

1.6 � інші території (в т.ч. відведені під забудову, водні поверхні,
відводи залізниці) » � � �

2. Населення тис.осіб 1,327 20,9 20,9

2.1 Чисельність населення, всього,

у тому числі:

� у садибній забудові осіб

� у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) тис.осіб 1,327 20,9 20,9

2.2 Щільність населення в межах ДПТ, осіб/га 250 470 470

у тому числі:

� у садибній забудові »

� у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) » 250 470 470

3. Житловий фонд

3.1 Житловий фонд, всього тис. м2 загальної
площі квартир 27,6 941,6 941,6

� садибний »

� багатоквартирний » 27,6 941,6 941,6

3.2 Середня житлова забезпеченість у тому числі: м2/особу

� у садибній забудові »

� у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) » 17 45 45

3.3 Вибуття житлового фонду тис. м2 загальної
площі 27,649 27,649 27,649
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Міністерству оборони України на вул. Коноплянській, 22 
в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування адміністративно&господарських будівель 
та споруд військового містечка № 41

Рішення Київської міської ради № 645/645 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки Міністерству оборони України на вул. Коноплянській, 22 в Оболонському районі м. Києва та
додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та пе&
рехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме&
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè íà 

âóë. Êîíîïëÿíñüê³é, 22 â Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 11,81 ãà (çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) ó ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü òà ñïîðóä â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 41

çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåí-

íÿ) (Ê-22803).

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»

Про передачу громадянину Приходьку 
Віктору Васильовичу земельної ділянки 

для обслуговування торговельно&офісного 
комплексу та закладу громадського 

харчування на вул. Княжий Затон, 2 (літ. Б) 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 592/592 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що&

до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïðè-

õîäüêó Â³êòîðó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàí-

íÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó òà çàêëà-

äó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Êíÿæèé Çà-

òîí, 2 (ë³ò. Á) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01013-000115299-014

â³ä 19.12.2013, ñïðàâà Ä-6804).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïðèõîäüêó Â³êòîðó

Âàñèëüîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, ó äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1389 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:90:004:0070) äëÿ îáñëó-

ãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó òà

çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íà âóë. Êíÿæèé

Çàòîí, 2 (ë³ò. Á) ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðà-

âà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó

íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ â³ä 21.11.2012 ¹ 2695).

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïðèõîäüêó Â³êòîðó Âàñèëüî-

âè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

27.09.2013 ¹ 17324/0/12-1/19-13, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä

27.11.2013 ¹ 4277.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

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

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 756/756 від 26 грудня 2014 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви&
вчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань власності від 08 липня 2014 року № 3, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà ºäèíèì ïðåòåíäåíòàì íà ïðàâî

îðåíäè çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîãîâî-

ðè îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.12.2014 ¹ 756/756

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

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

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована

площа, кв.м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір
оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВПАСТРАНС»

1 ФІЗИЧНА ОСОБА�
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЖУЧЕНКО ВІТАЛІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ 
Форма власності �
приватна 
Форма господарюван�
ня � госпрозрахункова

ВУЛ. УСЕНКА ПАВЛА, 
№ 7/9, К. 14 
Дніпровський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа � 59,60 кв. м

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
1 поверх 
площа � 50,00 кв. м

7 % 2 роки 364 дні

ВУЛ. УСЕНКА ПАВЛА, 
№ 7/9, К. 14 
Дніпровський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа � 59,60 кв. м

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙ ІНШИХ ВИДІВ
ДІЯЛЬНОСТІ 
1 поверх 
площа � 9,60 кв. м

15 %

ВУЛ. УСЕНКА ПАВЛА, 
№ 7 /9, К. 2 
Дніпровський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа � 4400,00 кв.м

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
1 поверх  
площа � 244,00 кв. м

7 %

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС»

2 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛАДІН�2013»
Форма власності �
приватна 
Форма господарюван�
ня � госпрозрахункова

ВУЛ. ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД,
№ 1, ЛІТ. «М», К. 4
Печерський район 
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа � 401,30 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ 
1 поверх 
площа � 401,30 кв. м

12 % 2 роки 364 дні

3 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛАДІН�2013»
Форма власності �
приватна 
Форма господарюван�
ня � госпрозрахункова

ВУЛ. ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД,
№ 1, ЛІТ. «Ж», К.6 
Печерський район
Прибудоване приміщення
Загальна площа � 176,40 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ 
1 поверх 
площа � 176,40 кв. м

12 % 2 роки 364 дні

4 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЛАДІН�2013»
Форма власності �
приватна 
Форма господарюван�
ня � госпрозрахункова

ВУЛ. ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД,
№ 1, ЛІТ. «Ж», К. 6 
Печерський район 
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа � 1245,40 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ 
1 поверх 
площа � 1245,40 кв. м

12 % 2 роки 364 дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОСПКОМОБСЛУГОВУВАННЯ»

5 УЧБОВО�ВИРОБНИЧЕ
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ
КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ІНСТРОМ» 
Форма власності �
приватна 
Форма
господарювання �
госпрозрахункова

ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ, 
№ 9, ЛІТ. З 
Голосіївський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа � 450,90 кв. м

ГАРАЖ 
1 поверх 
площа � 175,90 кв. м

12 % 1 рік

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ»

6 ФІЗИЧНА ОСОБА �
ПІДПРИЄМЕЦЬ
КОКШОРОВ ІГОР
ГЕННАДІЙОВИЧ
Форма власності �
приватна 
Форма господарюван�
ня � госпрозрахункова

ВУЛ. ПІДЛІСНА, № 8 А, ЛІТ.
А Святошинський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа � 788,50 кв. м

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ
ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ
НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
підвал площа � 633,50 кв. м

7% 2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

3.4 Житлове будівництво, всього: 
у тому числі за видами:

тис. м2 загальної
площі 1358,8 1358,8

багатоквартирна квартири 8111 8111

4. Установи та підприємства обслуговування

4.1 Дошкільні навчальні заклади* місць � 740 740

4.2 Загальноосвітні навчальні  заклади * 
навчально�виховні комплекси учнів � 2850 2850

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок 20 304 304

4.4 Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару. 
Кабінети сімейного лікаря відв.за зміну 191 484 484

4.5 Спортивні зали загального користування, басейни м2 площі підлоги,
дзеркало води

18487
760

18487
760

18487
760

4.6 Відкриті площинні споруди у житловому кварталі га � 2,18 2,18

4.7 Приміщення для фізкультурно�оздоровчих занять у житловому
кварталі м2 заг. площі � 1526 1526

4.8 Бібліотеки тис. один, зберіг. 73 73

4.9 Магазини м2 торг. пл. 100 42623 42623

4.10 Підприємства громадського харчування місць � 868 868

4.11 Установи побутового обслуговування роб. місць 105 105

Київський міський голова 
В. Кличко
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Керівник апарату В. Бондаренко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про перезатвердження проекту «Будівництво під’їзної

автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу
примикання вул. Кіровоградська) до міжнародного аеропорту

«Київ» (Жуляни) у Солом’янському районі м. Києва»
Коригування

Розпорядження № 874 від 20 вересня 2016 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто+герой Київ»:

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Áóä³âíèöòâî ï³ä’¿çíî¿ àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè â³ä ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñ-

ïåêòó (ïîáëèçó ïðèìèêàííÿ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêà) äî ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Êè¿â» (Æóëÿíè) ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» Êîðèãóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è ïîçèòèâíèé âèñíîâîê Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà» â³ä 20 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó ¹ 11-00460-10 òà åêñïåðòíèé çâ³ò

äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæ-

áà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 11 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-1221-16/ÏÁ ùî-

äî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Про встановлення меморіальних дощок у місті Києві
Розпорядження № 876 від 21 вересня 2016 року

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 квітня 2014 року № 516 «Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків в місті Києві»,
враховуючи протокол засідання комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві від 28 липня 2016
року № 9, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

2. Âèêîðèñòàííÿ ïåðåäáà÷åíèõ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà êîø-

ò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ) òà êîøò³â íà ïîêðèòòÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³íôëÿö³éíèìè ïðîöå-

ñàìè (ç ÏÄÂ), çàìîâíèê çä³éñíþº íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòóâàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äå-

òàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) â³ä 08 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 171 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó áóä³âíèöòâà ï³ä’¿çíî¿ àâòî-

ìîá³ëüíî¿ äîðîãè â³ä ×åðâîíîçîðÿíîãî ïðîñïåêòó (ïîáëèçó ïðèìèêàííÿ âóë. Ê³ðîâîãðàäñüêî¿) äî

ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Êè¿â» (Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) â³ä 28 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 640 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08.02.2011 ¹ 171».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

№
п/п

Назва Місце встановлення Клопотання Фінансування

1 2 3 4 5

1. Меморіальна дошка на
честь Вихляєва Олексія
Юрійовича

Фасад
загальноосвітньої
школи № 6 на просп.
Георгія Гонгадзе, 20'і

Звернення Шевченківської
районної в місті Києві
державної адміністрації

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

2. Меморіальна дошка на
честь Топачевського
Олександра Вікторовича

Фасад будинку на вул.
Прорізній, 10

Звернення об'єднання
співвласників
багатоквартирного будинку
"ВІКТОРІЯ"

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

3. Меморіальна дошка на
честь Бурау Юрія
Володимировича

Фасад будівлі на вул.
Сурикова, 3

Звернення державного
підприємства "Київський
науково'дослідний інститут
"Гідроприладів"

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

4. Меморіальна дошка на
честь Маньковського
Микити Борисовича

Фасад будівлі на вул.
Вишгородській, 67

Звернення державної
установи "Інститут
геронтології ім. Д.Ф.
Чеботарьова НАМН
України"

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

5. Меморіальна дошка на
честь Антонюка Павла
Павловича

Фасад Київської гімназії
східних мов № 1 на вул.
Львівській, 25

Звернення Київської гімназії
східних мов №1

Позабюджетні кошти,
залучені в установленому
порядку

Показники Од.виміру Кількість

Всього у тому числі:

І черга II черга

Вид будівництва Нове будівництво

Протяжність автомобільної дороги км 4,3 2,8 1,5

Площа основного проїзду   м2 73719 55408 18311

Площа місцевих проїздів м2 7900 7900 '

Площа тротуарів м2 16200,0 10000,0 6200,0

Очисні споруди потужністю 600/300 м3 шт. 2 1 1

Будівництво підпірних стінок шт./пог.м 3/353,0 3/353,0 '

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 20.06.2016, у тому числі:

тис. грн 531545,338 459556,947 71988,391

будівельні роботи тис. грн 412083,876 354130,395 57953,481

устаткування тис. грн 10267,636 9998,567 269,069

інші витрати тис. грн 109193,826 95427,985 13765,841

Із загальної кошторисної вартості виконано станом
на 01.01.2016. у тому числі:

тис. гри 95171,478 66363,735 28807,743

будівельні роботи тис. грн 69820,097 46490,748 23329,349

устаткування тис. грн 34,206 9,766 24,440

інші витрати тис. грн 25317,175 19863,221 5453,954

Тривалість завершення будівництва місяців 12,0 11,0 2,0

1. Âñòàíîâèòè ìåìîð³àëüí³ äîøêè ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç âè-

ãîòîâëåííÿì òà âñòàíîâëåííÿì ìåìîð³àëüíèõ

äîùîê, áóäóòü ïðîô³íàíñîâàí³ çà ïîçàáþäæåò-

í³ êîøòè, çàëó÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Про затвердження установчих документів комунального закладу
«Театрально+видовищний заклад культури «Київський 

камерний театр «Дивний замок» та комунального закладу 
«Театрально+видовищний заклад культури «Актор»

Розпорядження № 878 від 21 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

культуру», Закону України «Про театри і театральну справу», рішення Київської міської ради від 31 березня
2016 року № 249/249 «Про деякі питання закладів культури територіальної громади міста Києва»:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî êîìóíàëüíèé çà-

êëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè

«Êè¿âñüêèé êàìåðíèé òåàòð «Äèâíèé çàìîê», ùî

äîäàºòüñÿ.

2. Êåð³âíèêó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé êà-

ìåðíèé òåàòð «Äèâíèé çàìîê» çàáåçïå÷èòè ðå-

ºñòðàö³þ Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Про реконструкцію транспортного вузла в різних рівнях 
на перетині просп. Перемоги з просп. Повітрофлотським 

із будівництвом пішохідних переходів в різних рівнях
Розпорядження № 877 від 21 вересня 2016 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо+
більні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве са+
моврядування в Україні», з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов органі+
зації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Шевченківському районі міста Києва:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ òðàíñïîðòíîãî

âóçëà â ð³çíèõ ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðå-

ìîãè ç ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèì ³ç áóä³âíèö-

òâîì ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â â ð³çíèõ ð³âíÿõ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè¿â-

àâòîäîð» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíîãî âóç-

ëà â ð³çíèõ ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìî-

ãè ç ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèì ³ç áóä³âíèöòâîì

ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â â ð³çíèõ ð³âíÿõ.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.09.2016 ð. ¹ 876

Перелік меморіальних дощок, що встановлюються у місті Києві

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà-

¿íè â ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî Äå-

ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó îð-

ãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä âèêîíàííÿ

ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíîãî âóçëà â ð³ç-

íèõ ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðåìîãè ç ïðîñï.

Ïîâ³òðîôëîòñüêèì ³ç áóä³âíèöòâîì ï³øîõ³äíèõ

ïåðåõîä³â â ð³çíèõ ð³âíÿõ.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíî-

ãî âóçëà â ð³çíèõ ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïå-

ðåìîãè ç ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèì ³ç áóä³âíèö-

òâîì ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â â ð³çíèõ ð³âíÿõ ïå-

ðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãà-

ðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç

ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ òðàíñïîðòíîãî

âóçëà â ð³çíèõ ð³âíÿõ íà ïåðåòèí³ ïðîñï. Ïåðå-

ìîãè ç ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèì ³ç áóä³âíèö-

òâîì ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â â ð³çíèõ ð³âíÿõ ó 2016

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíè-

ê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³

ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà

íàñòóïí³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс
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3. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî êîìóíàëüíèé çà-

êëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè

«Àêòîð», ùî äîäàºòüñÿ.

4. Êåð³âíèêó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Àêòîð» çàáåç-

ïå÷èòè ðåºñòðàö³þ Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.09.2016 ð. ¹ 878

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕАТРАЛЬНО+ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД 

КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ТЕАТР «ДИВНИЙ ЗАМОК»
(íîâà ðåäàêö³ÿ) 

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 21588598)

ì. Êè¿â

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé êàìåðíèé òå-

àòð «Äèâíèé çàìîê» (äàë³ — Òåàòð) º òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêî-

âàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà íå ìàº íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó.

Âëàñíèêîì òà Çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì. Êèºâà â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 28 ãðóäíÿ 2000 ðîêó ¹ 1672.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 249/249 Òåàòð ïåðåé-

ìåíîâàíèé â êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé êàìåð-

íèé òåàòð «Äèâíèé çàìîê» òà ïåðåäàíèé äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. Òåàòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó»,

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó

êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà

öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêî-

âèé òà âàëþòíèé ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³

ðåêâ³çèòè þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.4. Òåàòð ìîæå çä³éñíþâàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, â³äïî-

â³äíî äî ö³ëåé éîãî óòâîðåííÿ, ³ â ìåæàõ éîãî öèâ³ëüíî¿ ïðàâîçäàòíîñò³, ùî ïåðåäáà÷åíî öèì Ïî-

ëîæåííÿì òà çàêîíîäàâñòâîì ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ êîðäîíîì, â³ä ñâîãî ³ìåí³ íàáóâàòè ìàéíîâ³

òà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà ³ íåñòè îáîâ’ÿçêè, áóòè ïîçèâà÷åì ³ â³äïîâ³äà÷åì â ñóä³.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé êà-

ìåðíèé òåàòð «Äèâíèé çàìîê».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÊÇ ÒÂÇÊ «Êè¿âñüêèé êàìåðíèé òåàòð «Äèâíèé çàìîê».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. ªðåâàíñüêà, 11, ì. Êè¿â, 03087.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º çä³éñíåííÿ òåàòðàëüíî-êîíöåðòíî¿ òà êóëüòóðíî-ïðî-

ñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ìèñòåöüêèõ çàõîä³â, ùî ïðîïàãóþòü êðà-

ù³ íàäáàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ âèñòàâ, òåàòðàë³çîâàíèõ òà ìóçè÷íèõ ïðîãðàì íà âèñîêîìó õóäîæíüîìó ð³âí³;

ïðîâåäåííÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ³ òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìàéñòðàìè ìèñòåöòâ;

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â;

îðãàí³çàö³ÿ íà ñàìîñò³éíèõ çàñàäàõ ñòóä³é, ùî áóäóòü çàéìàòèñÿ çàïèñîì íà ðàä³î, â³äåîêàñå-

òàõ, ãðàìïëàò³âêàõ, êîìïàêò-äèñêàõ, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâ-

ö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³îíàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàïèñ³â;

ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ, êîíãðåñàõ, ôåñòèâàëÿõ òà ³í-

øèõ çàõîäàõ, îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíèõ òà òâîð÷èõ îáì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîïàãàíäîþ ìóçè÷íîãî òà

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ìîëîäèìè àêòîðàìè, âèêëàäàöüêà ðîáîòà ïðàö³âíèê³â òåàòðó â ³íñòèòó-

òàõ, òåàòðàõ, ñòóä³ÿõ, êîëåäæàõ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì;

çä³éñíåííÿ îáì³íó òåàòðàëüíèìè âèñòàâàìè, êîíöåðòíèìè ïðîãðàìàìè, îðãàí³çàö³ÿ â Óêðà¿í³

òà çà êîðäîíîì ôåñòèâàë³â, êîíêóðñ³â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà òà ó÷àñòü ó íèõ;

âèïóñê áóêëåò³â, ïðîñïåêò³â, ïëàêàò³â, çíà÷ê³â, ³íøî¿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ïðîïàãóþòü òåàò-

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó;

ï³äãîòîâêà òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ ïðîãðàì òà ³íøèõ çàõîä³â íà îñíî-

â³ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè äëÿ ¿õ ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ ÷è ïóáë³÷íîãî ïî-

êàçó íà âëàñí³é ÷è îðåíäîâàíèõ ñöåíàõ ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàð-

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà òà íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöå-

íè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðî-

ãðàì.

2.3. Òåàòð ìîæå, êð³ì îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, ïðîâàäèòè òàê³ äîäàòêîâ³ âèäè ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì:

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â;

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â òåàòðó òà ãëÿäà÷³â;

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â òåàòð³;

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

âèðîáíèöòâî òîâàð³â òà íàäàííÿ ïîñëóã, ùî çä³éñíþþòüñÿ âèðîáíè÷èìè ñëóæáàìè òà öåõàìè

Òåàòðó;

ïðîêàò ³ ðåàë³çàö³ÿ êîñòþì³â, âçóòòÿ, îáëàäíàííÿ, ðåêâ³çèòó, áóòàôîð³¿, ãðèìóâàëüíèõ, ïàñòèæåð-

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â;

çä³éñíþâàòè ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ êóëüòóðè òà íàäàâàòè ³íø³ âèäè ïîñëóã, ïåðåäáà÷åí³ çà-

êîíîäâñòâîì Óêðà¿íè.

Äîõîäè, îäåðæàí³ Òåàòðîì â³ä ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îïî-

äàòêîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþºòüñÿ äèðåêòîðîì-õóäîæí³ì êåð³âíèêîì, ÿêèé ïðèçíà÷àºòü-

ñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ çà ïî-

ïåðåäí³ì ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïî-

â³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

3.2. Äèðåêòîð-õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó, ó ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü: ïðèéìàº íà ðî-

áîòó òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ øëÿõîì óêëàäåííÿ êîíòðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ

ç ðîáîòè;

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè âñ³õ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè;

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó;

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà çàõîäè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè Òåàòðó â³äïóñòîê äëÿ ¿õ ó÷àñò³ â êîí-

êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ òîùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, ôåñòèâà-

ë³â òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ãðóï, çàòâåðäæåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, ïîñòàíîâíèêàìè (ðåæèñåðîì, õóäîæíè-

êîì, äèðèãåíòîì òîùî), êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷èõ öåõ³â òåàòðó ñêëàäè ïîñòàíîâ÷èõ ãðóï òà âèêî-

íàâö³â, åñê³çè ³ ìàêåòè îôîðìëåííÿ âèñòàâ, ïëàíè ðîáîòè íàä íîâèìè ïîñòàíîâêàìè òà âèñòàâà-

ìè ³ âèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿õ ãîòîâí³ñòü ³ òåðì³íè âèïóñêó;

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çà-

õîä³â;

îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â;

çàáåçïå÷óº îõîðîíó ïðàö³, äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³;

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ³ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàòâåðäæóº øòàò-

íèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíî-

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

4.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ôóíêö³îíóº çã³äíî ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.3. Âèùèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ Òåàòðó º çàãàëüí³ çáîðè òðóäîâîãî êîëåêòèâó Òåàòðó.

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

5.1. Ìàéíî Òåàòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5.2. Ìàéíî Òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ç îñíîâíèõ ôîíä³â, îá³ãîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íøèõ ö³ííîñòåé, âàð-

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì; äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³; òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

áëàãîä³éí³ âíåñêè ïîæåðòâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á (ìàé-

íî, êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³ òà ³íøå).

5.4. Òåàòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæó-

âàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïå-

ðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

6.1. Ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Òåàòð çä³éñ-

íþº ì³æíàðîäíó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Òåàòð ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè (êîíòðàêòè) ç ³íîçåìíèìè þðèäè÷íèìè òà

ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà áóäü-ÿê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ êóëüòóðè, áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëü-

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

6.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Òåàòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íà-

äàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó ³ ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Òåàòðó íàäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàí-

íÿ ó ïîðÿäêó, òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äå-

ïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Äèðåêòîð-õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâà-

òè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ

ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ

ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

7.4. Òåàòð çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âè-

çíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7.5. Â³äíîñèíè Òåàòðó ç ³íøèìè ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ

8.1. Òåàòð ìîæå áóòè ïðèïèíåíèé ó âèïàäêó éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïå-

ðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿.

8.2. Ðåîðãàí³çàö³ÿ àáî ë³êâ³äàö³ÿ Òåàòðó ìîæå áóòè çä³éñíåíà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âëàñíèêà, àáî

ð³øåííÿ ñóäó ó ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.3. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ

âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðè-

ïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíè-

êîì, àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.
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8.4. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óïðàâ-

ë³ííÿ Òåàòðîì. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ ñêëàäàº ïåðåäàâàëüíèé àêò (ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ, ë³êâ³äà-

ö³éíèé áàëàíñ) ³ ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ îðãàíó, ÿêèé ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³-

ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.5. Ïðè ë³êâ³äàö³¿ Òåàòðó ìàéíî òà êîøòè, ùî çàëèøàþòüñÿ ï³ñëÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòîì, çà-

äîâîëåííÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîð³â òà ðîçðàõóíê³â ç ÷ëåíàìè òðóäîâîãî êîëåêòèâó, âèêîðèñòîâóþ-

òüñÿ çà âêàç³âêîþ âëàñíèêà.

8.6. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Òåàòðó ââàæàþòüñÿ çàâåðøåíèìè, à Òåàòð òàêèì, ùî ïðèïèíèâ

ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèñó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-

äè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

8.7. Ïðè ðåîðãàí³çàö³¿ àáî ë³êâ³äàö³¿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåð-

æàííÿ ¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.09.2016 ð. ¹ 878

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ТЕАТРАЛЬНО+ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «АКТОР»
(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 02173495) 

(íîâà ðåäàêö³ÿ)

ì. Êè¿â

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Àêòîð» (íàäàë³ — Òåàòð)

º òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà íå ìàº íà

ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó.

Âëàñíèêîì òà Çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì. Êèºâà â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà º ïðàâîíà-

ñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Òåàòð «Àêòîð». Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 249/249 Òåàòð ïåðåéìåíîâàíèé â êîìóíàëüíèé

çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Àêòîð» òà ïåðåäàíèé äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.2. Òåàòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó»,

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó

êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà

öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêî-

âèé òà âàëþòíèé ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³

ðåêâ³çèòè þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.4. Òåàòð ìîæå çä³éñíþâàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, â³äïî-

â³äíî äî ö³ëåé éîãî óòâîðåííÿ, ³ â ìåæàõ éîãî öèâ³ëüíî¿ ïðàâîçäàòíîñò³, ùî ïåðåäáà÷åíî öèì Ïî-

ëîæåííÿì òà çàêîíîäàâñòâîì ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ êîðäîíîì, â³ä ñâîãî ³ìåí³ íàáóâàòè ìàéíîâ³

òà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà ³ íåñòè îáîâ’ÿçêè, áóòè ïîçèâà÷åì ³ â³äïîâ³äà÷åì â ñóä³.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: Êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Àêòîð».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÊÇ ÒÂÇÊ «Àêòîð».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Îáñåðâàòîðíà, 23, ì. Êè¿â, 04053.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º çä³éñíåííÿ òåàòðàëüíî-êîíöåðòíî¿ òà êóëüòóðíî-ïðî-

ñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ìèñòåöüêèõ çàõîä³â, ùî ïðîïàãóþòü êðà-

ù³ íàäáàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ âèñòàâ, òåàòðàë³çîâàíèõ òà ìóçè÷íèõ ïðîãðàì íà âèñîêîìó

õóäîæíüîìó ð³âí³;

ïðîâåäåííÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ³ òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìàéñòðàìè

ìèñòåöòâ;

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â;

îðãàí³çàö³ÿ íà ñàìîñò³éíèõ çàñàäàõ ñòóä³é, ùî áóäóòü çàéìàòèñÿ çàïèñîì íà ðàä³î, â³äåîêàñå-

òàõ, ãðàìïëàò³âêàõ, êîìïàêò-äèñêàõ, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâ-

ö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³îíàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàïèñ³â;

ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ, êîíãðåñàõ, ôåñòèâàëÿõ òà ³í-

øèõ çàõîäàõ, îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíèõ òà òâîð÷èõ îáì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîïàãàíäîþ ìóçè÷íîãî òà

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ìîëîäèìè àêòîðàìè, âèêëàäàöüêà ðîáîòà ïðàö³âíèê³â òåàòðó â ³íñòèòó-

òàõ, òåàòðàõ, ñòóä³ÿõ, êîëåäæàõ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì;

çä³éñíåííÿ îáì³íó òåàòðàëüíèìè âèñòàâàìè, êîíöåðòíèìè ïðîãðàìàìè, îðãàí³çàö³ÿ â Óêðà¿í³

òà çà êîðäîíîì ôåñòèâàë³â, êîíêóðñ³â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà òà ó÷àñòü ó íèõ;

âèïóñê áóêëåò³â, ïðîñïåêò³â, ïëàêàò³â, çíà÷ê³â, ³íøî¿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ïðîïàãóþòü òåàò-

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó;

ï³äãîòîâêà òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ ïðîãðàì òà ³íøèõ çàõîä³â íà îñíî-

â³ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè äëÿ ¿õ ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ ÷è ïóáë³÷íîãî ïî-

êàçó íà âëàñí³é ÷è îðåíäîâàíèõ ñöåíàõ ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàð-

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà òà íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöå-

íè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðî-

ãðàì.

2.3. Òåàòð ìîæå, êð³ì îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, ïðîâàäèòè òàê³ äîäàòêîâ³ âèäè ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì:

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â;

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â òåàòðó òà ãëÿäà÷³â;

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â òåàòð³;

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

âèðîáíèöòâî òîâàð³â òà íàäàííÿ ïîñëóã, ùî çä³éñíþþòüñÿ âèðîáíè÷èìè ñëóæáàìè òà öåõàìè

Òåàòðó;

ïðîêàò ³ ðåàë³çàö³ÿ êîñòþì³â, âçóòòÿ, îáëàäíàííÿ, ðåêâ³çèòó, áóòàôîð³¿, ãðèìóâàëüíèõ, ïàñòèæåð-

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â;

çä³éñíþâàòè ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ êóëüòóðè òà íàäàâàòè ³íø³ âèäè ïîñëóã, ïåðåäáà÷åí³ çà-

êîíîäâñòâîì Óêðà¿íè.

Äîõîäè, îäåðæàí³ Òåàòðîì â³ä ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îïî-

äàòêîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþºòüñÿ äèðåêòîðîì-õóäîæí³ì êåð³âíèêîì, ÿêèé ïðèçíà÷àºòü-

ñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ çà ïî-

ïåðåäí³ì ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïî-

â³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

3.2. Äèðåêòîð-õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó, ó ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü: 

ïðèéìàº íà ðîáîòó òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ øëÿõîì óêëàäåííÿ êîí-

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè;

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè âñ³õ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè;

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó;

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà çàõîäè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè Òåàòðó â³äïóñòîê äëÿ ¿õ ó÷àñò³ â êîí-

êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ òîùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, ôåñòèâà-

ë³â òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ãðóï, çàòâåðäæåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, ïîñòàíîâíèêàìè (ðåæèñåðîì, õóäîæíè-

êîì, äèðèãåíòîì òîùî), êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷èõ öåõ³â òåàòðó ñêëàäè ïîñòàíîâ÷èõ ãðóï òà âèêî-

íàâö³â, åñê³çè ³ ìàêåòè îôîðìëåííÿ âèñòàâ, ïëàíè ðîáîòè íàä íîâèìè ïîñòàíîâêàìè òà âèñòàâà-

ìè ³ âèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿õ ãîòîâí³ñòü ³ òåðì³íè âèïóñêó;

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çà-

õîä³â;

îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â;

çàáåçïå÷óº îõîðîíó ïðàö³, äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³;

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ³ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàòâåðäæóº øòàò-

íèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíî-

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

4.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ôóíêö³îíóº çã³äíî ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.3. Âèùèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ Òåàòðó º çàãàëüí³ çáîðè òðóäîâîãî êîëåêòèâó Òåàòðó.

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

5.1. Ìàéíî Òåàòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5.2. Ìàéíî Òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ç îñíîâíèõ ôîíä³â, îá³ãîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íøèõ ö³ííîñòåé, âàð-

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

áëàãîä³éí³ âíåñêè ïîæåðòâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á (ìàé-

íî, êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³ òà ³íøå).

5.4. Òåàòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæó-

âàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïå-

ðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

6.1. Ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Òåàòð çä³éñ-

íþº ì³æíàðîäíó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Òåàòð ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè (êîíòðàêòè) ç ³íîçåìíèìè þðèäè÷íèìè òà

ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà áóäü-ÿê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ êóëüòóðè, áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëü-

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

6.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Òåàòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íà-

äàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó ³ ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Òåàòðó íàäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàí-

íÿ ó ïîðÿäêó, òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äå-

ïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð-õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêîíàí-

íÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ÷èñü

ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

7.4. Òåàòð çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âè-

çíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7.5. Â³äíîñèíè Òåàòðó ç ³íøèìè ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ
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8.1. Òåàòð ìîæå áóòè ïðèïèíåíèé ó âèïàäêó éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïå-

ðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿.

8.2. Ðåîðãàí³çàö³ÿ àáî ë³êâ³äàö³ÿ Òåàòðó ìîæå áóòè çä³éñíåíà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âëàñíèêà, àáî

ð³øåííÿ ñóäó ó ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.3. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ

âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðè-

ïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíè-

êîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.4. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óïðàâ-

ë³ííÿ Òåàòðîì. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ ñêëàäàº ïåðåäàâàëüíèé àêò (ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ, ë³êâ³äà-

ö³éíèé áàëàíñ) ³ ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ îðãàíó, ÿêèé ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³-

ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.5. Ïðè ë³êâ³äàö³¿ Òåàòðó ìàéíî òà êîøòè, ùî çàëèøàþòüñÿ ï³ñëÿ ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòîì, çà-

äîâîëåííÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîð³â òà ðîçðàõóíê³â ç ÷ëåíàìè òðóäîâîãî êîëåêòèâó, âèêîðèñòîâóþ-

òüñÿ çà âêàç³âêîþ âëàñíèêà.

8.6. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Òåàòðó ââàæàþòüñÿ çàâåðøåíèìè, à Òåàòð òàêèì, ùî ïðèïèíèâ

ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèñó äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-

äè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

8.7. Ïðè ðåîðãàí³çàö³¿ àáî ë³êâ³äàö³¿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåð-

æàííÿ ¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни у складі комісії з ліквідації державного 
госпрозрахункового комунального підприємства 

по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — «Либідь+К»
Розпорядження № 879 від 21 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 01 листопада 2012 року № 282/8566 «Про ліквідацію державного госпрозрахункового комунального під+
приємства по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — «Либідь+К», з метою забезпечення безпере+
рвної роботи комісії з ліквідації державного госпрозрахункового комунального підприємства по обслугову+
ванню молодіжного центру м. Києва — «Либідь+К», у зв’язку із кадровими змінами:

Âíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³äàö³¿ äåð-

æàâíîãî ãîñïðîçðàõóíêîâîãî êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà ïî îáñëóãîâóâàííþ ìîëîä³æíîãî

öåíòðó ì. Êèºâà — «Ëèá³äü-Ê», çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 31 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 831 «Ïðî

ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â

ùîäî ë³êâ³äàö³¿ äåðæàâíîãî ãîñïðîçðàõóíêîâî-

ãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ïî îáñëóãîâó-

âàííþ ìîëîä³æíîãî öåíòðó ì. Êèºâà — «Ëèá³äü-

Ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ãðóäíÿ 2014 ðî-

êó ¹ 1471), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Про відмову у наданні дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 884 від 22 вересня 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, Концеп+
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 77 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Виконуючий обов’язки голови  Г. Пліс

Про уповноваження заступника голови 
Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

на підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю
між виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією), Комунальною
науково+дослідною установою «Науково+дослідний інститут 

соціально+економічного розвитку міста» 
та Першим медичним центром Тель+Авіва

Розпорядження № 880 від 21 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в

Україні», з метою підвищення професійних навичок лікарів міста Києва, їх ознайомлення з новітніми мето+
диками та обміну досвідом:

1. Óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà

Ìèêîëó Þð³éîâè÷à íà ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäó-

ìó ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàöþ ì³æ âè-

êîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ),

Êîìóíàëüíîþ íàóêîâî-äîñë³äíîþ óñòàíîâîþ

«Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà» òà Ïåðøèì ìåäè÷íèì

öåíòðîì Òåëü-Àâ³âà.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Виконуючий обов’язки голови 

Г. Пліс

Про доцільність надання фінансової допомоги підприємству
«РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ І ДРУКУ» 

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ
Розпорядження № 881 від 22 вересня 2016 року

Відповідно до статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Порядку
використання суми адміністративно+господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць
для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабіне+
ту Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70, Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і
безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно+господарських санкцій та пені, що
надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інва+
лідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року № 270,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2012 року за № 954/18249, враховуючи протокол ко+
місії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій
інвалідів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дота+
цій від 09 вересня 2016 року № 4:

1. Âèçíàòè äîö³ëüíèì íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿

äîïîìîãè íà áåçïîâîðîòí³é îñíîâ³ ó ñóì³

1 983 168,00 (îäèí ì³ëüéîí äåâ’ÿòñîò â³ñ³ìäå-

ñÿò òðè òèñÿ÷³ ñòî ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü ï³ä-

ïðèºìñòâó «ÐÅÑÏÓÁË²ÊÀÍÑÜÊÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ

ÇÂÓÊÎÇÀÏÈÑÓ ² ÄÐÓÊÓ» ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÒÎ-

ÂÀÐÈÑÒÂÀ ÑË²ÏÈÕ äëÿ âèïóñêó ñïåö³àëüíî¿ ë³-

òåðàòóðè òà àóä³îçàïèñ³â (ó òîìó ÷èñë³ äëÿ ïðî-

ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ³íâàë³ä³â) ç ìåòîþ êîìïëåê-

òóâàííÿ á³áë³îòåê çã³äíî ç âèñíîâêîì-ïðîïî-

çèö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-

ïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàííÿ âèñ-

íîâêó-ïðîïîçèö³¿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ íàäàííÿ ô³-

íàíñîâî¿ äîïîìîãè íà áåçïîâîðîòí³é îñíîâ³,

çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

Ì³í³ñòåðñòâó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, éî-

ãî êîï³¿ — Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³-

ä³â, Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó â³ää³ëåííþ Ôîíäó ñî-

ö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â òà ï³äïðèºìñòâó

«ÐÅÑÏÓÁË²ÊÀÍÑÜÊÈÉ ÁÓÄÈÍÎÊ ÇÂÓÊÎÇÀÏÈ-

ÑÓ ² ÄÐÓÊÓ» ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÑË²-

ÏÈÕ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

31.05.2013 ð. ¹ 831

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.09.2016 ð. ¹ 879)

Склад 
комісії з ліквідації державного госпрозрахункового комунального 

підприємства по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — «Либідь+К»

Òðîôèìîâ Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

ìîëîä³ òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Êîðîëüîâà Îëåíà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

№ Повне наймену'
вання
підприємства,
організації гро'
мадської ор'
ганізації інвалідів

Найменування
громадської
організації '
засновника
підприємства

Напрямки
використання

Сума Рішення Обгрунтування

1 ПІДПРИЄМСТВО
"РЕСПУБЛІ'
КАНСЬКИЙ БУ'
ДИНОК ЗВУКО'
ЗАПИСУ І ДРУКУ"
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА
СЛІПИХ, код
згідно з ЄДРПОУ
03967725, юри'
дична адреса:
пров. Шевченка,
буд. 4, м.Київ,
01001

Громадська ор'
ганізація "УК'
РАЇНСЬКЕ ТО'
ВАРИСТВО
СЛІПИХ", код
згідно з
ЄДРПОУ
00021195, юри'
дична адреса:
Печерський
узвіз, буд. 3,
м. Київ, 01133

Для випуску
спеціальної
літератури та
аудіозаписів
(у тому числі
для про'
фесійної підго'
товки
інвалідів) з ме'
тою комплек'
тування
бібліотек

1 983 168
(один
мільйон
дев'ятсот
вісімдесят
три тисячі
сто шіст'
десят
вісім) гри'
вень 

Визнати доцільним на'
дання фінансової до'
помоги на безпово'
ротній основі
підприємству гро'
мадської організації
інвалідів відповідно до
підпункту 5 пункту 2
Порядку використання
суми адміністративно'
господарських санкцій
та пені за невиконання
нормативу робочих
місць для працевлаш'
тування  інвалідів, що
надійшли до держав'
ного бюджету, затве'
рдженого постановою
Кабінету Міністрів Ук'
раїни від 31.01.2007
№70

Підприємство
відповідає критеріям,
визначеним пунктом
2.17 Інструкції з на'
дання фінансової до'
помоги на поворотній
і безповоротній ос'
нові та цільової пози'
ки за рахунок сум
адміністративно'гос'
подарських санкцій та
пені, що надходять до
державного бюджету
за невиконання нор'
мативу робочих місць
для працевлаштуван'
ня інвалідів, затверд'
женої наказом
Міністерства праці та
соціальної політики
України від
06.09.2010 №270

ßðåì³é÷óê Ëåñÿ Âàñèë³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè óïðàâë³ííÿ ìîëîä³

òà ñïîðòó Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äàâèäåíêî Òåòÿíà Ïàâë³âíà çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ô³íàíñóâàííÿ ñïîðòó òà ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè

óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

22.09.2016 ð. ¹ 881

ВИСНОВОК+ПРОПОЗИЦІЯ 
про доцільність надання фінансової допомоги на безповоротній основі 
підприємству «РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БУДИНОК ЗВУКОЗАПИСУ І ДРУКУ»

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

Керівник апарату В. Бондаренко
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№ № дозвільної
справи

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1 01025'218554'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

2 01025'218552'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

3 01025'218551'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район.
Набережне шосе, 3

4 01025'218549'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

5 01025'218548'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район.
Набережне шосе, 3

6 01025'218546'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

7 01025'218545'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

8 01025'218543'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

32 Подільський район,
Набережне шосе. 3

9 01025'218541'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

32 Подільський район,
Набережне шосе. 3

10 01025'218538'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

32 Подільський район.
Набережне шосе, 3

11 01025'218536'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

12 01025'218534'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

13 01025'218532'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

14 01025'218531'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Банер, панно на
тимчасовій споруді,
паркані

32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

15 01030'218195'111 ПАТ "ДІАМАНТБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,845 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 33
(літера Д)

16 01020'218537'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

17 01020'218544'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

18 01020'218524'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе. 3

19 01030'218405'111 ФО'П Москаленко
Сергій Володимирович

Лайтпостер, що стоїть
окремо (на опорі)

2,16 Шевченківський район, вул.
Шолуденка, 12

20 01309'216434'111 ТОВ "ДМ'Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 30' 32

21 01062'216137'111 ТОВ "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

72 Шевченківський
район,просп. Перемоги (парк
"Нивки")

22 01038'216642'111 ТОВ "ДМ'Плакат" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Здолбунівська (70 м від вул.
Драгоманова)

23 01025'218213'111 ТОВ РЕКЛАМНА
АГЕНЦІЯ "МЕГА
ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Зарічна

24 01023'218182'111 ФО'П Петровська
Наталія Вікторівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,7678 Печерський район, вул. Шота
Руставелі, 24

25 01023'218198'111 ПТ "Ломбард 24" ТОВ
"Афінаж ЛТД" і
Компанія

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,68 Дніпровський район, просп.
Юрія Гагаріна, 15

26 01005'218041'111 ТОВ "КОРВЕТ'ТМ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

27 01005'218043'111 ТОВ "КОРВЕТ'ТМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

52,8 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

28 01005'218046'111 ТОВ "КОРВЕТ'ТМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

23,4 Оболонський район, просп.
Степана Бандери, 6

29 01025'218000'111 ТОВ "Велес груп 2007" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,9128 Голосіївський район, пуд.
Антоновича (Горького), 50

30 01023'217941'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Слизавети Чавдар, 18

31 01023'217950'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Декабристів,біля будинку № 5

32 01062'217161'111 ТОВ"АМЕДА+" Тумба, об'ємно'
просторова конструкція,
що стоїть окремо

14,4 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 2
(розподілювач)

33 01025'217952'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Єлизавети Чавдар, 3

34 01025'217951'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Бориса Гмирі (навпроти
будинку №13)

35 01025'217949'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36,6 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 43 (біля
ТЦ "Метро")

36 01025'217947'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 43 (на
розподільнику)

37 01025'217945'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Урлівська / вул.
Здолбунівська, 1

38 01025'217944'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Тепловозна / Дарницьке
шосе

39 01025'217940'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

162,7544 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана (100 м від
з'їзду з Дніпровської
набережної в бік Південного
мосту)

40 01023'217935'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Єлизавети Чавдар, 11

41 01023'217946'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, вул.
Софії Русової, 3

42 01023'217948'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Декабристів,біля будинку
№6

43 01023'217953'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Декабристів,біля будинку
№9

44 01023'217955'111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка (200 м від
вул. Здолбунівської
(навпроти автомийки)

45 01030'217965'111 ФО'П Марченко Алла Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,88 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного / вул.
Ігорівська, 10/5

46 01040'218287'111 ТОВ "Центр сімейної
медицини "Медлайн"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,72 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 20

47 01104'218296'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

48 01104'218305'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

49 01104'218303'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

50 01104'218302'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

51 01104'218301'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

52 01104'218300'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

53 01104'218299'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

54 01104'218297'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

55 01104'218295'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

56 01104'218321'111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Юліуса Фучика, 19
(навпроти)

57 01104'218317'111 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 3'В
(навпроти)

58 01025'218428'111 ТОВ "Карлайн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Печерський район, вул.
Енгельса, 3

59 01025'218427'111 ТОВ "Карлайн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5 Печерський район, вул.
Енгельса, 3

60 01005'217541'111 ФО'П Котенко Ігор
Геннадійович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,125 Печерський район, вул.
Енгельса, 21

61 01025'217505'111 ТОВ "Лінарді" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,68 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19

62 01030'217548'111 ПрАТ "Страхова
компанія "УНІКА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,64 Печерський район, вул.
Круглоуніверситетська, 4

63 01025'218450'111 ТОВ "ЧІЗ 2015" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,82 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола, 27

64 01023'217672'111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

8,0755 Святошинський район,
Кільцева дорога, 14

65 01023'217668'111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

3,52 Святошинський район,
Кільцева дорога, 14

66 01023'217676'111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

2,52 Святошинський район,
Кільцева дорога, 14

07 01023'217673'111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

3,52 Святошинський район,
Кільцева дорога, 14

68 01023'217670'111 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн Л'ГД"

Тумба, об'єм но'
просторова конструкція,
що стоїть окремо

8,0755 Святошинський район,
Кільцева дорога, 14

69 01104'218294'111 ТОВ "Торговий Дім
Баркас"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

17,16 Оболонський район, вул.
Кирилівська, 160

70 01040'218553'111 ТОВ "ФЬЮЖЕН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 27

71 01040'218556'111 ТОВ "ФЬЮЖЕН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,5 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 27

72 01025'218557'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

73 01104'218630'111 ТОВ "Алего" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(Червонозоряний), 23

74 01020'218533'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

75 01025'218547'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе. 3

76 01025'218550'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

77 01025'218555'111 ТОВ "КВАДРАТ ГРУПП" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Подільський район,
Набережне шосе, 3

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

22.09.2016 ð. ¹ 884

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
яким відмовлено у наданні

Керівник апарату В. Бондаренко
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№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 39684'14 ПАТ "АВАНТ' БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

11,9 Печерський р'н, вул. Кіквідзе,
25

2 39685'14 ПАТ "АВАНТ' БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

2,964 Оболонський р'н, просп.
Оболонський, 14

3 39683'14 ПАТ "АВАНТ' БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3,995 Печерський р'н, вул. Кіквідзе,
25

4 41618'14 ПАТ "АВАНТ' БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,9975 Шевченківський р'н, вул.
Щербакова, 56/7

5 41619'14 ПАТ "АВАНТ' БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

1,9975 Солом'янський р'н, вул.
Преображенська (Клименка
Івана), 23

Про проведення Всеукраїнського патріотичного квесту 
«Мета — Єднання»

Розпорядження № 886 від 23 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про+

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно+просвітниць+
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення громадської організації «Серця Кіборгів» від 08 верес+
ня 2016 року з метою виховання громадянина — патріота України, утвердження любові до Батьківщини, на+
слідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Ñåðöÿ Ê³áîðã³â» ùîäî ïðîâåäåííÿ â 

ì. Êèºâ³ 24 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ç 09.00 äî 21.00

Âñåóêðà¿íñüêîãî ïàòð³îòè÷íîãî êâåñòó «Ìåòà —

ªäíàííÿ» (äàë³ — Çàõ³ä) íà òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëü-

íîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³é-

í³ (âóë. Ëàâðñüêà, 27) òà Ñï³âî÷îãî ïîëÿ Ïå÷åð-

ñüêîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó (âóë. Ëàâðñüêà, 25).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà íà ñå-

áå ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñåðöÿ Ê³áîðã³â».

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

òà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãà-

í³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðîâåäåííÿì Çà-

õîäó.

4. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ ó ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä

÷àñ ìîíòàæó/äåìîíòàæó ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é

íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî

ïàðêó (âóÿ. Ëàâðñüêà, 25) òà ïðîâåäåííÿ Çàõî-

äó 24 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ç 07.00 äî 23.00.

6. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ñåðöÿ Ê³áîðã³â»

çàáåçïå÷èòè:

6.1. Äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà

Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051,

ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ³ â³ä-

íîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ ó çâ’ÿçêó ç

âñòàíîâëåííÿì ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é 24 âå-

ðåñíÿ 2016 ðîêó ç 07.00 äî 23.00 (íà ïåð³îä ìîí-

òàæó/äåìîíòàæó ñöåí³÷íèõ êîíñòðóêö³é íà Ñï³-

âî÷îìó ïîë³ Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó

(âóë. Ëàâðñüêà, 25).

6.2. Ñï³ëüíî ç Ïå÷åðñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåçïå÷èòè

íàëåæíèé ñàí³òàðíèé ñòàí øëÿõîì âñòàíîâëåí-

íÿ êîíòåéíåð³â òà óðí äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³ä-

õîä³â, ¿õ íàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ òà âèâ³ç ñì³ò-

òÿ, âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ òóàëåò-

íèõ ìîá³ëüíèõ êàá³í ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõî-

äó.

7. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про уповноваження заступника голови 
Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

на підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю 
між виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією) 

та Громадською організацією «Центр розвитку системи 
охорони здоров’я»

Розпорядження № 816 від 9 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в

Україні», з метою зміцнення системи охорони здоров’я в місті Києві:

1. Óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà

Ìèêîëó Þð³éîâè÷à íà ï³äïèñàííÿ Ìåìîðàíäó-

ìó ïðî âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàöþ ì³æ âè-

êîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà

Ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Öåíòð ðîçâèòêó

ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

Про уповноваження першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації Пліса Г. В. 

на підписання Меморандуму про співпрацю між ТОВ «Керуюча
компанія «ABBA», ПАТ «КРЕДИТ ОПТІМА БАНК» та виконавчим

органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією)

Розпорядження № 819 від 9 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адмініс+

трації», з метою розвитку електронних сервісів, сучасних інформаційних технологій, спрямованих на підви+
щення якості та ефективності надання соціальних послуг населенню в місті Києві:

1. Óïîâíîâàæèòè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïë³-

ñà Ãåííàä³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à íà ï³äïèñàííÿ Ìå-

ìîðàíäóìó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ ÒÎÂ «Êåðóþ÷à

êîìïàí³ÿ «ABBA», ÏÀÒ «ÊÐÅÄÈÒ ÎÏÒ²ÌÀ ÁÀÍÊ»

òà âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Навчально+виховний комплекс «Всезнайко»
Розпорядження № 834 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно+
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 460821

ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äî-

øê³ëüíîãî â³êó, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëü-

íîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî

ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó) âèäàíó Òîâàðè-

ñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàâ÷àëü-

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 30 травня 2007 року № 632 «Про реконструкцію гуртожитку
на вул. Празькій, 34 у Дніпровському районі»

Розпорядження № 835 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист комунального під+

приємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» від 11
лютого 2016 року № 056/24+604:

1. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ â³ä 30 òðàâíÿ 2007 ðîêó ¹ 632 «Ïðî

ðåêîíñòðóêö³þ ãóðòîæèòêó íà âóë. Ïðàçüê³é, 34

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³».

2. Âíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 ëèñòîïàäà

2001 ðîêó ¹ 2419 «Ïðî áóäèíêè êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèò-

ëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåö-

æèòëîôîíä» òàê³ çì³íè:

ïîçèö³þ «âóë. Ïðàçüêà, 34» äîäàòêà 4 äî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêëþ÷èòè;

äîïîâíèòè äîäàòîê 3 äî ðîçïîðÿäæåííÿ

ïîçèö³ºþ «âóë. Ïðàçüêà, 34».
Голова В. Кличко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 846 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування із Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро+
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі+
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са+
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 5 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензій, 
виданих Державному підприємству 

«Групова котельня УМТ та ГЗ ГУМВС України 
в Київській області»

Розпорядження № 820 від 9 вересня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно+

сті»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³¿ ñåð³¿ ÀÃ ¹ 596107

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì ä³ÿëü-

íîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëî-

åëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîì-

íèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ ³ êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâ-

êàõ òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäè-

ö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), ñå-

ð³¿ ÀÃ ¹ 596108 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïî-

äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñòðàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè (ðîç-

ïîä³ëü÷èìè) òåïëîâèìè ìåðåæàìè, ñåð³¿ ÀÃ

¹ 596109 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿,

âèäàí³ Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãðóïîâà êî-

òåëüíÿ ÓÌÒ òà ÃÇ ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Êè¿âñüê³é

îáëàñò³» (êîä ªÄÐÏÎÓ 24521985, ì. Êè¿â, âó-

ëèöÿ Äîâíàð-Çàïîëüñüêîãî, áóäèíîê 10-À), íà

ë³öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñ-

ïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñòðàëüíèìè ³

ì³ñöåâèìè (ðîçïîä³ëü÷èìè) òåïëîâèìè ìåðå-

æàìè òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì âè-

ðîáíèöòâà, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ïîñòà÷àííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì

áåçñòðîêîâî.

2. Ë³öåíç³¿ ñåð³¿ ÀÃ ¹ 596107, ÀÃ ¹ 596108

òà ÀÃ ¹ 596109 âèçíàòè íåä³éñíèìè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15.09.2016 ð. ¹ 846

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Керівник апарату В. Бондаренко
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íî-âèõîâíèé êîìïëåêñ «Âñåçíàéêî» (³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä 37047306, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

04209, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Îáîëîíñüêèé, áóäè-

íîê 39-â), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ

îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè

(ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñè-

õîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëü-

íîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 460821 ó ñôåð³ äîøê³ëü-

íî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó, âè-

õîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó êîðåê-

ö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé äî-

øê³ëüíîãî â³êó) âèäàíó Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ

«Âñåçíàéêî», âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва об’єктів 

благоустрою ТОВ «БУДЕКОСЕРВІС»
Розпорядження №841 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15
грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийнятгя до комунальної власності територіальної гро+
мади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»,
враховуючи звернення ТОВ «БУДЕКОСЕРВІС» (лист від 06 травня 2016 року № 02/05/16), протокол загальних
зборів учасників ТОВ «БУДЕКОСЕРВІС» від 06 червня 2016 року № 06/06/2016, з метою надійного утримання
та якісного обслуговування майна, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà îá’ºê-

òè áëàãîóñòðîþ ÒÎÂ «ÁÓÄÅÊÎÑÅÐÂ²Ñ», çã³äíî

ç äîäàòêîì 1.

2. Ïåðåäàòè îá’ºêòè áëàãîóñòðîþ äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì 2.

3. Çàêð³ïèòè îá’ºêòè áëàãîóñòðîþ íà ïðàâ³

ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà êîìóíàëüíèìè ï³ä-

ïðèºìñòâàìè, çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

4. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó îá’ºêò³â áëàãîóñò-

ðîþ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ òà íàäàòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ äî Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

15.09. 2016 ðîêó ¹ 841

Об’єкти благоустрою, що приймаються безоплатно 
від ТОВ «БУДЕКОСЕРВІС» до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва

Найменування об'єктів благоустрою на вул. Архітектора Вербицького Балансова вартість, грн
(без ПДВ)

Доріжки (ФЕМ) ' 667,0 м2

Площа перед входом (ФЕМ) ' 761,98 м2

Дорога вздовж будівлі (асфальт) ' 82,1 м2

Пішохідні доріжки (ФЕМ) ' 259,6 м2

Прилегла територія ' 2424,24 м2

1602071,39

Обладнання дитячого спортивного майданчика 186925,00

Покриття з ЕКО ФЕМ ' 2603,1 м2 1137398,00

Тротуари ' 756,11 м2

Поребрики' 73,0 м2

Проїзди ' 140,0 м2

Бордюрний камень ' 186,0 м2

380634,00

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

15.09. 2016 ðîêó ¹ 841

Об’єкти благоустрою, що передаються до сфери управління Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації

Найменування об'єктів благоустрою 
на вул. Архітектора Вербицького

Балансова вартість, грн (без ПДВ)

Доріжки (ФЕМ) ' 667,0 м2

Площа перед входом (ФЕМ) ' 761,98 м2

Дорога вздовж будівлі (асфальт) ' 82,1 м2

Пішохідні доріжки (ФЕМ) ' 259,6 м2

Прилегла територія ' 2424,24 м2

1602071,39

Обладнання дитячого спортивного майданчика 186925,00

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

15.09. 2016 ðîêó ¹ 841

Об’єкти благоустрою, що закріплюються 
на праві господарського відання за комунальними підприємствами

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Підприємства, за якими
закріплюються об'єкти багоустрою

Найменування об'єктів благоустрою
на вул. Архітектора Вербицького

Балансова вартість, грн. (без ПДВ)

Комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень
Дарницького району м. Києва

Покриття з ЕКО ФЕМ ' 2603,1 м2 1137398,00

Комунальне підприємство
"Шляхово' експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на
них Дарницького району" м. Києва

Тротуари ' 756,11 м2

Поребрики' 73,0 м2

Проїзди ' 140,0 м2

Бордюрний камень ' 186,0 м2

380634,00

Про внесення змін до структури Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження №844 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто+герой Київ», постанови Кабінету Міністрів Укра+

їни від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», Положення про Департамент
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра+
ції), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер+
жавної адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 175 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ+
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2015 року № 778):

Âíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó

ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíî¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 27 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 2361 (â

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 âåðåñíÿ 2015 ðî-

êó ¹ 861), âèêëàâøè ¿¿ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

27 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 2361 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

15.09.2016 ¹ 844)

СТРУКТУРА
Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

Óïðàâë³ííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñ³â 

Ô³íàíñîâèé â³ää³ë 

Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

Ñåêòîð äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü 

Â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì 

Â³ää³ë ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó 

Â³ää³ë ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó 

Ïëàíîâî-åêîíîì³÷íå óïðàâë³ííÿ 

Ïëàíîâî-åêîíîì³÷íèé â³ää³ë 

Â³ää³ë ïðîãðàì ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³

Â³ää³ë ïîë³òèêè çàéíÿòîñò³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí

Â³ää³ë ìîí³òîðèíãó çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà êîíòðîëþ çà ¿¿ ñâîº÷àñíîþ âèïëàòîþ

Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

Â³ää³ë êîíòðîëþ, îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ 

Â³ää³ë àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ 

Ñåêòîð çâåðíåíü ãðîìàäÿí

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

Â³ää³ë ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â

Ñåêòîð âåäåííÿ ðåºñòðó ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿

Óïðàâë³ííÿ ç ãåíäåðíèõ ïèòàíü òà âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â, âåòåðà-

í³â â³éíè òà ïðàö³ 

Â³ää³ë ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè

Â³ää³ë âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè âåòåðàí³â òà ³íâàë³ä³â

Ñåêòîð ç íàäàííÿ ïðàâà íà êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ òà îôîðìëåííÿ ãóìàí³òàð-

íî¿ äîïîìîãè

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ï³ëüã, äåðæàâíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿

äîïîìîãè

Óïðàâë³ííÿ ï³ëüã, äåðæàâíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ äîïîìîãè

Â³ää³ë ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, äåðæàâíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ äîïîìîã 

Â³ää³ë æèòëîâèõ ñóáñèä³é

Â³ää³ë ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â,

÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â

Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â

Â³ää³ë ó ñïðàâàõ ³íâàë³ä³â òà çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ 

Ñåêòîð æèòëîâîãî òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÷îðíîáèëüö³â 
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ÍÀÊÀÇ

19.09.2016_______________ ì. Êè¿â ¹ 483

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè 
óñò³ëêàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ

Çàðåºñòðîâàíî â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 28 âåðåñíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 150/1463

Íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè "Òóðáîòà.Íàçóñòð³÷ êèÿíàì"
íà 2016 — 2018 ðîêè", çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 116/116, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 36 ïóíêòó
6, ï³äïóíêòó 10.12 ïóíêòó 10 Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 12 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 175 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ .âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 10 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 778),

ÍÀÊÀÇÓÞ:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì
òà îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, øàïî÷êàìè
äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ, ùî äîäàºòüñÿ.

2.Íà÷àëüíèêó â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (Øóò³é Â.Ì.) çàáåçïå÷èòè
ïîäàííÿ öüîãî íàêàçó íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äî Ãîëîâíîãî
òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó—íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â Íàçàðåíêî Ñ.Ï.

4. Öåé íàêàç íàáèðàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó Þ. Êðèêóíîâ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Íàêàç Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîêó ¹

Ïîðÿäîê

çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè
óñò³ëêàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ

ëåæà÷èõ õâîðèõ

1.Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ êèÿí îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè
óñò³ëêàìè, çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè,øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ
õâîðèõ (äàë³ — Ïîðÿäîê) âèçíà÷àº ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ êèÿí
îðòîïåäè÷íèì âçóòòÿì òà îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè,çàñîáàìè îñîáèñòî¿
ã³ã³ºíè (ïàìïåðñè, óðîëîã³÷í³ ïðîêëàäêè, ïåëþøêè), øàïî÷êàìè äëÿ
êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñüêîþ
ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ "Òóðáîòà.Íàçóñòð³÷ êèÿíàì"íà 2016 —2018 ðîêè,
çàòâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016
ðîêó ¹ 116/116,â ìåæàõ âèäàòê³â,ïåðåäáà÷åíèõ íà öþ ìåòó â áþäæåò³
ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

2. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ —
Äåïàðòàìåíò):

2.1. çä³éñíþº â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî çä³éñíåííÿ
äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü, çàêóï³âëþ çàñîá³â îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè (ïàìïåðñè,

óðîëîã³÷í³ ïðîêëàäêè, ïåëþøêè), øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ
õâîðèõ (äàë³ — çàñîáè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè) òà ¿õ ðîçïîä³ë;

2.2. ïåðåðàõîâóº áþäæåòí³ êîøòè ï³äïðèºìñòâàì, ùî âèêîíàëè
³íäèâ³äóàëüí³ çàÿâêè íà âèãîòîâëåííÿ îðòîïåäè÷íîãî âçóòòÿ òà
îðòîïåäè÷íèõ óñò³ëîê (äàë³ — îðòîïåäè÷í³ âèðîáè) íà ï³äñòàâ³ àêò³â
ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã) â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ
äîãîâîð³â.

3. Îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè çàáåçïå÷óþòüñÿ êèÿíè, â ïåðøó ÷åðãó
îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ.

4. Çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè çàáåçïå÷óþòüñÿ êèÿíè, ³ç ÷èñëà ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí (ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé äîõ³ä ÿêèõ çà ïîïåðåäí³
ø³ñòü ì³ñÿö³â íå ïåðåâèùóº äâà ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè äëÿ îñ³á, ÿê³
âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü), îñ³á ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â.

5.Ó ðàç³ êîëè îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 3, àáî ¿õ çàêîíí³ ïðåäñòàâíèêè
áåçîïëàòíî îòðèìàëè îðòîïåäè÷í³ âèðîáè ÷åðåç îðãàíè ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàñåëåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, ¿ì íå
âèäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé âèð³á çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó,ïðî
ùî âîíè ³íôîðìóþòüñÿ.

6. Îðòîïåäè÷í³ âèðîáè âèãîòîâëÿþòüñÿ òà/àáî ïîñòà÷àþòüñÿ
ï³äïðèºìñòâàìè íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ¿õ â³äîêðåìëåíèìè
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè,ùî â³äïîâ³äàþòü êâàë³ô³êàö³éíèì,ñàí³òàðíèì
âèìîãàì ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè àáî ìàþòü âïðîâàäæåíó
ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ, ÿêà â³äïîâ³äàº âèìîãàì ì³æíàðîäíèõ
ãàðìîí³çîâàíèõ ñòàíäàðò³â ÄÑÒÓ ISO 9001 "Ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ.
Âèìîãè"òà/àáî ÄÑÒÓ ISO 13485 "Âèðîáè ìåäè÷í³. Ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ
ÿê³ñòþ. Âèìîãè ùîäî ðåãóëþâàííÿ".

7. Äëÿ áåçîïëàòíîãî çàáåçïå÷åííÿ:

7.1.îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè îñîáè,çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 3 öüîãî Ïîðÿä-
êó,àáî ¿õ çàêîíí³ ïðåäñòàâíèêè çâåðòàþòüñÿ ç çàÿâîþ äî óïðàâë³íü ïðà-
ö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³é (äàë³ —Óïðàâë³ííÿ) çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè.

7.2. çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 4 öüîãî Ïî-
ðÿäêó, àáî ¿õ çàêîíí³ ïðåäñòàâíèêè, ÿê³ íå ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â
òåðèòîð³àëüíèõ öåíòðàõ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çâåðòàþòüñÿ ç
çàÿâîþ äî Äåïàðòàìåíòó, îñîáè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â òåðèòî-
ð³àëüíèõ öåíòðàõ ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ,— äî Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ àáî ðàéîí-
íèõ òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ çà ì³ñöåì
ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè;

8. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ:

- êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè çàÿâíèêà;

- êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ (äëÿ ä³òåé äî 16 ðîê³â);

- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³
ô³çè÷íèõ îñ³á — ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ó ÿêîìó çàçíà÷åíî ðåºñòðàö³éíèé
íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â àáî êîï³ÿ ñòîð³íêè ïàñïîðòà
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ç â³äì³òêîþ ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâà çä³éñíþâàòè
áóäü-ÿê³ ïëàòåæ³ çà ñåð³ºþ òà íîìåðîì ïàñïîðòà (äëÿ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç
ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñü â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå
â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ìàþòü â³äì³òêó ó
ïàñïîðò³);

- êîï³ÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿, ÿêà îôîðìëþºòüñÿ
ìåäèêî-ñîö³àëüíîþ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ (äàë³ — ÌÑÅÊ) àáî âèñíîâêó
ë³êàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â
(äàë³ —ËÊÊ),ùî ì³ñòèòü ïîêàçàííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè îñîáèñòî¿
ã³ã³ºíè àáî äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè;

- êîï³ÿ âèñíîâêó ÌÑÅÊ ïðî âñòàíîâëåííÿ ³íâàë³äíîñò³ (äëÿ ³íâàë³ä³â);

- äîâ³äêà ïðî äîõ³ä çà ïîïåðåäí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â (äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
ãðîìàäÿí);

- êîï³ÿ ïåíñ³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ (äëÿ îñ³á ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â).

Çàçíà÷åí³ äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ òàêîæ â îðèã³íàëàõ äëÿ çâ³ðêè ç
êîï³ÿìè. Çàêîííèé ïðåäñòàâíèê íàäàº äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº éîãî
îñîáó.

9.Ó çàáåçïå÷åíí³ îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè òà çàñîáàìè îñîáèñòî¿
ã³ã³ºíè ìîæå áóòè â³äìîâëåíî:

- ó ðàç³ íåíàäàííÿ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 6
öüîãî Ïîðÿäêó;

- â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ.

10. Îáë³ê òà çâ³òí³ñòü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè
òà çàñîáàìè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè çä³éñíþºòüñÿ çà ì³ñöåì ¿õ âèäà÷³
(ðåºñòðàö³ÿ çàÿâ, ôîðìóâàííÿ îñîáîâèõ ñïðàâ).

11. Óïðàâë³ííÿ:

11.1. íàäàþòü ´ðóíòîâíó êîíñóëüòàö³þ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè;

11.2. îçíàéîìëþþòü ç êàòàëîãàìè îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â;

11.3.îçíàéîìëþþòü ç ïåðåë³êîì ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ,
ÿê³ âèêîíóþòü ³íäèâ³äóàëüí³ çàÿâêè íà áåçêîøòîâíå âèãîòîâëåííÿ
îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â;

11.4. âèäàþòü íàïðàâëåííÿ íà çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèìè
îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè, ó ðàç³ ÿêùî íå âèäàâàâñÿ â³äïîâ³äíèé âèð³á
çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó;

11.5. çàáåçïå÷óþòü çâ³òí³ñòü òà íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó îïåðàòèâíî¿
³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îðòîïåäè÷íèìè
âèðîáàìè.

12. Îñîáè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 3 öüîãî Ïîðÿäêó, çàáåçïå÷óþòüñÿ:

äâîìà ïàðàìè îðòîïåäè÷íîãî âçóòòÿ íà ð³ê íà âèá³ð — çèìîâèì àáî
ë³òí³ì; 

îðòîïåäè÷íèìè óñò³ëêàìè çà ïîòðåáîþ, àëå íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ ïàð
íà ð³ê.

13.Îñîáè,çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 4 öüîãî Ïîðÿäêó,ùîì³ñÿ÷íî çàáåçïå÷óþòüñÿ:

- ïàìïåðñàìè, óðîëîã³÷íèìè ïðîêëàäêàìè,ïåëþøêàìè ç ðîçðàõóíêó
äâ³ îäèíèö³ (øòóêè) íà äîáó êîæíîãî âèðîáó;

- øàïî÷êàìè äëÿ êóïàííÿ ëåæà÷èõ õâîðèõ ç ðîçðàõóíêó 1 îäèíèöÿ
(øòóêà) íà òèæäåíü.

14. Çàáåçïå÷åííÿ îðòîïåäè÷íèìè âèðîáàìè òà çàñîáàìè îñîáèñòî¿
ã³ã³ºíè çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè ¿õ íàÿâíîñò³, áåç ïðàâà ïðîäàæó òà
äàðóâàííÿ.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ³íâàë³ä³â 

òà çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè ðåàá³ë³òàö³¿ ². Ìàêàðåíêî

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà:

1. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, íà 1 ïîâåðñ³ äâîïîâåðõîâî¿
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ —Ïàëàö êóëüòóðè "Äàðíèöÿ"(çàêëàä êóëüòóðè)
íà âóë. Çàñëîíîâà, 18, ç ìåòîþ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî
àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 609,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 218,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.Îäåðæóâà÷:
Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ð/ð ¹ 31558202377963 â ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì.Êèºâ³,ÌÔÎ:
820019, ªÄÐÏÎÓ: 37448129

2. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, íà 1 ïîâåðñ³ äâîïîâåðõîâî¿
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ — Äèòÿ÷à øêîëà ìèñòåöòâ ¹ 9 (çàêëàä
êóëüòóðè) íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåíà, 47, ç ìåòîþ — ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 591,75 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 1 183,50 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.Îäåðæóâà÷:
Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ ð/ð ¹ 31557203377963 â ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì.Êèºâ³,ÌÔÎ:
820019, ªÄÐÏÎÓ: 37448129

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê âñ³õ îá'ºêò³â îðåíäè — 2 ðîêè 364
äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ âñ³õ îá'ºêò³â îðåíäè Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè
Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

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 (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é
ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè:

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿,
âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ,
ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè
ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ

íåçàëåæíèõ îö³íîê îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì
ïîðÿäêó;

�â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ
³íôîðìàö³¿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàäè "Õðåùàòèê", çà
âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

� ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
� óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ

òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî

ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ

ó äîãîâîð³ îðåíäè;
� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ

îðåíäíèõ ïëàò;
� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó

âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
� äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ îá'ºêòà ñîö³àëüíî-

êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ;

� äîòðèìàííÿ óìîâ íàëåæíîãî óòðèìàííÿ îá'ºêòà-ïàì'ÿòêè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè;

� â³äñóòí³ñòü ìîæëèâîñò³ ðîçì³ùåííÿ â çàêëàä³ êóëüòóðè
êàâîâîãî àâòîìàòó òà àâòîìàòó ç âèäà÷³ ñíåêîâî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà
íå â³äïîâ³äàº íîðìàì ñàíåï³äåìñòàíö³¿, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ
ñïîæèâàííÿ ä³òüìè øê³äëèâèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ,ùî íåãàòèâíî
âïëèâàþòü íà ¿õ çäîðîâ'ÿ:

� ìîæëèâ³ñòü ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî
â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, ÿê³ ìàþòü ïîçèòèâí³ âèñíîâêè
äåðæàâíî¿ ñàíåï³äåìåêñïåðòèçè òà ïðèäàòí³ äëÿ ä³ºòè÷íîãî
ñïîæèâàííÿ ä³òüìè (ó ò.÷. êèñíåâ³ ñóì³ø³, ñâ³æîâèæàò³ ñîêè);

� áàëàíñîóòðèìóâà÷ ïîâåðòàº ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â
àâàíñîâó îðåíäíó ïëàòó âñ³ì ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ï³ñëÿ
îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ (ïîâåðíåííÿ êîøò³â
ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè, çä³éñíþºòüñÿ
âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïëàòíèêà).

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 ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà

þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ

òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê 30
äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè
îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì
îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó—áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó
ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà
ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.Äîêóìåíò³,ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó

(êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 03 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó îá 11.00 â
ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Î.Êîøèöÿ,
11, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ó àêòîâ³é çàë³.Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³
òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé
ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³),
³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè
(àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 16.45
28 æîâòíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â,
âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430 (ïí.— ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç
09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Îòðèìàòè
äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë.
Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430 (ïí. — ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç
09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Òåëåôîíè äëÿ
äîâ³äîê: 564-98-42, 564-92-01.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,25 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ-
÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é, 6-À, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè òà ñêëîïîñóäó, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà ñòàíîâèòü 5% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2016 ñòàíîâèòü
457 500,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 1 906,25 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 38,82 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ-
÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë. Õàð÷åíêà ªâãåíà, 59/65, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó
ïèòíî¿ âîäè (17,10 êâ. ì) òà òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè (21,72 êâ. ì), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà íà ïëîùó 17,10 êâ. ì ñòàíîâèòü 3%, òà íà ïëî-
ùó 21,72 êâ. ì — 8% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2016 ñòàíîâèòü
424 880,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 052,71 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 44,62 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ-
÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 3-À, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ïëîù³,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2016
ñòàíîâèòü 5 677,43 ãðí.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,65 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ-
÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 3-À, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ïëîù³,
ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2016
ñòàíîâèòü 3 518,17 ãðí.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-
âà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî
êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü— Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15: 

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 21, çàãàëüíà ïëîùà — 21,89 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 13 103,89 ãðí,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåí-
äíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) 1 ãðí íà ð³ê, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³ä-
êîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü— Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — øêîëà ²-²II ñòóïåí³â ¹ 259 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî ðîçòàøîâà-
íà çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-Ã:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-Ã, çàãàëüíà ïëîùà — 107,3 êâ.ì, 3 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³à-
òîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïî-
ìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 2 003 200,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿
ïëàòè — 1 ãðí íà ð³ê íà ïëîùó äî 100 êâ.ì òà 7% íà ïëîùó ïîíàä 100 êâ.ì, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)
çà 1 êâ.ì — 108,92 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 795,08 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³ä-
êîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, êàá. ¹303,
âèêëèêàº íà 27.10.2016 ðîêó íà 14.15 â³äïîâ³äà÷à Ïðîêîï÷óêà Îëåãà Ïåòðîâè÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
ÏÀÒ Óêðñîöáàíê äî Ïðîêîï÷óêà Îëåãà Ïåòðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ áîðãó.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â. Î. Âîëîøèí

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Äåãòÿð³âñüêà,31-Àâèêëèêàº íà 05.12.2016
ðîêó íà 09.00 Ñåðåáðÿíèêà Îëåêñàíäðà ²ëë³÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Óêðñîöáàíê”äî Ñåðåáðÿíèêà Îëåêñàíäðà ²ëë³÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Î. À. Ñàâèöüêèé

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Äìèòð³ºâî¿ Â³êòîð³¿ Îëåêñ³¿âíè òà ¿¿
ïðåäñòàâíèêà Ãîðÿ÷åê ßíè Îëåêñ³¿âíè íà ð³øåííÿ Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 28 ñ³÷íÿ 2016
ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êðåäèòí³ ³í³ö³àòèâè" äî ²ïà-
òîâà Þð³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à, Äìèòð³ºâî¿ Â³êòîð³¿ Îëåêñ³¿âíè, òðåò³ îñîáè: Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ "Åðñò ²íâåñòìåí", Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïðî
çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè,

- â³äáóäåòüñÿ 05 æîâòíÿ 2016 ðîêó î 16.00 â ïðèì³ùåíí³ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Ñî-
ëîì'ÿíñüêà, 2-à)

Ñóääÿ Îí³ùóê Ì. ².

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³,âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
16.12.2004 ðîêó (íàêàç ¹ 2302-ñ â³ä 07.12.2008 ð.) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâàð Àêàäåì³êà
Âåðíàäñüêîãî, áóä. 81, êâ. 90 

Ñåð³ÿ ÑÀÀ ¹ 012163 íà ³ì'ÿ Àð'ºâà ². À. ââàæàòè íåä³éñíèì.

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì.Î. Î. Áîãîìîëü-
öÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4)
1) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòè ¹¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6 íà 2-îìó
ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ã").
Ïëîùà îðåíäè: 120,3 êâ.ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàò-
íîãî çàêëàäó îñâ³òè.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà
30.06.2016 ð.— 1051968,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
2) Àäðåñà îá'ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 907 íà 9-îìó ïîâåðñ³
16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð1").
Ïëîùà îðåíäè: 34,6 êâ.ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà
30.07.2016 ð.— 304 620,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
3) Àäðåñà îá'ºêòà: ñòîëè ñòîëîâ³ â ïðèì³ùåíí³ ¿äàëüí³
íà 1-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîð-
ïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð1").
Ê³ëüê³ñòü: 13 øòóê.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà
30.04.2016 ð.— 4738,50 ãðí.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ³íøîãî
³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
4) Àäðåñà îá'ºêòà:ñò³ëüö³ ñòîëîâ³ â ïðèì³ùåíí³ ¿äàëü-
í³ íà 1-îìó ïîâåðñ³ 16-ïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî

êîðïóñó (ë³òåðà "Ð","Ð1").
Ê³ëüê³ñòü: 40 øòóê.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà
30.04.2016 ð.— 3412,00 ãðí.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ³íøîãî
³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìà-
þòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4,
ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 256-25-58;
256-24-09. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà
îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî
îðåíäè.

Â³äïîâ³äíî äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
22.12.2015 ¹ 60/60 (ç³ çì³íàìè), Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóºòüñÿ âèä³ëèòè 13,0 ìëí ãðí íà ïðèäáàííÿ
(áóä³âíèöòâî) æèòëà äëÿ ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Â ìåæàõ âèä³ëåíèõ êîøò³â Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèäáàòè îäíîê³ìíàòí³, äâîê³ìíàòí³, òðèê³ìíàòí³ òà
÷îòèðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì.

Áþäæåòí³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ æèòëà ó ââåäåíèõ â åêñïëóàòàö³þ áóäèíêàõ.

Çàáóäîâíèêè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:
- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601
- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.
- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîðàëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�НКРЕКП�від�27.09.2016�№ 1649�“Про�встановлення�на�жовтень�2016�ро���єдиних�роздрібних�тарифів�на

еле�тричн��енер�ію,�що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім�населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення,

на�території�У�раїни”�єдині�роздрібні�тарифи�на�еле�тричн��енер�ію, що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім

населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення, на�території�У�раїни���жовтні�2016�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�жовтня�2016�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�транспор-
т��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

157,28 31,46 188,74 196,99 39,40 236,39

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

107,50 21,50 129,00 107,50 21,50 129,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 94,37 18,87 113,24 118,19 23,64 141,83

Інші��одини�доби 157,28 31,46 188,74 196,99 39,40 236,39

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�“Про
еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784�від
11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�18.00
з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÆÎÂÒÍ² 2016 ðîêó ç 18.00 äî 6.00.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-
ùà, êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà, %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ.ì, ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü îá'ºê-
òà îðåíäè, ãðí

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðà-

éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ 03087, ì. Êè¿â,
âóë. Ï³òåðñüêà, 12,

òåë. 242-21-71,
ôàêñ 242- 21-71

2 ïî-
âåðõ

âóë. Í³æèí-
ñüêà, 26 21,0 15%

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà 

(Ðîçâèâàþ÷³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè äîø-
ê³ëüíîãî â³êó, ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.07.2016

8,84 ãðí çà 1 ãîäèíó. Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ: (10 ãîäèí
íà òèæäåíü) Ïí.-Ïò.: 15.00-17.00. Ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³-

êóë (01.06.-31.08) ïðèì³ùåííÿ íå îðåíäóºòüñÿ
388,96 391 500

2 1 ïî-
âåðõ

Ìàøèíîáó-
ä³âíèé

ïðîâ., 24
30,6 15%

²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà (Ðîçâèâàþ÷³ çàíÿòòÿ ç ä³òü-
ìè äîøê³ëüíîãî â³êó, ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³
13,05 ãðí çà 1 ãîäèíó Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ: (10 ãî-
äèí íà òèæäåíü) Ïí.-Ïò.: 15.00-17.00. Ï³ä ÷àñ ë³òí³õ
êàí³êóë (01.06.-31.08) ïðèì³ùåííÿ íå îðåíäóºòüñÿ

574,2 578 200



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 49924

30 âåðåñíÿ 2016 ð.

¹105(4875)

16

ÎÑÂ²ÒÀ

«ÊÎÆÍÀ åïîõà ìàº ñâî¿ çàâäàí-
íÿ, à ðîçâ’ÿçàííÿ çàáåçïå÷óº ïðî-
ãðåñ äåðæàâè. Òàê óæå ñòàëîñÿ,
íèí³øíüîìó ïîêîë³ííþ òðåáà íå
ëèøå â³äðîäæóâàòè âòðà÷åíèé
ïîòåíö³àë, àëå é çàáåçïå÷èòè ïðî-
ðèâ â ìàéáóòíº. Çîêðåìà â ëåãê³é
ïðîìèñëîâîñò³ íàä öèì ïðàöþ-
þòü, çäåá³ëüøîãî, åíòóç³àñòè, îñ-
ê³ëüêè äåðæàâà íàëåæíî¿ óâàãè
ãàëóç³ íå ïðèä³ëÿº,— ïîä³ëèâñÿ ç
«Õðåùàòèêîì» ðåêòîð ÊÍÓÒÄ,
ïðîôåñîð, ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðå-
ì³¿ â ãàëóç³ íàóêè òà òåõí³êè ²âàí
Ãðèùåíêî.— Àëå äëÿ ïë³äíî¿ ðî-
áîòè ñàìîãî ëèøå åíòóç³àçìó çà-
ìàëî — ïîòð³áí³ çíàííÿ. ² íå â÷î-
ðàøíüîãî äíÿ, à íàéñó÷àñí³ø³, íà-
ö³ëåí³ â ìàéáóòíº. Ñàìå íà öå é
ñïðÿìîâàí³ âñ³ çóñèëëÿ íàøîãî
óí³âåðñèòåòó».

Çà ñëîâàìè ðåêòîðà, ï³äñóìêè
öüîãîð³÷íî¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ ñâ³ä-
÷àòü ïðî òå, ùî âñå á³ëüøå àá³òó-
ð³ºíò³â (à âîíè îð³ºíòóþòüñÿ íà
ðèíîê ïðàö³) îáèðàþòü ñàìå
Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò äèçàéíó:
íà îäíå áþäæåòíå ì³ñöå ïðåòåíäó-
âàëî 13 îñ³á. Îõî÷³ íàâ÷àòèñÿ â ñòî-
ëè÷íîìó âèø³ îö³íèëè ³ííîâàö³é-
íèé ðîçâèòîê çàêëàäó, ïðàêòè÷íî
îð³ºíòîâàíå íàâ÷àííÿ, âèõ³ä íà
ì³æíàðîäíèé íàóêîâèé ïðîñò³ð.
À â ï³äñóìêó — êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæí³ñòü âèïóñêíèê³â íà ñâ³òîâî-
ìó ðèíêó ïðàö³.

Òàêîæ âèñîêó îö³íêó ðîáîò³ êî-
ëåêòèâó äàëè ì³æíàðîäí³ åêñïåð-
òè. Ó 2016 ðîö³ ÊÍÓÒÄ âíåñëè äî
ñïèñêó 100 íàéêðàùèõ äèçàéíåð-
ñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó.

«Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó
âæå äàâíî ñòàâ öåíòðîì óêðà¿í-
ñüêî¿ äèçàéí-îñâ³òè ç ï³äãîòîâêè
ìîäåëüºð³â — äèçàéíåð³â îäÿãó. À
ùå ìè ãîòóºìî ôàõ³âö³â äëÿ òåê-
ñòèëüíî¿ ³ âçóòòºâî¿ ïðîìèñëîâî-
ñò³, óïåðøå â Óêðà¿í³ îá’ºäíàëè äâà
ðàí³øå ñàìîñò³éíèõ íàïðÿìêè —
äèçàéí ³íòåð’ºðó ³ äèçàéí ìåáë³â
äëÿ ï³äãîòîâêè êàäð³â çà íîâîþ
ñïåö³àëüí³ñòþ «Êîìï’þòåðíèé äè-
çàéí ³íòåð’ºðó ³ ìåáë³â»,— ðîçïîâ³â
²âàí Ìèõàéëîâè÷.

Çà éîãî ñëîâàìè, ôàêóëüòåò äè-
çàéíó ïðàöþº íà âèïåðåäæåííÿ
ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà. À òîìó òóò òðó-

äÿòüñÿ ³ íàâ÷àþòüñÿ ëþäè òâîð÷³,
îêðèëåí³... ³ç çàãîñòðåíèì â³ä÷óò-
òÿì ïðåêðàñíîãî.

Îêð³ì öüîãî, ôàêóëüòåò àêòèâ-
íî ñï³âïðàöþº ç áàãàòüìà óí³âåð-
ñèòåòàìè ñâ³òó. Ìåòîäèêó âèêëà-
äàííÿ éîãî ïðàö³âíèêè ïðåçåíòó-
þòü â ñïîð³äíåíèõ çàêîðäîííèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

À íàéêðàùå ïðî çäîáóòêè óêðà-
¿íñüêî¿ äèçàéíåðñüêî¿ øêîëè ðîç-
ïîâ³äàþòü ñâ³òó ðîáîòè, ÿê³ ñòó-
äåíòè äåìîíñòðóâàëè íà ïîêàçàõ
ìîäíèõ êîëåêö³é ó ²òàë³¿, Áåëüã³¿,
Ôðàíö³¿, Ïîëüù³, Ãðóç³¿, Ðîñ³¿, Ìîë-
äîâ³ òà ³íøèõ êðà¿íàõ.

«Íàø³ äèçàéíåðè ðîáëÿòü ñâ³ò
êðàùèì. Íå ëèøå ççîâí³. Êðàñà ³í-
òåð’ºðó, îäÿãó, âçóòòÿ âèõîâóº ³
âíóòð³øíþ êðàñó ëþäèíè,— íå áåç
ãîðäîñò³ êàæå ðåêòîð.— Òîìó ìè
ïðàãíåìî, àáè ñòóäåíòè ðîçâèâà-

ëèñÿ âñåá³÷íî, ãîòóâàëèñÿ äî ñà-
ìîñò³éíî¿ ðîáîòè, âì³ëè íå ëèøå
òâîðèòè, àëå é âïðîâàäæóâàòè ñâî¿
íàïðàöþâàííÿ, âèõîâóâàòè ó ñïî-
æèâà÷³â ãàðí³ ñìàêè».

Äèçàéíåðè — ëþäè, ÿê³ ïåðå-
êîíàí³, ùî êðàñà âðÿòóº ñâ³ò. Òî-
ìó çàâäàííÿ âèêëàäà÷³â âèøó äà-
òè ¿ì òàêó îñâ³òó, àáè ñâî¿ æèòòº-
â³ ïðèíöèïè, ïîìíîæåí³ íà òàëàíò
³ íàïîëåãëèâó ðîáîòó, áóëè ñïðî-
ìîæí³ ðåàë³çóâàòè. ¯õíÿ ìåòà —
ãîòóâàòè íå ëèøå âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàíèõ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â.
Âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
ïîâèíí³ âì³òè âåñòè âëàñíó ñïðà-
âó, î÷îëþâàòè êîëåêòèâè. Âèõî-
âàííþ òàêèõ çä³áíîñòåé ñïðèÿº
äèñêóñ³éíà ïàíåëü «Êðîê äî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà». Íåþ ïåðåäáà÷åí³
â³äêðèò³ ãîñòüîâ³ ëåêö³¿ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè óêðà¿íñüêîãî á³çíåñó,
à òàêîæ ³íòåðàêòèâí³ ìîäåë³ åêî-
íîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà, ìàêñè-
ìàëüíî íàáëèæåí³ äî óêðà¿íñüêèõ
ðåàë³é.

«Âîäíî÷àñ õî÷ó ï³äêðåñëèòè, ùî
óí³âåðñèòåòò³ñíî ñï³âïðàöþº ç ïðî-
â³äíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³. Íå ëèøå ãîòóþ÷è
êàäðè, íàø³ êàôåäðè, ôàêòè÷íî,
ñòàëè íàóêîâî-äîñë³äíîþ áàçîþ ãà-
ëóç³. Àëå ìè çðîáèëè òàê, ùî ó öþ
ðîáîòó âíåñëè ïåâíó ñèñòåìó. Çà
íàøîþ ³í³ö³àòèâîþ áóëî ñòâîðåíî
Îñâ³òí³é ³íâåñòèö³éíî-òåõíîëîã³÷-
íèé êëàñòåð ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³
ì. Êèºâà. Êð³ì ÊÍÓÒÄ, äî íüîãî
óâ³éøëè Êè¿âñüêà ì³ñüêäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ, ×åðêàñüêèé äåðæàâíèé
á³çíåñ-êîëåäæ, ÏÀÒ «×èíáàð», ÒÎÂ
«Óêðà¿íñüêèé âçóòòºâèé àëüÿíñ»,
ÒÎÂ «Íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîìïà-

í³ÿ ã³äðîñòèëü», ÒÎÂ «ÐÀÄÀ», ÒÎÂ
«Äàíà — ìîäà». Öå ñàìå ò³ êîëåê-
òèâè, ùî çáåðåãëè ñâ³é ïîòåíö³àë
³ ã³äíî ïðåäñòàâëÿþòü â³ò÷èçíÿíî-
ãî âèðîáíèêà. Íàì ïðèºìíî, ùî âñ³
âîíè ë³äåðîì âèçíàëè ÊÍÓÒÄ.Óí³-
âåðñèòåò âèêîíóº ôóíêö³¿ íå ëèøå
îñâ³òíüîãî çàêëàäó,àëå é óí³êàëüíî¿
íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñòàíîâè ãàëó-
ç³. Äîñÿãíåííÿ éîãî ïðàö³âíèê³â
â³äçíà÷åí³ â îñòàíí³ ðîêè äâîìà
Äåðæàâíèìè ïðåì³ÿìè â ãàëóç³ íà-
óêè ³ òåõí³êè. «Âèêîðèñòàéòå íàø³
íàïðàöþâàííÿ äëÿ ï³äíåñåííÿ ãà-
ëóç³,ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü,
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é, çâåðòàëèñü ìè äî âëàäè —
³ íàñ ïî÷óëè»,— çàçíà÷èâ ²âàí Ãðè-
ùåíêî.

Òàê, ïðè ï³äïèñàíí³ óãîäè ïðî
ñï³âïðàöþ ì³æ óí³âåðñèòåòîì ³ Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ,
î÷³ëüíèê ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî
çàïåâíèâ, ùî âñ³ëÿêî ñïðèÿòèìå
ðîáîò³ êëàñòåðó. Â³ä íàì³ð³â ó÷àñ-
íèêè ïåðåéøëè äî êîíêðåòíî¿ ðî-
áîòè. Çîêðåìà áóëî ïðåçåíòîâàíî
ïåðøèé ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò «Øê³-
ðà ³ âçóòòÿ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ». Ïðîâåäåíî ê³ëüêà âèñòà-
âîê. Äåïóòàòè Êè¿âðàäè íà âè¿çíî-
ìó çàñ³äàíí³ â íàâ÷àëüíîìó çàêëà-
ä³ ñïëàíóâàëè íèçêó çàõîä³â äëÿ
ï³äòðèìêè ãàëóç³ íà îñíîâ³ ðîáî-
òè êëàñòåðó.

«² íàîñòàíîê õî÷ó ñêàçàòè îñü
ïðî ùî. Ìè â÷èìîñü çàðîáëÿòè, à
îòðèìàí³ êîøòè ñïðÿìîâóºìî íà
çì³öíåííÿ íàâ÷àëüíî¿ áàçè. Çîê-
ðåìà òîð³ê ïðèäáàëè 3Ä-ñêàíåð.
Íà ï³äïðèºìñòâàõ ëåãêî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òàêèõ íåìàº. Òîìó íà Ì³æ-
íàðîäí³é ñïåö³àë³çîâàí³é âèñòàâ-
ö³ âçóòòÿ, øê³ðè òà õóòðà ìè ïðå-
çåíòóâàëè íîâèíêó â ðîáîò³, çîê-
ðåìà, ïðè âèãîòîâëåíí³ êîëîäêè
âçóòòÿ. Çàõîïëåííþ ñïåö³àë³ñò³â
íå áóëî ìåæ. Êð³ì òîãî, ïðîïîíó-
ºìî ï³äïðèºìñòâàì ïàðòíåðñüê³
ïîñëóãè ç îñâîºííÿ íîâèõ òåõíî-
ëîã³é, à âîäíî÷àñ ãîòóºìî êàäðè
çàâòðàøíüîãî äíÿ,— ïîâ³äîìèâ
«Õðåùàòèêó» ²âàí Ãðèùåíêî ³ äî-
äàâ,— ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè, â óìî-
âàõ â³éíè íà ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè
æèòòºâ³ îáñòàâèíè âèìàãàþòü ïå-
ðåìîãè íà «ôðîíò³ ëåãêî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³». Óí³âåðñèòåò ïðàöþº äëÿ
öüîãî» �

Íèí³ ÊÍÓÒÄ âèêîíóº ôóíêö³¿

íå ëèøå îñâ³òíüîãî çàêëàäó,

àëå é íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñ-

òàíîâè ãàëóç³.Äîñÿãíåííÿ ïðî-

ôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî

ñêëàäó â³äçíà÷åíî â îñòàíí³

ðîêè äâîìà Äåðæàâíèìè ïðå-

ì³ÿìè â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè.

Âèñîêó îö³íêó ðîáîò³ êîëåê-

òèâó äàëè ì³æíàðîäí³ åêñïåð-

òè.Ó 2016 ðîö³ ñòîëè÷íèé íà-

â÷àëüíèé çàêëàä âíåñëè äî

ñïèñêó 100 íàéêðàùèõ äèçàé-

íåðñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó.

Âàëåíòèí ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ îñâ³òíüî-³íâåñòèö³éíîãî òåõíîëîã³÷íîãî êëàñòåðó ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà Êèºâà

Ìàéñòåð-êëàñ «Ì³æíàðîäíèé ôîðóì ç õóòðà» çà ó÷àñò³ â³äîìèõ ñâ³òîâèõ äèçàéíåð³â â ÊÍÓÒÄ Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ìîëîäèõ äèçàéíåð³â «Ïå÷åðñüê³ êàøòàíè»

Ì³æíàðîäíå âèçíàííÿ
ñòîëè÷íîãî âèøó
� Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó

ââ³éøîâ äî ñîòí³ íàéêðàùèõ äèçàéíåðñüêèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ñâ³òó
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