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íîâèíè

ÐÎÇÏÎ×ÀËÈÑß óðî÷èñòîñò³ ç
ñàìîãî ðàíêó ç «Ìîëèòâè çà Óêðà-
¿íó» â Ñîô³éñüêîìó ñîáîð³ — Ïðå-
çèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåí-
êî ðàçîì ³ç äðóæèíîþ Ìàðèíîþ,
ïðåäñòîÿòåëÿìè öåðêîâ ³ êåð³â-
íèê³â ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é
Óêðà¿íè, ÷ëåíàìè Óðÿäó òà êå-
ð³âíèêàìè ñèëîâèõ â³äîìñòâ ìî-
ëèëèñÿ ïåðåä ³êîíîþ Áîæî¿ Ìà-
òåð³. Ï³ñëÿ ìîëåáíþ íà Ñîô³é-
ñüê³é ïëîù³ ë³öå¿ñòè Êè¿âñüêîãî
â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà
Áîãóíà ñêëàëè óðî÷èñòó êëÿòâó
íà â³ðí³ñòü Â³ò÷èçí³. Ãëàâà
äåðæàâè çàçíà÷èâ, ùî äâà ðîêè
òîìó ïðèéíÿâ ð³øåííÿ â³äìîâè-
òèñÿ â³ä õèáíî¿ òðàäèö³¿ â³äçíà-
÷àòè ãîëîâíå â³éñüêîâå ñâÿòî íà-
øî¿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè çà êà-
ëåíäàðåì êðà¿íè-àãðåñîðà ³ öÿ

íîâà äàòà ïðèæèëàñÿ íàïðî÷óä
øâèäêî.

«Áî êîð³ííÿ ¿¿—â äàâíüîìó ñâÿ-
ò³ Ïîêðîâè, ÿêå îñîáëèâî øàíóâà-
ëîñÿ íàøèìè ïðàùóðàìè-êîçàêà-
ìè. 14 æîâòíÿ ñèìâîë³çóº íåðîç-
ðèâíèé çâ’ÿçîê óñ³õ ïîêîë³íü çà-
õèñíèê³â Óêðà¿íè. Öåé äåíü îñâÿ-
òèâñÿ êðîâ’þ íàøèõ âî¿í³â òà ñëüî-
çàìè ìàòåð³â»,— ñêàçàâ Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî. Ï³ñëÿ îô³ö³éíèõ óðî÷èñ-
òîñòåé ñâÿòêóâàííÿ ïðîäîâæèëîñÿ
íà Õðåùàòèêó. Ãîëîâíó âóëèöþ
ïðèêðàñèëè æîâòî-áëàêèòíèìè
ïîëîòíèùàìè òà çí³ìêàìè óêðà-
¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ, ÿê³ çàõèùàëè
Óêðà¿íó â çîí³ ÀÒÎ, ó áîéîâîìó
ñïîðÿäæåíí³ òà â ïîâíèé çð³ñò.À â
ïðèì³ùåíí³ òîðãîâîãî öåíòðó «Ãëî-
áóñ» (3-ÿ ë³í³ÿ) âëàøòóâàëè ôîòî-
âèñòàâêó «Ìîÿ àðì³ÿ. Áà÷èòè ñåð-

öåì». ¯¿ îñîáëèâ³ñòü â òîìó, ùî ÷è-
ìàëî ôîòîãðàô³é çðîáëåíî ñàìè-
ìè â³éñüêîâèìè ïðî ñâî¿õ ïîáðà-
òèì³â. Öå — äîêóìåíòàëüíà ôîòî-
³ñòîð³ÿ ïðî äðóãå íàðîäæåííÿ Óêðà-
¿íñüêî¿ àðì³¿ ³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ âî-
íà ìîâîþ ôîòîãðàô³é î÷åâèäö³â
ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ ã³áðèäíî¿
â³éíè íà ñõîä³ íàøî¿ êðà¿íè. Òà-
êîæ áóëî ïðåçåíòîâàíî â³ò÷èçíÿ-
íó ô³ëàòåë³ñòè÷íó ïðîäóêö³þ,ïðè-
ñâÿ÷åíó ìóæí³ì çàõèñíèêàì, ³ ïðî-
âåäåíî óðî÷èñòó öåðåìîí³þ ñïå-
ö³àëüíîãî ïîãàøåííÿ ìàðêîâàíèõ
õóäîæí³õ êîíâåðò³â ñåð³¿ «Ãåðî¿ íå
âìèðàþòü», âèïóùåíèõ íà ÷åñòü
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêèì ïîñìåðòíî
ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè. À ùå êèÿíàì ïðåçåíòó-
âàëè ñïåöâèïóñê ãàçåòè «Âå÷³ðí³é
Êè¿â», ÿêèé ï³äãîòóâàëè æóðíàë³ñ-
òè äî ñâÿòà.

Öüîãî äíÿ íà Õðåùàòèêó âëàø-
òóâàëè êîíöåðò â³éñüêîâèõ äóõî-
âèõ îðêåñòð³â, à òàêîæ çãóðòîâàíîþ
êîëîíîþ ïðîéøëè àêòèâ³ñòè, ÿê³
âèìàãàëè çàõèñòèòè äåðæàâó â³ä
ðóñèô³êàö³¿. Ââå÷åð³ âåëè÷åçíèé,
ê³ëüêàòèñÿ÷íèé ì³òèíã-õîäó «Ìàðø
íàö³¿» â³ä ïàì’ÿòíèêà Áàòüê³âùè-
í³-Ìàòåð³ äî Ñîô³éñüêî¿ ïëîù³ —
³ç ñìîëîñêèïàìè, ôàºðàìè òà ðà-
äèêàëüíèìè ãàñëàìè îðãàí³çóâà-
ëè ïðåäñòàâíèêè ïðàâèõ îðãàí³-
çàö³é òà ïàðò³é. Äî ñëîâà, ÿê âè-
çíàëè ïîë³öåéñüê³, ïîïðè ïîáî-

þâàííÿ, ùî ï³ä ÷àñ çàõîäó ìîæóòü
âèíèêàòè ïðîâîêàö³¿ òà á³éêè, âñå
ìèíóëî íàïðî÷óä ìèðíî.

Ó òîé æå ÷àñ àòìîñôåðó ñàìå
êîçàöüîãî ñâÿòà Ïîêðîâè íàéêðà-
ùå ó ñòîëèö³, ìàáóòü, ìîæíà áó-
ëî â³ä÷óòè â åòíîãðàô³÷íîìó êîì-
ïëåêñ³ «Ìàìàºâà ñëîáîäà». Òàì
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â âëàøòóâàëè ïî-
êàç çáðî¿ òà ãîíîðó çàïîðîçüêèõ
êîçàê³â, ÿê³ ïðîäåìîíñòðóâàëè
ãåðöü íà øàáëÿõ, à ôîëüêëîðí³ êî-
ëåêòèâè â³äòâîðþâàëè äàâí³ íà-
ðîäí³ ãóëÿííÿ. Ïðèãîùàëè â³äâ³ä-
óâà÷³â ñïðàâæí³ìè ³ñòîðè÷íèìè
ñòðàâàìè: ëåì³øêîþ, ñîëîìàõîþ
òà êóëåøåì.

Ñìà÷íå ³ ïàòð³îòè÷íå ñâÿòî
âëàøòóâàëè ³ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó
ðàéîí³ íà ñòàä³îí³ «Ñòàðò» — òàì
â³äáóâñÿ «Ìàðø ïîêîë³íü», â ÿêî-
ìó ïðèéíÿëè ó÷àñòü â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿
òà Ïðåçèäåíòñüêîãî ïîëêó, êàäå-
òè, à ãîñòåé ïðèãîùàëè ñìà÷íîþ
êàøåþ ç ïîëüîâî¿ êóõí³. Ñòàä³îí
áóâ çàïîâíåíèé ïðåäñòàâíèêàìè
ð³çíèõ ïîêîë³íü: â³ä âåòåðàí³â
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ äî ìàëå÷³. Óêðà-
¿íö³ â³äçíà÷àëè Äåíü çàõèñíèêà
ïèøíî ³, âîäíî÷àñ, ïî-ñ³ìåéíî-
ìó — ç îñîáëèâèì òðåïåòîì. Çà
áàãàòî äåñÿòèë³òü ìèðó íà íàø³é
çåìë³ öå ñâÿòî ç «÷åðâîíî¿» äàòè
êàëåíäàðÿ ïåðåòâîðèëîñÿ ó âèñ-
òðàæäàíå ³ ïåðåæèòå �

Êè¿âñüêà Ïîêðîâà
� Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè ñâÿòêóâàëè ïî âñüîìó ì³ñòó
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Ïîíàä 90% ì³ñüêèõ 
áóäèíê³â, ùî 
îáñëóãîâóþòüñÿ 
êîìóíàëüíèìè 
ÆÅÊàìè, çàáåçïå÷åí³
òåïëîì

Ñòàíîì íà ïîíåä³ëîê,17 æîâòíÿ,80%

áóäèíê³â ñòîëèö³ ï³äêëþ÷åí³ äî îïà-

ëåííÿ. Ç íèõ, áóäèíê³â ñôåðè óïðàâ-

ë³ííÿ êîìóíàëüíèõ ÆÅÊ³â — ïîíàä

90%. Ïðî öå ó÷îðà ïîâ³äîìèâ çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòå-

ëåºâ ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ùîäî ïðîõî-

äæåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Íà-

ðàç³ äî òåïëà ï³äêëþ÷åí³ âñ³ çàêëà-

äè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, çà âèíÿòêîì

òèõ, äå ïðîâîäèòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ.

«Ìè ïðîäîâæóºìî çàïóñê òåïëà

â áóäèíêè êèÿí. Îäíàê, ÿ õî÷ó íàãî-

ëîñèòè, ùî º êàòåãîð³ÿ áóäèíê³â, ó

òîìó ÷èñë³ ÎÑÁÁ, ÆÁÊ, â³äîì÷³ òî-

ùî, ÿê³ ùå íå ïîäàëè çàÿâêè íà ï³ä-

êëþ÷åííÿ äî îïàëåííÿ. Â îñíîâíî-

ìó öå îá’ºêòè, ÿê³ äîñòàòíüî óòåïëå-

í³ àáî ÿê³ ïðàãíóòü çåêîíîìèòè», —

ðîçïîâ³â ïàí Ïàíòåëåºâ.

Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî â³ä ïî-

÷àòêó çàïóñêó òåïëà íà òåïëîìåðåæàõ

ì³ñòà çàô³êñîâàíî ïîíàä 40 ïîøêî-

äæåíü.

«Òåïëîïîñòà÷àëüí³ îðãàí³çàö³¿

ïîâèíí³ â îïåðàòèâíîìó ïîðÿäêó

óñóíóòè ïîøêîäæåííÿ òà â³äíîâèòè

ïîäà÷ó òåïëà. Êð³ì òîãî, ëþäè ìàþòü

áóòè ïî³íôîðìîâàí³ ïðî òåðì³íè

ïðîâåäåííÿ ðîá³ò», —íàãîëîñèâ Ïåò-

ðî Ïàíòåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè,äëÿ çíèæåííÿ ô³-

íàíñîâîãî íàâàíòàæåííÿ ï³ñëÿ öüî-

ãîð³÷íîãî çðîñòàííÿ òàðèô³â ì³ñü-

êà âëàäà ïðîäîâæóº âñòàíîâëåííÿ

áóäèíêîâèõ ë³÷èëüíèê³â òåïëà.

«Öüîãî ðîêó ìè âèêîíàºìî 100%

îñíàùåííÿ áóäèíê³â, ÿê³ íàëåæàòü

äî ñôåðè ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ. Â òèõ

ç íèõ, äå â³äñóòíÿ òåõí³÷íà ìîæëè-

â³ñòü äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïðèëàä³â îá-

ë³êó, áóäå çàñòîñîâóâàòèñÿ ìåõàí³çì

ïåðåðàõóíêó ö³í íà îïàëåííÿ, ÿêèé

ïðèâ’ÿçóâàòèìåòüñÿ äî ïîãîäíèõ

óìîâ», — çàïåâíèâ çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ.

Ó ñòîëèö³ âñòàíîâëÿòü
ìåìîð³àëüíó äîøêó 
ªâãåíó Êîíîâàëüöþ

Íà ôàñàä³ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: âóë.

Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 24 âñòàíîâëÿòü

ìåìîð³àëüíó äîøêó íà ÷åñòü âèäàò-

íîãî ä³ÿ÷à óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëü-

íî-âèçâîëüíîãî ðóõó ªâãåíà Êîíî-

âàëüöÿ. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ

ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ

äîðó÷åíî çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåí-

íÿ òà âñòàíîâëåííÿ ìåìîð³àëüíî¿

äîøêè çã³äíî ç åñê³çàìè, íàäàíèìè

Óêðà¿íñüêèì ³íñòèòóòîì íàö³îíàëü-

íî¿ ïàì’ÿò³.

Ðîáîòè ³ç âèãîòîâëåííÿ òà âñòà-

íîâëåííÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè âèêî-

íóâàòèìóòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñ-

öåâèõ áþäæåò³â.

Ó Äåíü çàõèñíèêà Óêðà¿íè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ë³öå¿ñòè Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áîãóíà ñêëàëè óðî÷èñòó êëÿòâó íà â³ðí³ñòü Â³ò÷èçí³

Ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü óêðà¿íö³ â³äçíà÷àþòü Äåíü
çàõèñíèêà Óêðà¿íè 14 æîâòíÿ íà âåëèêå öåðêîâíå
ñâÿòî Ïîêðîâè. Ó Êèºâ³ öüîãî äíÿ ñâÿòêóâàëè ïî
âñüîìó ì³ñòó — â³ä Õðåùàòèêà, Ñîô³éñüêî¿ ïëîù³
äî ðàéîííèõ ëîêàö³é — íà ñòàä³îí³ «Ñòàðò», ó ìó-
çåÿõ òà åòíîãðàô³÷íèõ êîìïëåêñàõ. ² âñþäè áóëî
óðî÷èñòî ³ âîäíî÷àñ ÿêîñü ïî-ñ³ìåéíîìó — íîâå
ñâÿòî ïðèïàëî óêðà¿íöÿì äî äóø³.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»



Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ðîáîòà ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ïðîâî-

äèòüñÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåí-

íÿ ãðîìàäÿí», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008 Nà109/2008 «Ïðî ïåðøî÷åð-

ãîâ³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà

çâåðíåííÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ» (äàë³ —

Óêàç), ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè, ïîñòàíîâàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæåííÿìè êå-

ð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè

àêòàìè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ðîáîòó ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016 çàðåºñ-

òðîâàíî 26109 çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ — 15194, óñíèõ — 10915 (çà àíàëîã³÷-

íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó â³äïîâ³äíî — 33345, ç íèõ ïèñüìîâèõ — 21453, óñíèõ — 11892).

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü çìåíøèëàñü íà 7236 çâåðíåíü,

àáî íà 21,7%.

Ç óñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà 9 ì³ñÿö³â

2016 ðîêó óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí âçÿòî íà êîíòðîëü 14774 çâåðíåííÿ,

àáî 56,6%.

Çà çâ³òíèé ïåð³îä äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 3480 êîëåêòèâ-

íèõ çâåðíåíü, ÷àñòêà ÿêèõ ñêëàäàº 13,3% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷-

íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü çá³ëüøèëàñü íà 89

çâåðíåíü, àáî íà 2,6%.

Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü ñêëàäàþòü ïèòàííÿ îïëàòè êâàðòèð òà êîìóíàëü-

íèõ ïîñëóã, áëàãîóñòðîþ, ïîòî÷íîãî ðåìîíòó áóäèíê³â, íåçàäîâ³ëüíîãî îïàëåííÿ, âñòàíîâ-

ëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, ðåìîíòó ñàíòåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà êîìóí³êàö³é, íåçãîäè ³ç çàïëàíî-

âàíèì áóä³âíèöòâîì, ä³ÿëüíîñò³ ÆÁÊ òà ÎÑÁÁ, ðîáîòè ÆÅÊ³â, ðîáîòà ë³ôò³â, âîäîïîñòà÷àí-

íÿ, îáñòåæåííÿ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî ñòàíó êâàðòèð, áóäèíê³â, äåìîíòàæó ÌÀÔ³â, ðåìîíòó

äàõ³â, ðîáîòè äèòÿ÷èõ çàêëàä³â òà çàêëàä³â îñâ³òè òîùî.

Ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåð-

íóëîñü 167060 ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîðóøèëè 37784 ïèòàííÿ. Çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðî-

êó, ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü, äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåð-

íóëîñü 159013 ãðîìàäÿí.

Çà çâ³òí³é ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàä³éøëî 104 ëèñòà ç ïîäÿ-

êàìè êåð³âíèöòâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Ãðîìàäÿíè âèñëîâëþâàëè âäÿ÷-

í³ñòü ïåðåâàæíî ç òàêèõ ïèòàíü: âèð³øåííÿ ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè, âåòåðè-

íàð³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³í.

Ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ³ç çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ ïè-

òàíü (93,0%), ñêàðãàìè (6,9%), ïðîïîçèö³ÿìè ³ çàóâàæåííÿìè (0,1%).

Çà çâ³òíèé ïåð³îä ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí íàä³éøëî 74,0%.

Äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïåðåäàíî: ³ç Àäì³í³ñ-

òðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — 7,7%, â³ä íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè — 3,5%, ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè — 2,9%, ç Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè, ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ ïðîêóðàòóð — 2,4%, ç Âåðõîâ-

íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè — 1,9%, ç ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñ-

òàíîâ — 7,6% çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàä³éøëà â³ä ìåøêàíö³âà Äàðíèöüêîãî (10,5%) òà Äí³ïðîâñüêî-

ãî (10,1%) ðàéîí³â, íàéìåíøå — â³ä ìåøêàíö³â Ïå÷åðñüêîãî (6,7%) òà Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîí³â (6,5%).

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñöå çàéìàþòü

ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà — 34,8%, ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñêëàäàþòü 16,8%,

ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿, ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà áó-

ä³âíèöòâà, ï³äïðèºìíèöòâà ñêëàäàþòü 6,4%, æèòëîâ³ ïèòàííÿ ñêëàäàþòü 5,7%, ïèòàííÿ îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ ñêëàäàþòü 4,9% òà ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ðåë³ã³ÿ òà ì³æêîíôåñ³éí³ â³ä-

íîñèíè ñêëàäàþòü 4,1% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè ³ç ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí

â àïàðàò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

çà 9 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó
Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñò-

ðàö³¿ áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, óñòàíîâ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016

Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàä³éøëè íà àäðåñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016 â ðîçð³ç³ ðàéîí³â

Îñíîâí³ ïèòàííÿ, ùî ïîðóøóâàëè ãðîìàäÿíè ó ñâî¿õ çâåðíåííÿõ äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016

Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàä³éøëè íà àäðåñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016
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Íàéá³ëüøå çà çâ³òí³é ïåð³îä 2016 ðîêó êèÿí òóðáóâàëè òàê³ ïèòàííÿ:

— êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà — 34,8% (íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî îïëàòè æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (1719 ïèòàíü, àáî 13,1%), áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ (1372 ïèòàííÿ, àáî

10,4%), ðåìîíòó áóäèíê³â, äàõ³â, ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â (1201 ïèòàííÿ, àáî 9,1%), îïàëåííÿ òà

íåçàäîâ³ëüíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ (857 ïèòàíü, àáî 6,5%), ðîáîòè ÆÅÊ³â (769 ïèòàíü, àáî 5,9%), âî-

äîïîñòà÷àííÿ (746 ïèòàíü, àáî 5,7%), âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â (595 ïèòàíü, àáî 4,5%) òà ä³ÿëü-

íîñò³ ÆÁÊ, ÎÑÁÁ (570 ïèòàíü, àáî 4,3%).

— ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñêëàäàþòü 16,8% (íàé÷àñò³øå ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñü ç ïèòàíü íàäàííÿ

ìàòåð³àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (4982 ïèòàííÿ, àáî 78,5%), ïðèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè ïåí-

ñ³é (193 ïèòàííÿ, àáî 3,0%), íàäàííÿ ñóáñèä³¿ (190 ïèòàíü, àáî 3,0%) òà âèïëàòà ð³çíèõ äîïîìîã

(154 ïèòàííÿ, àáî 2,4%).

— æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñêëàäàþòü 5,7% (ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ùî-

äî íàäàííÿ æèòëà (935 ïèòàíü, àáî 36,4%), íàäàííÿ æèòëà íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ (412 ïèòàíü, àáî

16,0%), íàäàííÿ ñëóæáîâîãî òà ñîö³àëüíîãî æèòëà (104 ïèòàííÿ, àáî 4,0%), â³äñåëåííÿ ç àâàð³é-

íèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â (70 ïèòàíü, àáî 2,7%), ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà ó áóäèíêàõ òà ãóðòîæèòêàõ (66 ïè-

òàíü, àáî 2,6%) òà ïîñòàíîâêà íà êâàðòèðíèé îáë³ê (51 ïèòàííÿ, àáî 2,0%).

— îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòàíîâëÿòü 4,9% (ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ íàäàííÿ ìà-

òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ ë³ê³â (859 ïèòàíü, àáî 46,8%), íà-

äàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (305 ïèòàíü, àáî 16,6%), ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ (214 ïèòàíü, àáî

11,6%), çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè (116 ïèòàíü, àáî 6,3%).

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ 2016 ðîêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå çá³ëüøåííÿ çâåð-

íåíü ãðîìàäÿí ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ðåë³ã³¿ òà ì³æêîíôåñ³éí³ â³äíîñèíè —

1764 çâåðíåíü (çà àíàëîã³÷íèé ïåð³îä 2015 ðîêó â³äïîâ³äíî — 74). Ïðè÷èíîþ çíà÷íîãî çá³ëü-

øåííÿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí ³ç çàçíà÷åíèõ ïèòàíü º íàäõîäæåííÿ çâåðíåíü ç ï³äòðèì-

êîþ â³äêðèòîãî çâåðíåííÿ â³ðóþ÷èõ êàíîí³÷íî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè äî âëàäè äåð-

æàâè, íåçãîäè ³ç ìîæëèâèì ðîçïàëåííÿì ðåë³ã³éíî¿ âîðîæíå÷³ òà çàïîá³ãàííþ çàõîïëåííþ

õðàì³â.

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâî-

äèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» òà ãðàô³êà ïðîâåäåí-

íÿ îñîáèñòîãî òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷-

êîì Â. Â.

Âñüîãî óïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó îñîáèñòî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. ïðèéíÿ-

òî 186 ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîäàëè 207 çâåðíåíü. Âñ³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, îòðèìàí³ íà îñîáèñòèõ ïðè-

éîìàõ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â. Â., çàëèøàþòüñÿ íà êîíòðîë³ äî îñòàòî÷íîãî âèð³-

øåííÿ ïèòàíü, ç ÿêèìè çâåðòàëèñü ãðîìàäÿíè. Îñîáèñòèé ïðèéîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Êëè÷êà Â. Â. â³äâ³äàëî: ðîäè÷³ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ — 24 îñîáè, ³íâàë³äè ×ÀÅÑ — 9 îñ³á, ÷ëåíè áàãàòî-

ä³òíèõ ðîäèí — 4 îñîáè, ó÷àñíèê ÀÒÎ — 6 îñ³á, ³íâàë³äè â³éíè — 3 îñîáè, ³íâàë³äè ²² ãðóïè — 4 îñî-

áè, äèòèíà â³éíè — 2 îñîáè, ³íâàë³äè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè — 2 îñîáè, âåòåðàíè ïðàö³ — 1

îñîáà, îäèíîêà ìàòè — 1 îñîáà, ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é — 3 îñîáè. Âñ³ çâåðíåííÿ îïðàöüîâàíî â³ä-

ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç 01.01.2016 äî 30.09.2016 ïåðøèì çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåäåíî 72 îñîáèñòèõ ïðèéîìè ãðîìàäÿí, íà ÿêèõ ïðèéíÿòî

214 ãðîìàäÿí òà ïðîâåäåíî 23 âè¿çíèõ ïðèéîìè ãðîìàäÿí, íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 55 îñ³á.

Çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî-

âåäåíî 34 ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çâåðíóëîñÿ 30 ãðîìàäÿí. Íà ³í-

ôîðìàö³þ, ùî íàä³éøëà â³ä ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ó ðàç³ ïî-

òðåáè, ãîòóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ òà çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ çàÿâíèêàì íàäàºòü-

ñÿ ïèñüìîâà â³äïîâ³äü.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìà-

äÿí òà ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà

ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016 íàâåäåíî â íàñòóïí³é òàáëèö³ (ñòîð. 4).

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îñîáèñòèõ òà âè-

¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí ùîì³ñÿöÿ íàäàºòüñÿ îñîáèñòî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â. Â.

Ãðàô³êè îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí òà ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é êå-

ð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ðîçì³ùåíî ó

ãðîìàäñüê³é ïðèéìàëüí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³íôîðìàö³¿ òà îïóáë³êîâàíî ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çîêðåìà

ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê».

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. 25.12.2015

íà âèêîíàííÿ Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâî-

äÿòüñÿ âè¿çí³ äí³ êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ

çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ñòàíó âèêîíàííÿ äîðó÷åíü, íàäàíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó

çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 30.09.2016 ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïè-

òàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî 94 äí³ êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïåðåâ³ðåíî âèêîíàííÿ 101 çâåðíåííÿ. Ó äåíü êîíòðîëþ ïðàö³â-

íèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîííèõ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè¿æäæàº çà êîíêðåòíèìè àä-

ðåñàìè, âêàçàíèìè ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí, òà ïåðåâ³ðÿº ä³éñíèé ñòàí âèêîíàííÿ äîðó-

÷åíü êåð³âíèöòâà. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äíÿ êîíòðîëþ ñêëàäàþòüñÿ àêòè, îäèí ç

ÿêèõ íàäàºòüñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåí-

íÿ äí³â êîíòðîëþ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. ùîì³ñÿ÷íî ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, íà ÿêó

íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 30.09.2016 â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñü-

êèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. 25.12.2015 íà âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿ-

Ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâíèõ ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî
ïîðóøóâàëè ãðîìàäÿíè çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016, %

Ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâíèõ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ùî ïîðóøóâàëè ãðî-
ìàäÿíè çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016, %

Ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâíèõ ïèòàíü æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî ïîðóøóâàëè
ãðîìàäÿíè çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016, %

Ñï³ââ³äíîøåííÿ îñíîâíèõ ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ïîðóøóâàëè ãðîìàäÿ-
íè çà ïåð³îä ç 01.01.2016 äî 30.09.2016, %



ìè ãðîìàäÿí, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, ñòàíó âèêîíàâñüêî¿

äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí ó íàñòóïíèõ äåïàðòàìåíòàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿): åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, îñ-

â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ô³íàíñ³â, áó-

ä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó (äâ³÷³),

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (äâ³÷³), çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â (äâ³-

÷³), êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êóëüòóðè (äâ³÷³), ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè (äâ³÷³), ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà (äâ³÷³), îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

òó, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é, ô³-

íàíñ³â, Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ òà Óïðàâë³íí³ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ òà ó

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ: Ãîëîñ³¿âñüê³é, Äàðíèöüê³é (äâ³÷³), Äåñíÿíñüê³é

(äâ³÷³), Äí³ïðîâñüê³é, Îáîëîíñüê³é (äâ³÷³), Ïå÷åðñüêà (äâ³÷³), Ïîä³ëüñüê³é (äâ³÷³), Ñâÿòîøèíñüê³é,

Ñîëîì’ÿíñüê³é, Øåâ÷åíê³âñüêà (äâ³÷³). Âñüîãî ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ïðîâåäåíî 43 ïåðåâ³ðêè. Çà ¿õ

ðåçóëüòàòàìè êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêîì Â. Â. íàäàíî äîðó÷åííÿ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ïîêðà-

ùåííÿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, çîêðåìà, ï³äâèùåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³

ïîñàäîâèõ îñ³á ïðè ðîçãëÿä³ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí». Ó ïîäàëüøîìó â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà áóäå ïðîäîâæåíî ïðîâåäåí-

íÿ òàêèõ ïåðåâ³ðîê.

Çà ïåð³îä ç 01.01.2016 ïî 30.09.2016 â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñü-

êèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. 25.12.2015 íà âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî Óêàçó, Êè¿âñüêîìó ì³ñü-

êîìó ãîëîâ³ Êëè÷êó Â. Â. çâ³òóâàëè êåð³âíèêè äåïàðòàìåíò³â: áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ, âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó, åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é (äâ³÷³), æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êóëü-

òóðè, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà, îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ñîö³-

àëüíî¿ ïîë³òèêè, ô³íàíñ³â òà Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿. Êð³ì öüîãî, çâ³òóâàëè ãîëîâè äå-

ñÿòè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é: Ãîëîñ³¿âñüêî¿, Äàðíèöüêî¿ (äâ³÷³), Äåñ-

íÿíñüêî¿ (äâ³÷³), Äí³ïðîâñüêî¿, Îáîëîíñüêî¿ (äâ³÷³), Ïå÷åðñüêî¿ (äâ³÷³), Ïîä³ëüñüêî¿ (äâ³÷³), Ñâÿ-

òîøèíñüêî¿, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ òà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ (äâ³÷³). Óïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó êåð³âíèêàìè

ï³äãîòîâëåíî òà íàäàíî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ 31 çâ³ò. Çà ðåçóëüòàòàìè çâ³òóâàííÿ Êè¿â-

ñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç

çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó 2008 ðîö³ ñòâîðåíî ïîñò³éíî

ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ 9 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó â³äáóëîñü 9

çàñ³äàíü êîì³ñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 11 çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ä³ºâà ñèñòåìà êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñ-

íèì òà ÿê³ñíèì ðîçãëÿäîì çâåðíåíü ãðîìàäÿí. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçãëÿä çâåðíåíü ãðîìàäÿí ùî-

òèæíÿ ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàäàºòüñÿ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêî-

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

Â. Â. Ùî÷åòâåðãà íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü

ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà âèêîíàííÿ äî ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) òà äîïîâ³äàºòüñÿ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. Ùîï’ÿòíèö³ éîìó íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ

ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà âèêîíàííÿ

äî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà â³ää³ë³â îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ñèñòåìà ïîïåðåäí³õ íàãàäóâàíü, àä-

ðåñîâàíèõ íà÷àëüíèêàì óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà â³ää³-

ë³â îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèé àäì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

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

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà ï³äâèùåííÿ

ð³âíÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè êèÿí, ðîç’ÿñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ïîâíîâàæåíü îð-

ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ ë³í³é, âïðîâàäæåíèõ ó Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèñòóï³â ó

ïðîãðàìàõ ì³ñöåâîãî òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î, ïóáë³êàö³é â ðàéîííèõ ãàçåòàõ êîìåíòàð³â þðèñò³â òî-

ùî. Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî îðãàí³çà-

ö³¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é

àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü ùîêâàðòàëüíî îïðèëþäíþºòüñÿ ó

êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ³ íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ðîáîòà ïî çà-

áåçïå÷åííþ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííþ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-

íîñò³ êåð³âíèê³â óñ³õ ð³âí³â çà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòüñÿ ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí, îñî-

áëèâî íàéìåíø ñîö³àëüíî çàõèùåíèõ êàòåãîð³é; ïî óäîñêîíàëåííþ òà ïðîâåäåííþ ïðÿìèõ òå-

ëåôîííèõ ë³í³é äëÿ âñòàíîâëåííÿ ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè; ïî çàáåçïå÷åííþ áåçïåðåøêîäíîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí; îá’ºêòèâí³é, íåóïåðå-

äæåí³é ³ â÷àñí³é ïåðåâ³ðö³ ôàêò³â, âèêëàäåíèõ ó çâåðíåííÿõ; ôàêòè÷íîãî ïîíîâëåííÿ ïîðóøå-

íèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí.
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1. Пліс Г.В. 8 7 8 8 0 0 14 5 5 1 0 0 8 1 0

2. Пантелеєв П.О. 9 9 19 18 0 0 18 11 26 25 0 0 9 8 20

3. Поворозник М.Ю. 8 8 31 31 0 0 16 0 0 0 0 0 8 5 2

4. Спасибко О.В. 8 14 78 25 0 0 16 0 0 0 0 0 8 8 5

5. Старостенко Г.В. 9 7 36 23 0 0 18 7 24 21 0 0 9 7 3

6. Сагайдак І.В. 5 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0

7. Резніков О.Ю. 2 20 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

8. Бондаренко В.В. 2 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. ВСЬОГО 51 72 214 143 0 0 82 23 55 47 0 0 49 34 30



1. Çì³íèòè íàéìåíóâàííÿ êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè 

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

«Öåíòð íàóêîâî-îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é òà ìîí³òî-

ðèíãó» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35075848) íà êîìóíàëü-

íå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «ÎÑÂ²ÒÍß ÀÃÅÍ-

Ö²ß Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Öåíòð

íàóêîâî-îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é òà ìîí³òîðèíãó», çà-

òâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 849/7085, âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çàêð³ïèòè çà êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³ä-

ïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) «ÎÑÂ²ÒÍß ÀÃÅÍÖ²ß Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ» íà

ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíî, íåîáõ³ä-

íå äëÿ çä³éñíåííÿ íèì ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

4. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºì-

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

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

«ÎÑÂ²ÒÍß ÀÃÅÍÖ²ß Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ» çàáåçïå÷è-

òè íåîáõ³äí³ ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîð-

òó.
Київський міський голова

В. Кличко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
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СТАТУТ 
комунального некомерційного підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА»

Ідентифікаційний код юридичної особи 35075848
(нова редакція)

м. Київ%2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Öåé Ñòàòóò ðîçðîáëåíèé â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà º äîêóìåíòîì, ùî ðåã-

ëàìåíòóº ä³ÿëüí³ñòü êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³é-

íîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿») «ÎÑÂ²ÒÍß ÀÃÅÍÖ²ß Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ».

1.2. Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «ÎÑÂ²Ò-

Íß ÀÃÅÍÖ²ß Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ» (äàë³ — Àãåíö³ÿ) º

êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì,

ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ï³äïîðÿäêîâàíå

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

ë³ — Äåïàðòàìåíò).

1.3. Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Àãåíö³¿ º òå-

ðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿

âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

1.4. Àãåíö³ÿ ñòâîðåíà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.12.2006 ¹ 544/601

«Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Öåíòð ìîí³òîðèíãó

ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè» òà ïåðåéìåíîâàíî ó êîìó-

íàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

ö³¿) «Öåíòð íàóêîâî-îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é òà ìîí³òî-

ðèíãó» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 17.02.2011 ¹ 12/5399 «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

28.12.2006 ¹ 544/601 «Ïðî ñòâîðåííÿ êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

ö³¿) «Öåíòð ìîí³òîðèíãó ñòîëè÷íî¿ îñâ³òè».

1.5. Àãåíö³ÿ º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ä³ÿëüí³ñòü

ÿêî¿ íå íàïðàâëåíà íà îòðèìàííÿ ïðèáóòêó (íå-

ïðèáóòêîâîþ þðèäè÷íîþ îñîáîþ), ìàº ñàìî-

ñò³éíèé áàëàíñ, ìàº çàêð³ïëåíå íà ïðàâ³ îïåðà-

òèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíî, ïîòî÷íèé, âàëþòíèé

òà ³íø³ ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, óñòàíîâàõ

äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè, ïå÷àòêè ç âëàñ-

íèì íàéìåíóâàííÿì, øòàìïè.

1.6. Àãåíö³ÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîí-

ñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíî-

âàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³ ðîçïî-

ðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àêòàìè Êàá³-

íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà

îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó

îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), öèì Ñòàòóòîì òà ³í-

øèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè.

1.7. Àãåíö³ÿ ìàº:

— ïîâíó íàçâó: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå

ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) «ÎÑÂ²ÒÍß ÀÃÅÍÖ²ß Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ»;

— ñêîðî÷åíó íàçâó: ÊÍÏ «ÎÑÂ²ÒÍß ÀÃÅÍÖ²ß

Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ»;

— ïîâíó íàçâó àíãë³éñüêîþ ìîâîþ: Utility

Enterprise of Kyiv City Council Executive Body (Kyiv

State Municipal Administration) «Kyiv Educational

Agency»,

— ñêîðî÷åíó íàçâó àíãë³éñüêîþ ìîâîþ: UE

«Kyiv Educational Agency».

1.8. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Àãåíö³¿: Óêðà¿íà, 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ò. Øåâ÷åíêà, áóäèíîê 3, ³íäåêñ

01004.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÀÃÅÍÖ²¯

2.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Àãåíö³¿ º ñïðèÿííÿ ôóíê-

ö³îíóâàííþ ³ ðîçâèòêó ñèñòåìè îñâ³òè ì³ñòà Êèº-

âà, ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì, çä³éñ-

íåííÿ äîñë³äæåíü ó ñôåð³ îñâ³òè, âèâ÷åííÿ ä³ÿëü-

íîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà.

2.3. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Àãåíö³¿ º:

2.3.1. Ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ó ñôåð³ îñâ³-

òè, îö³íþâàííÿ ð³âíÿ çíàíü ó÷í³â òà âèõîâàíö³â

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ

òà ô³çè÷íèõ îñ³á, çá³ð òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ïðî

ñòàí ôóíêö³îíóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñ-

òà Êèºâà êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³.

2.3.2. Çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî-

ãî òà îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íîãî ñóïðîâ³äó çàêëà-

ä³â îñâ³òè, ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó òà ñòàòèñòè÷-

íîãî ïðîãíîçóâàííÿ, âèâ÷åííÿ òà àíàë³çó ïî-

òðåá ³ ïðîïîçèö³é ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-

íîñò³ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äîñë³äæåí-

íÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ óìîâ, íàâ÷àëüíî-ìå-

òîäè÷íîãî ³ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàÿâíî-

ñò³ íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

2.3.3. Íàäàííÿ íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì òà óñ-

òàíîâàì îñâ³òè ïðàêòè÷íî¿ ³ ìåòîäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè, òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè â îðãàí³çàö³¿ âèêîíàí-

íÿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì, âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî óñóíåí-

íÿ íåäîë³ê³â ó ¿õ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíåííÿ ïðîô³-

ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ùîäî ïîðóøåíü ô³íàíñîâî-ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ íàäàííÿ êîí-

ñóëüòàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ äîïîìîãè ñòîñîâíî

ñòàíó äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó çàêëàäàõ òà

óñòàíîâàõ îñâ³òè ì. Êèºâà.

2.3.4. Çä³éñíåííÿ ôóíêö³é òåõí³÷íîãî íàãëÿ-

äó, çàìîâíèêà ç áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà

ðåìîíòó áóä³âåëü òà îá’ºêò³â ïðèáóäèíêîâî¿ òå-

ðèòîð³¿ çàêëàä³â îñâ³òè. Ñóïðîâîäæåííÿ ïðî-

åêòíèõ ðîá³ò, ó òîìó ÷èñë³ çá³ð âèõ³äíèõ äàíèõ,

îòðèìàííÿ äàíèõ íà ïðîåêòóâàííÿ, çàáåçïå÷åí-

íÿ çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.3.5. Íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã, äîïîì³æíèõ

ïîñëóã ó ñôåð³ îñâ³òè, êîíñóëüòàòèâíèõ, îðãà-

í³çàö³éíèõ, ðåêëàìíèõ, ìàðêåòèíãîâèõ, òðàíñ-

ïîðòíèõ òà ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã

þðèäè÷íèì ³ ô³çè÷íèì îñîáàì ó ñôåð³ îñâ³òè.

2.3.6. Íàäàííÿ ïîñëóã ç îõîðîíè îá’ºêò³â îñ-

â³òè, ìîíòàæó, ðåìîíòó, ïðîô³ëàêòè÷íîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ çàñîá³â îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿,

â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.

2.3.7. Çä³éñíåííÿ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,

íàäàííÿ äðóêàðñüêèõ, ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷èõ,

ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèõ, âèêîíàííÿ õóäîæíüî-

îôîðìëþâàëüíèõ ðîá³ò òà ïîñëóã.

2.3.8. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ êîíöåðòíî-

âèäîâèùíèõ çàõîä³â, êóëüòóðíî-ìàñîâèõ, ïðî-

ñâ³òíèöüêèõ, ñïîðòèâíèõ òà ³íøèõ çàõîä³â ó ñôå-

ð³ îñâ³òè òà ñïîðòó.

2.3.9. Íàäàííÿ ïîñëóã ç ïåðåâåçåííÿ, ìîíòà-

æó, ðåìîíòó òà îðåíäè (ïðîêàòó) òåõí³êè, äåêî-

ðàö³é, îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåí-

íÿ êîíöåðòíî-âèäîâèùíèõ, ñïîðòèâíèõ òà îñ-

â³òí³õ çàõîä³â.

2.3.10. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â,

ñåì³íàð³â, êîíôåðåíö³é, ôîðóì³â, êóðñ³â, ìàé-

ñòåð-êëàñ³â, â³äêðèòèõ óðîê³â, ÿðìàðê³â, ôåñòè-

âàë³â, âèñòàâîê, ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, îñâ³òí³õ

òà ïåäàãîã³÷íèõ îáì³í³â (ó òîìó ÷èñë³ ì³æíàðîä-

íèõ) òà ³íøèõ ñïîðòèâíèõ òà îñâ³òí³õ çàõîä³â.

2.3.11. Çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,

â òîìó ÷èñë³ çáèðàííÿ, àíàë³ç, ïîøèðåííÿ òà çà-

áåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ñôåð³ îñ-

â³òè, ñòâîðåííÿ âëàñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

³ áàç äàíèõ, âèäàííÿ áþëåòåí³â òà ³íøî¿ äðóêî-

âàíî¿ ïðîäóêö³¿, ï³äãîòîâêà àóä³îâ³çóàëüíèõ ìà-

òåð³àë³â. Çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè îñâ³òè ì³ñòà

Êèºâà ñó÷àñíèìè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíè-

ìè òåõíîëîã³ÿìè, åëåêòðîííèìè îñâ³òí³ìè ðå-

ñóðñàìè, ñïðÿìîâàíèìè íà âäîñêîíàëåííÿ îñ-

â³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.3.12. Çàëó÷åííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á,

çà ¿õ çãîäîþ, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñïîðòèâíèõ òà îñ-

â³òí³õ ïðîåêò³â, ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â òà óñòàíîâ îñâ³òè. Àãåíö³ÿ áåðå

ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ íà ðåàë³çàö³þ ñïîðòèâíèõ,

îñâ³òí³õ òà ³íøèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîç-

âèòîê ñïîðòó òà îñâ³òè ì³ñòà Êèºâà.

2.4. Àãåíö³ÿ äëÿ çä³éñíåííÿ îêðåìèõ âèä³â ä³-

ÿëüíîñò³, ÿê³ ïîòðåáóþòü îòðèìàííÿ äîçâîëó,

ë³öåíç³¿, ñåðòèô³êàòà òîùî, îòðèìóº ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè (äîçâî-

ëè, ë³öåíç³¿, ñåðòèô³êàòè òîùî).

2.5. Àãåíö³ÿ ó ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ âçàºìîä³º ç

íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâà-

ìè, îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí òà ãðîìàäÿíàìè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÀÃÅÍÖ²ªÞ

3.1. Âëàñíèê ðåàë³çîâóº ñâî¿ ïðàâà ç óïðàâë³í-

íÿ Àãåíö³ºþ áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç óïîâíî-

âàæåíèé íèì îðãàí.

3.2. Àãåíö³þ î÷îëþº äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà-

÷àºòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè Êè¿â-

ñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³

çà ïîäàííÿì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó, ïîãî-

äæåíèì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³-

ëó îáîâ’ÿçê³â òà ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3.3. Ç äèðåêòîðîì Àãåíö³¿ óêëàäàºòüñÿ êîí-

òðàêò, â ÿêîìó âèçíà÷àþòüñÿ ñòðîê ä³¿ êîíòðàê-

òó, âèìîãè ùîäî çáåðåæåííÿ ìàéíà, ïðàâà, îáî-

â’ÿçêè ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü äèðåêòîðà, óìîâè éî-

ãî ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, óìîâè çâ³ëü-

íåííÿ éîãî ç ïîñàäè, ³íø³ óìîâè êîíòðàêòó çà

ïîãîäæåííÿì ñòîð³í.

3.4. Äèðåêòîð ìàº çàñòóïíèê³â, ÿêèõ ïðèçíà-

÷àº òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàä çà ïîïåðåäí³ì ïîãîäæåí-

íÿì ç äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó. Çàñòóïíèê äè-

ðåêòîðà Àãåíö³¿ ìîæå îäíî÷àñíî âèêîíóâàòè

îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ àáî â³ää³ëó

Àãåíö³¿.

3.5. Äèðåêòîð Àãåíö³¿:

3.5.1. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Àãåí-

ö³¿.

3.5.2. Ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíî-

ñò³ Àãåíö³¿ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî Ñòàòóòó.

3.5.3. Çàòâåðäæóº øòàòíèé ðîçïèñ Àãåíö³¿,

ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Àãåíö³¿ é

ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Àãåíö³¿.

3.5.4. Îïåðàòèâíî êåðóº ðîáîòîþ Àãåíö³¿ íà

îñíîâ³ ºäèíîíà÷àëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî öüîãî

Ñòàòóòó.

3.5.5. Áåç äîðó÷åííÿ ä³º â³ä ³ìåí³ Àãåíö³¿, ïðåä-

ñòàâëÿº ¿¿ ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè

³ îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íøèõ îð-

ãàí³çàö³ÿõ, ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè îñîáà-

ìè òà ãðîìàäÿíàìè ³ âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíî-

ñò³ Àãåíö³¿ â ìåæàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ Ñòà-

òóòîì.

3.5.6. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì òà êîøòàìè

Àãåíö³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè,

ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà öüîãî Ñòàòóòó.

3.5.7. Âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íà-

êàçè òà êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ, â³äêðèâàº

ðîçðàõóíêîâ³ òà ³íø³ ðàõóíêè â áàíêàõ, óñòà-

íîâàõ äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè, ìàº

ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàí-

ê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ, óêëàäàº óãîäè,

â òîìó ÷èñë³ òðóäîâ³, â÷èíÿº ³íø³ ïðàâî÷èíè,

ï³äïèñóº äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ

Àãåíö³¿.

3.5.8. Çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó âèïëàòó çàðî-

á³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì Àãåíö³¿ çã³äíî ç çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5.9. Ñòâîðþº â Àãåíö³¿ óìîâè ïðàö³ â³äïîâ³ä-

íî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà, çàáåçïå÷óº ôóíê-

ö³îíóâàííÿ ñèñòåìè îõîðîíè ïðàö³ â Àãåíö³¿, ðîç-
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1. Ïðèïèíèòè Öåíòðàë³çîâàíó áóõãàëòåð³þ

ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù (êîä ªÄÐÏÎÓ

05536722) øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿.

2. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè

ñâî¿õ âèìîã äî Öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿ ïðî-

ôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù — 2 ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðè-

ëþäíåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ïðè-

ïèíåííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ Öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõ-

ãàëòåð³¿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù.

3. Çàòâåðäèòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîì³ñ³¿ ç ïðè-

ïèíåííÿ Öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿ ïðîôåñ³é-

íî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

4. Êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ Öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõ-

ãàëòåð³¿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù øëÿõîì

ë³êâ³äàö³¿:

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî ïðèïèíåííÿ Öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿

ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù øëÿõîì ë³êâ³äà-

ö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ïîðÿäêó.

4.2. Ñêëàñòè ïðîì³æíèé ³ ë³êâ³äàö³éíèé áàëàí-

ñè òà ïîäàòè ¿õ íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é ðàä³.

5. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ

Київський міський голова
В. Кличко

ðîáëÿº êîìïëåêñí³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿.

3.5.10. Ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº ç ïî-

ñàä çàñòóïíèê³â Äèðåêòîðà, ãîëîâíîãî áóõãàë-

òåðà, êåð³âíèê³â òà ñïåö³àë³ñò³â ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â, ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Àãåíö³¿.

3.5.11. Ñïðÿìîâóº ä³ÿëüí³ñòü Àãåíö³¿ íà âèêî-

íàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíó òà çàáåçïå÷óº ïîäàí-

íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³íàíñîâî¿ òà ñòà-

òèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ òà ðàçîì ç ãîëîâíèì áóõãàë-

òåðîì Àãåíö³¿ ïåðñîíàëüíî â³äïîâ³äàº çà äîñòî-

â³ðí³ñòü òà ñâîº÷àñí³ñòü ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5.12. Çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàò-

ê³â òà ³íøèõ â³äðàõóâàíü çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

3.5.13. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ íà-

ïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Àãåíö³¿.

3.5.14. Ïîäàº â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ íà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çì³íè äî Ñòà-

òóòó Àãåíö³¿.

3.5.15. Çä³éñíþº äîá³ð ïðàö³âíèê³â Àãåíö³¿.

3.5.16. Ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî çàîõî÷åííÿ òà ïðè-

òÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³

ïðàö³âíèê³â Àãåíö³¿.

3.5.17. Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ï³äâèùåííÿ ð³â-

íÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïðàö³âíèê³â Àãåí-

ö³¿.

3.5.18. Çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêà-

ìè Àãåíö³¿ ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîç-

ïîðÿäêó òà âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè.

3.5.19. Âæèâàº çàõîä³â äî óäîñêîíàëåííÿ îð-

ãàí³çàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè

Àãåíö³¿.

3.5.20. Ñêëèêàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà-

ðàäè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåí-

ö³¿.

3.5.21. Çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòà-

òóòó.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÀÃÅÍÖ²¯

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Àãåíö³¿ ñêëàäàºòüñÿ

ç óñ³õ ãðîìàäÿí, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü ó÷àñòü

ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó

(êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþ-

þòü òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Àãåíö³ºþ.

4.2. Äî ñêëàäó îðãàí³â, ÷åðåç ÿê³ òðóäîâèé êî-

ëåêòèâ ðåàë³çóº ñâîº ïðàâî íà ó÷àñòü â óïðàâ-

ë³íí³ Àãåíö³ºþ, íå ìîæå îáèðàòèñÿ äèðåêòîð

Àãåíö³¿. Ïîâíîâàæåííÿ öèõ îðãàí³â âèçíà÷àþ-

òüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.3. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ òà ñîö³àëüí³ â³äíîñè-

íè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç àäì³í³ñòðàö³ºþ Àãåí-

ö³¿ ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

4.4. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâî-

ðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó

Àãåíö³¿, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — óïîâ-

íîâàæåíîìó íèì îðãàíó. Ñòîðîíè êîëåêòèâíî-

ãî äîãîâîðó çâ³òóþòü íà çàãàëüíèõ çáîðàõ êî-

ëåêòèâó îäèí ïåðåä îäíèì íå ìåíø í³æ îäèí

ðàç íà ð³ê.

4.5. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Àãåíö³¿ çä³éñíþ-

ºòüñÿ â ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó. Âñ³ ³íø³ ïëà-

òåæ³ çä³éñíþþòüñÿ Àãåíö³ºþ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ

çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îïëàòè ïðàö³.

4.6. Ïðàö³âíèêè Àãåíö³¿ ïðîâàäÿòü ñâîþ ä³-

ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó, êîëåêòèâíîãî

äîãîâîðó òà ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é, ïðàâèë âíóò-

ð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó çã³äíî ç çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5. ÌÀÉÍÎ, ÑÒÀÒÓÒÍÈÉ ÊÀÏ²ÒÀË, ÊÎØÒÈ ÒÀ

ÏÐÀÂÀ ÀÃÅÍÖ²¯

5.1. Ìàéíî ³ êîøòè Àãåíö³¿.

5.1.1. Ìàéíî Àãåíö³¿ ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîí-

äè òà îá³ãîâ³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ òà

ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàº-

òüñÿ ó éîãî ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

5.1.2. Ìàéíî Àãåíö³¿ º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñ-

òþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ï-

ëåíå çà íåþ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Çä³éñíþþ÷è ïðàâî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ,

Àãåíö³ÿ âîëîä³º, êîðèñòóºòüñÿ é ðîçïîðÿäæàº-

òüñÿ ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà íåþ âëàñíèêîì

àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè.

5.2. Ñòàòóòíèé êàï³òàë Àãåíö³¿ ñòàíîâèòü 5000

(ï’ÿòü) òèñÿ÷ ãðèâåíü.

5.3. Çì³íè ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Àãåí-

ö³¿ ïðîâîäÿòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà â³äïîâ³ä-

íî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

5.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Àãåíö³¿ º:

5.4.1. Ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè âëàñíè-

êà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó.

5.4.2. Ìàéíî, ïåðåäàíå Âëàñíèêîì àáî óïîâ-

íîâàæåíèì íèì îðãàíîì.

5.4.3. Êîøòè áþäæåòó ì. Êèºâà.

5.4.4. Äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä âèêîíàííÿ ðîá³ò,

íàäàííÿ ïîñëóã òà ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, à òàêîæ

â³ä ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.

5.4.5. Êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.

5.4.6. Ìàéíî, ïðèäáàíå ó ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

5.4.7. ²íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.5. Àãåíö³ÿ ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ

âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó ó âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: â³ä÷óæó-

âàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåí-

äó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ, ïåðåäàâà-

òè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³í-

âåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áà-

ëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó.

5.6. Îðãàí³çàö³ÿ îïëàòè ïðàö³ â Àãåíö³¿ çä³éñíþ-

ºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàêîíîäàâ÷èõ òà ³íøèõ íîðìà-

òèâíèõ àêò³â, êîëåêòèâíèõ äîãîâîð³â, òðóäîâèõ

äîãîâîð³â òîùî.

5.7. Äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü ç ðåàë³çàö³¿ ìå-

òè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ Àãåíö³ÿ ìàº ïðàâî:

5.7.1. Ñàìîñò³éíî ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü

³ îñíîâí³ íàïðÿìè ñâîãî ðîçâèòêó.

5.7.2. Ñòâîðþâàòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì

ïîðÿäêó ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ òà ³í-

ø³ â³äîñîáëåí³ ï³äðîçä³ëè.

5.7.3. Çä³éñíþâàòè ï³äá³ð ³ ðîçñòàíîâêó êàä-

ð³â çã³äíî ç íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Àãåíö³¿.

5.7.4. Íàéìàòè íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿòè ç ðî-

áîòè ïðàö³âíèê³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè.

5.7.5. Ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî

äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³-

çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³, à òàêîæ ç ãðîìàäÿíàìè.

5.7.6. Óêëàäàòè äîãîâîðè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò

³ íàäàííÿ ïîñëóã çà äîãîâ³ðíèìè ö³íàìè, à òà-

êîæ ðåàë³çîâóâàòè çà öèìè ö³íàìè ïîñëóãè òà

ïðîäóêö³þ Àãåíö³¿.

5.7.7. Ôîðìóâàòè òâîð÷³, âèðîáíè÷³ òà ³íø³ êî-

ëåêòèâè ÿê òèì÷àñîâ³, òàê ³ ïîñò³éí³ äëÿ âèêî-

íàííÿ çàâäàíü çã³äíî ç êîìïåòåíö³ºþ Àãåíö³¿.

5.7.8. Çàëó÷àòè äî âèêîíàííÿ ðîá³ò þðèäè÷-

íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ï³ä-

ðÿäó, äîðó÷åíü, òðóäîâèõ óãîä, ãîñïîäàðñüêî-ïðà-

âîâèõ òà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ äîãîâîð³â òà ³íøèõ

âèä³â äîãîâîð³â ç îïëàòîþ ïðàö³ çà óìîâàìè äî-

ãîâîðó.

5.7.9. Ïðîâîäèòè çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì

çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü.

5.7.10. Áðàòè ó÷àñòü ó çàõîäàõ, îðãàí³çîâà-

íèõ ì³æíàðîäíèìè òà çàêîðäîííèìè îðãàí³çà-

ö³ÿìè.

5.7.11. Êîðèñòóâàòèñü äîâãîñòðîêîâèìè òà

êîðîòêîñòðîêîâèìè êðåäèòàìè ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

5.7.12. Çàáåçïå÷óâàòè ïðàâîâèé çàõèñò ñâî-

¿õ ³íòåðåñ³â.

5.7.13. Â³äêðèâàòè â óñòàíîâàõ áàíê³â ðàõóí-

êè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³ äëÿ ðîç-

ðàõóíêîâèõ îïåðàö³é.

5.7.14. Êîðèñòóâàòèñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ïðà-

âàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè òà öèì Ñòàòóòîì.

6. ÎÁË²Ê, ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÀÃÅÍÖ²¯

6.1. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Àãåíö³¿ íàäàºòüñÿ Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Àãåíö³ºþ

øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó çà ôîðìîþ, ùî

âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ

àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³

çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿).

6.2. Àãåíö³ÿ çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íî-

ãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ,

ùî âèçíà÷àºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿).

6.3. Àãåíö³ÿ çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàë-

òåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íà-

äàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Àãåíö³¿ íàäàºòüñÿ Äåïàð-

òàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåí-

íîìó ïîðÿäêó.

6.4. Êåð³âíèê Àãåíö³¿ çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìî-

âóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Àãåíö³¿ íà âèêîíàííÿ ð³÷íîãî

ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëà-

íîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè

öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïå-

ðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

7. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÀÃÅÍÖ²¯

7.1. Ïðèïèíåííÿ Àãåíö³¿ çä³éñíþºòüñÿ øëÿ-

õîì ¿¿ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³-

ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì

âëàñíèêà, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè, çà ð³øåííÿì ñóäó àáî â³äïî-

â³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè. Ïðèïèíåííÿ

Àãåíö³¿ çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ,

ÿêà óòâîðþºòüñÿ îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåí-

íÿ ïðî ïðèïèíåííÿ, àáî óïîâíîâàæåíèì íèì

îðãàíîì.

7.2. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïè-

íåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ïî óïðàâ-

ë³ííþ ñïðàâàìè Àãåíö³¿. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ ñêëà-

äàº ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ (ïåðåäàâàëüíèé àêò,

ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ) Àãåíö³¿ ³ ïîäàº éîãî íà çà-

òâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ Àãåíö³¿ ¿¿ ïðàâà òà îáî-

â’ÿçêè ïåðåõîäÿòü äî ïðàâîíàñòóïíèêà. Ìàé-

íî, ùî çàëèøèëîñü ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ ïðåòåí-

ç³é êðåäèòîð³â, âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ð³øåííÿì

âëàñíèêà. Ïðåòåíç³¿ êðåäèòîð³â äî Àãåíö³¿, çà-

äîâîëüíÿþòüñÿ çà ðàõóíîê ¿¿ ìàéíà, ÿêùî ³íøå

íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.4. Àãåíö³ÿ ââàæàºòüñÿ ïðèïèíåíîþ ç ìî-

ìåíòó âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºì-

ö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïèñó ïðî ¿¿ ïðè-

ïèíåííÿ.

8. ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÒÀ ÄÎÏÎÂÍÅÍÜ ÄÎ 

ÖÜÎÃÎ ÑÒÀÒÓÒÓ

8.1. Çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî öüîãî Ñòàòóòó

âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè â òîìó æ ïîðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæå-

íèé.
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Ìóñ³ºíêî Òà¿ñ³ÿ Ïåòð³âíà — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³é-

íî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³

òà ñïîðòó – íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³-

òè óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåí-

òó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿ 

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 2228803880)

Äçåìà Ìàð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà — íà÷àëüíèê ïëàíîâî-åêîíîì³÷íîãî â³ää³ëó óïðàâ-

ë³ííÿ åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè

³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿ 

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 2243815722)

Âîðîò÷åíêî Í³íà Ìèêîëà¿âíà — áóõãàëòåð Êè¿âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî åíåðãå-

òè÷íîãî ë³öåþ 

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 1703114047)

Êó÷åðåíêî ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà

çâ³òíîñò³ – ãîëîâíèé áóõãàëòåð Äåïàðòàìåíòó îñ-

â³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 2168213229)
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Про створення онлайн�системи попереднього запису 
на отримання медичних послуг у комунальних закладах 

охорони здоров’я міста Києва
Рішення Київської міської ради № 15/1019 від 15 вересня 2016 року

Відповідно до статті 6 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», статті 25 та пункту 32
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 5, 13 та частини
четвертої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та враховуючи
загальносвітову тенденцію розвитку медичних послуг, з метою надання якісного, швидкого та неупередже�
ного сервісу в комунальних лікарнях міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëü-

íî ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè îð-

ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â òà ï³äãîòóâàòè

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ ùîäî âïðî-

âàäæåííÿ îíëàéí-ñèñòåìè ïîïåðåäíüîãî çàïè-

ñó íà îòðèìàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ó êîìóíàëü-

íèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿), çàçíà÷åíîìó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, íà-

äàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî õîäó âèêîíàííÿ ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî ñòâîðåííÿ îí-

ëàéí-ñèñòåìè ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íà îòðè-

ìàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã ó êîìóíàëüíèõ çàêëà-

äàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà» âïðîäîâæ

äâîõ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿),

çàçíà÷åíîìó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, ïîãîäè-

òè ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-

õèñòó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ òà

òåõí³÷í³ óìîâè ùîäî ðåàë³çàö³¿ îíëàéí-ñèñòå-

ìè ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íà îòðèìàííÿ ìåäè÷-

íèõ ïîñëóã ó êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ ì³ñòà Êèºâà.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³-

ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«МУСТАНГ АВТОПЛЮС» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування відкритої автостоянки 
на вул. Електротехнічній, 43 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 99/1103 від 29 вересня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахо�
вуючи те, що земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного зе�
мельного кадастру про земельну ділянку від 12.08.2015 № НВ�8000202662015), право комунальної власності
територіальної громади міста Києва на яку зареєстровано в установленому порядку (витяг з Державного ре�
єстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 18.12.2014 № 8235598), та роз�
глянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «МУСТАНГ АВТОПЛЮС» від 17.05.2016, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «ÌÓÑÒÀÍÃ ÀÂÒÎÏËÞÑ», çà óìîâè

âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà

15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,3039 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:017:0012,

âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000202662015) äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòî-

ñòîÿíêè íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é, 43 ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðó-

õîìå ìàéíî (ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà

íåðóõîìå ìàéíî â³ä 08.09.2015 ¹ 43488642)

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñ-

ïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðè-

çíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ â³ä 17.05.2016 ¹ 01341-

000211137-014, ñïðàâà À-22462).

2. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÌÓÑÒÀÍÃ ÀÂÒÎÏËÞÑ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

2.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.5. 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.

2.6. 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. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 9 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг

та гарантій учасникам антитерористичної операції 
та членам їх сімей»

Рішення Київської міської ради № 14/1018 від 15 вересня 2016 року
Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої стат�

ті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою встановлення додат�
кових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 9 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 271/271 «Ïðî íàäàí-

íÿ äîäàòêîâèõ ï³ëüã òà ãàðàíò³é ó÷àñíèêàì àí-

òèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé»

òàê³ çì³íè:

1.1. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ íîâèì ïóíêòîì ó òà-

ê³é ðåäàêö³¿: 

«3.1. Íàäàâàòè êîøòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàí-

íÿ êèÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿ ó ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 3.1.».

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî çàáåç-

ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãà-

çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà

îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òðàö³¿).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê 3.1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 09.10.2014 ¹ 271/271

(â ðåäàêö³¿ â³ä 15.09.2016 ¹ 14/1018)

Порядок надання коштів на стаціонарне лікування 
киянам — учасникам антитерористичної операції

1. Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì íàäàííÿ êîøò³â êèÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, íà ïðèäáàííÿ ë³êàð-

ñüêèõ çàñîá³â òà ìåäè÷íèõ âèðîá³â ïðè ë³êóâàíí³ â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ, åíäîïðîòåçóâàíí³, ñëó-

õîïðîòåçóâàíí³, ïðîòåçóâàíí³ îêà (äàë³ — êîøòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ).

2. Äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

— êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

— êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á — ïëàò-

íèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðèéíÿò-

òÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³ä-

ïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

— êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çîêðåìà: ïðî áåçïîñåðåäíº çàëó-

÷åííÿ äî âèêîíàííÿ çàâäàíü àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ â ðàéîíàõ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, íàïðàâëåííÿ

(ïðèáóòòÿ) ó â³äðÿäæåííÿ äî ðàéîí³â ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ¿õ ïåðåáóâàííÿ â

òàêèõ ðàéîíàõ ç ìåòîþ âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ç çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëü-

íî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè øëÿõîì áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåçïå÷åí-

í³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ (âèòÿãè ç íàêàç³â, äèðåêòèâ, ðîçïîðÿäæåíü, ïîñâ³ä÷åíü ïðî â³äðÿäæåííÿ, îïåðà-

òèâíèõ çàâäàíü, æóðíàë³â áîéîâèõ ä³é, áîéîâèõ äîíåñåíü, äèñëîêàö³é, êíèã íàðÿä³â, ãðàô³ê³â íå-

ñåííÿ ñëóæáè, çâ³ò³â, çâåäåíü, äîíåñåíü, ìàòåð³àë³â ñïåö³àëüíèõ (ñëóæáîâèõ) ðîçñë³äóâàíü çà

ôàêòàìè îòðèìàííÿ ïîðàíåíü, ³íø³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè, âèäàí³ äåðæàâíèìè îðãàíàìè, ùî ì³ñ-

òÿòü äîñòàòí³ äîêàçè ïðî áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü îñîáè ó âèêîíàíí³ çàâäàíü àíòèòåðîðèñòè÷íî¿

îïåðàö³¿ ó ðàéîíàõ ¿¿ ïðîâåäåííÿ), àáî êîï³ÿ äîâ³äêè, âèäàíî¿ çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ Ïîðÿäêîì

íàäàííÿ ñòàòóñó ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é îñîáàì, ÿê³ çàõèùàëè íåçàëåæí³ñòü, ñóâåðåí³òåò òà òåðè-

òîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè ³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, çàáåç-

ïå÷åíí³ ¿¿ ïðîâåäåííÿ, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 ñåðïíÿ 2014

ðîêó ¹ 413 (äàë³ — äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿);

— äëÿ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á — êîï³ÿ äîâ³äêè, âèäàíî¿ çà ôîðìîþ, âèçíà÷åíîþ Ïîðÿä-

êîì îôîðìëåííÿ ³ âèäà÷³ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè, çàòâåðäæå-

íèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 509, ç â³äì³òêîþ ïðî ôàê-

òè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — äîâ³äêà ïðî ôàêòè÷íå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³);

— äîâ³äêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ òà ìîæëèâ³ñòü

éîãî ïðîâåäåííÿ ó â³äïîâ³äíîìó çàêëàä³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñóìè âèòðàò íà ë³êó-

âàííÿ.

3. Ïîïåðåäíº îïðàöþâàííÿ ïîäàíèõ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì ñî-

ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), ÿêèé ïåðåâ³ðÿº ïîäàí³ äîêóìåíòè íà â³äïîâ³äí³ñòü ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíî-

ìó öèì Ïîðÿäêîì.

Ó ðàç³, êîëè äî çàÿâè äîäàþòüñÿ íå âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîì-

ëÿº çàÿâíèêó â òîé æå äåíü ïðî äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîäàòè.

4. Äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ åíäîïðî-

òåçóâàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ òà ïðîòåçóâàííÿ îêà êèÿí — ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿, ³íâàë³äí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) óòâîðþºòüñÿ êîì³ñ³ÿ.

Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Äî ïåðñîíàëüíî-

ãî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ìàþòü áóòè âêëþ÷åí³ ôàõ³âö³ ç â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü.

5. Ðîçì³ð íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ êîì³ñ³ºþ â êîæíîìó êîíêðåò-

íîìó âèïàäêó òà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 900 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ

îñ³á, óñòàíîâëåíîãî íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, â ÿêîìó êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ âêàçàíèõ

êîøò³â.

Äî íàäàííÿ êîøò³â íå âêëþ÷àþòüñÿ âèòðàòè íà îïëàòó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã.

6. Ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàíü êîì³ñ³ºþ òàêîæ âðàõîâóºòüñÿ îáñÿã áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ö³ ö³ë³, à

òàêîæ âèñíîâîê ïðîô³ëüíîãî ïîçàøòàòíîãî ñïåö³àë³ñòà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïðèâîäó çà-

õâîðþâàííÿ òà ³ç çàçíà÷åííÿì çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ çä³éñíþþòü ë³êóâàííÿ, òà éîãî âàð-

òîñò³.

7. Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â òà ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïî-

ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ãî-

òóºòüñÿ òà ïîäàºòüñÿ ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ.

Ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ìàº áóòè îá´ðóíòîâàíèì.

8. Íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ íàäàºòüñÿ íå ï³çí³øå 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìî-

ìåíòó ðåºñòðàö³¿ çàÿâè, äîêóìåíò³â çà íàÿâíîñò³ êîøò³â íà çàçíà÷åí³ ö³ë³ òà âèïëà÷óºòüñÿ ïîøòî-

âèì ïåðåêàçîì ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çàÿâíèêà àáî øëÿõîì ïåðåðàõó-

âàííÿ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé íà ³ì’ÿ çàÿâíèêà.

9. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ, çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

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

Київський міський голова 
В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін у додаток до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28 листопада 2014 року № 1395

«Про оснащення інженерних вводів житлових будинків 
комунальної форми власності, житлово�будівельних 

кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків теплолічильниками разом з програмно�апаратною

частиною диспетчеризації»
Розпорядження № 991 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою уточнення переліку об’єктів для виконання робіт з розробки проектно�кошторисної документації та
виконання будівельно�монтажних робіт з оснащення інженерних вводів житлових будинків комунальної
форми власності, житлово�будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
теплолічильниками разом з програмно�апаратною частиною диспетчеризації, замовником яких визначено
комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громад�
ських будівлях м. Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації):

Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ëèñòîïàäà 2014

ðîêó ¹ 1395 «Ïðî îñíàùåííÿ ³íæåíåðíèõ ââî-

ä³â æèòëîâèõ áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñ-

íîñò³, æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â òà

îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-

äèíê³â òåïëîë³÷èëüíèêàìè ðàçîì ç ïðîãðàìíî-

àïàðàòíîþ ÷àñòèíîþ äèñïåò÷åðèçàö³¿» (ó ðåäàê-

ö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 24 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 463) âèêëàñòè

â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.11.2014 ¹ 1395 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.10.2016 ¹991)

Перелік 
об’єктів для виконання робіт з розробки проектно�кошторисної 

документації та виконання будівельно�монтажних робіт з оснащення 
інженерних вводів житлових будинків комунальної форми власності, 

житлово�будівельних кооперативів та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків теплолічильниками разом 

з програмно�апаратною частиною диспетчеризації, замовником яких 
визначено комунальне підприємство «Група впровадження проекту 

з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

33 Голосіївський вул. Велика Васильківська, 106 (вул. Червоноармійська)

34 Голосіївський вул. Велика Васильківська. 108 (вул. Червоноармійська)

35 Голосіївський вул. Велика Васильківська, 58 (вул. Червоноармійська)

36 Голосіївський вул. Велика Васильківська, 92 (вул. Червоноармійська)

37 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 96

38 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 98

39 Голосіївський вул. Антоновича, 106 (вул. Горького)

40 Голосіївський вул. Бурмистенка. 7/11

41 Голосіївський вул. Васильківська, 53�а

42 Голосіївський вул. Володимирська, 77

43 Голосіївський вул. Антоновича, 97 (вул. Горького)

44 Голосіївський вул Антоновича, 99 (вул. Горького)

45 Голосіївський вул. Китаївська, 9 (ввід 1)

46 Голосіївський вул. Композитора Лятошинського, 26�а

47 Голосіївський вул. Малокитаївська, 7 (ввід 1)

48 Голосіївський вул. Малокитаївська, 7�а (ввід 1)

49 Голосіївський вул. Метрологічна, 8

50 Голосіївський вул. Микільсько�Ботанічна, 15/17�а

51 Голосіївський вул. Набережно�Корчуватська, 96 (ввід 1)

52 Голосіївський вул. Новопирогівська, 21 (ввід 1)

53 Голосіївський вул. Новопирогівська, 23 (ввід 1)

54 Голосіївський вул. Новопирогівська, 25 (ввід 1)

55 Голосіївський вул. Новопирогівська, 25/2 (ввід 1)

56 Голосіївський вул. Новопирогівська, 27 (ввід 1)

57 Голосіївський вул. Новопирогівська, 29 (ввід 1)

58 Голосіївський пров. Коломийський, 7

59 Голосіївський просп. Науки, 9

60 Голосіївський Голосіївський проспект, 102/1 (просп. 40�річчя Жовтня)

61 Голосіївський Голосіївський проспект, 108/1 (просп. 40�річчя Жовтня)

62 Голосіївський Голосіївський проспект, 110 (просп. 40�річчя Жовтня)

63 Голосіївський просп. Науки, 11

64 Голосіївський просп. Науки, 13

65 Голосіївський просп. Науки, 15

66 Голосіївський просп. Науки, 17/15

67 Голосіївський просп. Науки, 24/2 (ввід 1)

68 Голосіївський Пирогівський шлях, 42 (вул. Червонопрапорна)

69 Голосіївський Пирогівський шлях, 44 (вул. Червонопрапорна)

70 Голосіївський вул. Антоновича, 110 (вул. Горького)

71 Голосіївський вул. Казимира Малевича, 37/41 (вул. Боженка)

72 Голосіївський просп. Науки, 25

73 Голосіївський вул. Антоновича, 112 (вул. Горького)

74 Г олосіївський вул. Антоновича, 154 (вул. Горького)

75 Голосіївський просп. Науки, 20 (ввід 1)

76 Голосіївський вул. Антоновича, 90/92 (вул. Горького)

77 Голосіївський вул. Антоновича, 162 (вул. Горького)

78 Голосіївський пров. Моторний, 5/7

79 Голосіївський вул. Тарасівська, 36

80 Голосіївський вул. Саксаганського, 78�б

81 Голосіївський вул. Паньківська, 3

82 Голосіївський вул. Льва Толстого, 25/2

83 Голосіївський вул. Льва Толстого, 27

84 Голосіївський вул. Лисогірська, 7

85 Голосіївський вул. Васильківська, 27, корп. 1

86 Голосіївський вул. Васильківська, 27, корп. 2

87 Голосіївський вул. Саксаганського, 78�а

88 Голосіївський вул. Володимирська, 81

89 Голосіївський вул. Васильківська, 27, корп. 3

90 Голосіївський вул. Васильківська, 42

91 Голосіївський вул. Васильківська, 53, корп. 3

92 Голосіївський вул. Васильківська. 55

93 Голосіївський вул. Володимирська, 76�а

94 Голосіївський вул. Володі Дубініна, 4

95 Голосіївський вул. Антоновича, 24�б (вул. Горького)

96 Голосіївський вул. Казимира Малевича, 111 (вул. Боженка)

97 Голосіївський вул. Красилівська, 4�а

98 Голосіївський вул. Ломоносова, 34/1�а

99 Голосіївський вул. Ломоносова, 7

100 Голосіївський вул. Ломоносова, 75

101 Голосіївський вул. Ломоносова, 77

102 Голосіївський вул. Ломоносова, 8

103 Голосіївський просп. Науки, 16�а

104 Голосіївський вул. Промислова, 4/2

105 Голосіївський вул. Тарасівська, 2

106 Голосіївський вул. Велика Китаївська, 10

107 Голосіївський Голосіївський проспект, 122, корп. 2 (просп.40�річчя Жовтня)

108 Голосіївський Голосіївський проспект, 88 (просп. 40�річчя Жовтня)

109 Голосіївський вул. Деміївська, 45

110 Голосіївський вул. Деміївська, 45�а

111 Голосіївський вул. Ломоносова, 5/1

112 Голосіївський просп. Науки, 33

113 Голосіївський вул. Героїв Оборони, 3

114 Голосіївський вул. Героїв Оборони, 9/10

115 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 108

№ Район Адреса

1 2 3

1 Голосіївський Голосіївський проспект, 103 (просп. 40�річчя Жовтня)

2 Голосіївський Голосіївський проспект, 105 (просп. 40�річчя Жовтня)

3 Голосіївський Голосіївський проспект, 13 (просп. 40�річчя Жовтня)

4 Голосіївський просп. Академіка Глушкова, 16

5 Голосіївський вул. Васильківська, 11/11

6 Голосіївський вул. Василя Яна, 16

7 Голосіївський вул. Володимирська, 89/91

8 Голосіївський вул. Володимирська. 82�в

9 Голосіївський вул. Жилянська, 53

10 Голосіївський вул. Жилянська, 54

11 Голосіївський вул. Жилянська, 56

12 Голосіївський вул. Жилянська, 58

13 Голосіївський вул. Жилянська, 69/71

14 Голосіївський вул. Льва Толстого, 11/61

15 Голосіївський вул. Льва Толстого, 49

16 Голосіївський вул. Льва Толстого, 51/102

17 Голосіївський вул. Композитора Лятошинського. 18�а

18 Голосіївський вул. Композитора Лятошинського. 8�а

19 Голосіївський вул. Метрологічна, 6

20 Голосіївський вул. Микільсько�Ботанічна, 15/17

21 Голосіївський вул. Микільсько�Ботанічна, 17/19

22 Голосіївський просп. Науки, 27

23 Голосіївський просп. Науки, 43

24 Голосіївський просп. Науки, 88

25 Голосіївський вул. Саксаганського, 63/28

26 Голосіївський вул. Саксаганського, 65

27 Голосіївський вул. Саксаганського, 85

28 Голосіївський Стратегічне шосе, 17

29 Голосіївський вул. Тарасівська, 12

30 Голосіївський вул. Тарасівська, 16

31 Голосіївський вул. Тарасівська. 29/50

32 Голосіївський вул. Лабораторна, 28 (вул. Ульянових)
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116 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 94

117 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 116

118 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 100

119 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 102

120 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 104�106

121 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 112

122 Голосіївський вул. Академіка Заболотного, 120�122

123 Голосіївський вул. Велика Васильківська, 24

124 Голосіївський Голосіївський проспект, 94, корп. 1 (вул. 40�річчя Жовтня)

125 Дарницький просп. Миколи Бажана, 5�а (ввід 1)

126 Дарницький просп. Миколи Бажана, 5�а (ввід 2)

127 Дарницький просп. Миколи Бажана, 5�б

128 Дарницький просп. Миколи Бажана, 5�в

129 Дарницький просп. Миколи Бажана, 7�а (ввід 1)

130 Дарницький просп. Миколи Бажана, 7�а (ввід 2)

131 Дарницький просп. Миколи Бажана, 7�б (ввід 1)

132 Дарницький просп. Миколи Бажана, 7�б (ввід 2)

133 Дарницький просп. Миколи Бажана, 7�в

134 Дарницький просп. Миколи Бажана, 7�г

135 Дарницький просп. Миколи Бажана, 7�і

136 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�б (ввід 1)

137 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�б (ввід 2)

138 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�б (ввід 3)

139 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�б (ввід 4)

140 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�з

141 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 24�а

142 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 24�б

143 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 36 (ввід 1)

144 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 36 (ввід 2)

145 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 36�а

146 Дарницький вул. Вірменська, 1/9�к

147 Дарницький вул. Вірменська, 3 (ввід 1)

148 Дарницький вул. Вірменська, 3 (ввід 2)

149 Дарницький вул. Вірменська, 3 (ввід 3)

150 Дарницький вул. Вірменська, 5

151 Дарницький вул. Вірменська, 5�а

152 Дарницький вул. Декабристів, 5 (ввід 1)

153 Дарницький вул. Декабристів, 5 (ввід 2)

154 Дарницький вул. Декабристів, 5 (ввід 3)

155 Дарницький вул. Декабристів, 8

156 Дарницький вул. Декабристів, 9 (ввід 1)

157 Дарницький вул. Декабристів, 9 (ввід 2)

158 Дарницький вул. Декабристів, 9 (ввід 3)

159 Дарницький вул. Декабристів, 9�а

160 Дарницький вул. Дніпродзержинська, 120

161 Дарницький вул. Кронштадтська, 6�а

162 Дарницький вул. Ревуцького, 13

163 Дарницький вул. Ревуцького, 29

164 Дарницький Харківське шосе, 160�а (ввід 1)

165 Дарницький Харківське шосе, 160�а (ввід 2)

166 Дарницький Харківське шосе, 168�б

167 Дарницький Харківське шосе, 168�д

168 Дарницький Харківське шосе, 170 (ввід 1)

169 Дарницький Харківське шосе, 170 (ввід 2)

170 Дарницький Харківське шосе, 170�а

171 Дарницький Харківське шосе, 170�б

172 Дарницький Харківське шосе, 172�а

173 Дарницький Харківське шосе, 174

174 Дарницький Харківське шосе, 174�а

175 Дарницький Харківське шосе, 174�б

176 Дарницький Харківське шосе, 176�б

177 Дарницький Харківське шосе, 176�в

178 Дарницький Харківське шосе, 180/21 (ввід 1)

179 Дарницький Харківське шосе, 180/21 (ввід 2)

180 Дарницький Харківське шосе, 180/21 (ввід 3)

181 Дарницький Харківське шосе, 168�Є (ввід 1)

182 Дарницький Харківське шосе, 168�Є (ввід 2)

183 Дарницький Харківське шосе, 168�є (ввід 3)

184 Дарницький вул. Вишняківська, 5�а

185 Дарницький вул. Вишняківська, 5�б

186 Дарницький вул. Івана Дяченка, 10

187 Дарницький вул. Івана Дяченка, 14

188 Дарницький вул. Івана Дяченка, 6 (ввід 1)

189 Дарницький вул. Івана Дяченка, 8

190 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 7�а (вул. Ілліча)

191 Дарницький вул. Євгена Харченка, 17 (вул. Леніна)

192 Дарницький вул. Євгена Харченка, 19 (вул. Леніна)

193 Дарницький вул. Євгена Харченка, 21 (вул. Леніна)

194 Дарницький вул. Євгена Харченка, 23 (вул. Леніна)

195 Дарницький вул. Євгена Харченка, 27 (вул. Леніна)

196 Дарницький вул. Євгена Харченка, 27/1 (вул. Леніна)

197 Дарницький вул. Євгена Харченка, 29 (вул. Леніна)

198 Дарницький вул. Євгена Харченка, 41 (вул. Леніна)

199 Дарницький вул. Євгена Харченка, 41�а (вул. Леніна)

200 Дарницький вул. Євгена Харченка, 41�б (вул. Леніна)

201 Дарницький вул. Євгена Харченка, 43 (вул. Леніна)

202 Дарницький вул. Євгена Харченка, 45 (вул. Леніна)

203 Дарницький вул. Євгена Харченка, 47 (ввід 1) (вул. Леніна)

204 Дарницький вул. Євгена Харченка, 47 (ввід 2) (вул. Леніна)

205 Дарницький вул. Євгена Харченка, 49 (вул. Леніна)

206 Дарницький просп. Миколи Бажана, 24/1

207 Дарницький вул. Ревуцького, 29�а

208 Дарницький вул. Ревуцького, 29�б

209 Дарницький вул. Бориспільська, 12

210 Дарницький вул. Бориспільська, 28�а

211 Дарницький вул. Бориспільська, 32�в

212 Дарницький вул. Поліська, 4

213 Дарницький вул. Тростянецька, 6 (під'їзди №№ 1,2)

214 Дарницький вул. Тростянецька, 6 (під'їзди №№ 7�12)

215 Дарницький вул. Тростянецька, 6�є

216 Дарницький вул. Тростянецька, 12

217 Дарницький вул. Славгородська, 2/10

218 Дарницький вул. Славгородська, 4

219 Дарницький вул. Славгородська, 3/5

220 Дарницький вул. Славгородська, 8

221 Дарницький вул. Славгородська, 10

222 Дарницький вул. Юрія Шевельова, 34 (вул. Миколи Руднєва)

223 Дарницький вул. Юрія Шевельова, 49/20 (вул. Миколи Руднєва)

224 Дарницький вул. Російська, 42/15

225 Дарницький вул. Привокзальна, 12

226 Дарницький вул. Тростянецька, 47

227 Дарницький вул. Тростянецька, 51

228 Дарницький вул. Анни Ахматової, 43

229 Дарницький вул. Тростянецька, 12 (ввід 2)

230 Дарницький вул. Тростянецька, 47 (ввід 2)

231 Дарницький вул. Ревуцького, 7

232 Дарницький вул. Ревуцького, 7�а

233 Дарницький Харківське шосе, 58

234 Дарницький вул. Ревуцького, 19/1 (ввід 1)

235 Дарницький вул. Ревуцького, 19/1 (ввід 2)

236 Дарницький вул. Ревуцького, 19/1 (ввідЗ)

237 Дарницький вул. Ревуцького, 19/1 (ввід 4)

238 Дарницький вул. Ревуцького, 19/1 (ввід 5)

239 Дарницький Харківське шосе, 148 (ввід 1)

240 Дарницький Харківське шосе, 148 (ввід 2)

241 Дарницький Харківське шосе, 148 (ввід 3)

242 Дарницький Харківське шосе, 148 (ввід 4)

243 Дарницький вул. Ревуцького, 11 �в

244 Дарницький Харківське шосе, 60

245 Дарницький вул. Ревуцького, 17�б

246 Дарницький Харківське шосе, 62

247 Дарницький вул. Тростянецька, 3 (під'їзд № 6)

248 Дарницький вул. Тростянецька, 3 (під'їзд № 2)

249 Дарницький вул. Горлівська, 38/40

250 Дарницький вул. Декабристів, 12/37

251 Дарницький Харківське шосе, 168�г

252 Дарницький вул. Тростянецька, 8�в

253 Дарницький вул. Ревуцького, 35

254 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9�ж

255 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9�г

256 Дарницький Харківське шосе, 166

257 Дарницький вул. Тростянецька, 6�б

258 Дарницький Харківське шосе, 158

259 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 19 (під'їзд № 3)

260 Дарницький просп. Миколи Бажана, 5�є

261 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26�а

262 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26�б

263 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28�б

264 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�а

265 Дарницький вул. Декабристів, 5�б

266 Дарницький просп. Миколи Бажана, 5

267 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�в

268 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 19�а

269 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 19�б

270 Дарницький вул. Вірменська, 11

271 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 13

272 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 15

273 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 17�в

274 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 17�г

275 Дарницький вул. Горлівська, 220

276 Дарницький вул. Російська, 50

277 Дарницький вул. Російська, 52/16

278 Дарницький Волго�Донський провулок, 2

279 Дарницький Волго�Донський провулок, 1

280 Дарницький вул. Вереснева, 24�а

281 Дарницький Волго�Донський провулок, 2�а

282 Дарницький пров. Юрія Шевельова, 1 (вул. Миколи Руднєва)

283 Дарницький пров. Юрія Шевельова, 1�а (вул. Миколи Руднєва)

284 Дарницький вул. Російська, 47

285 Дарницький вул. Вереснева, 12

286 Дарницький вул. Вереснева, 18/20

287 Дарницький вул. Тростянецька, 97

288 Дарницький вул. Тростянецька, 121

289 Дарницький вул. Вереснева, 26/28

290 Дарницький вул. Російська, 82

291 Дарницький Волго�Донський провулок, 17

292 Дарницький вул. Санаторна, 27

293 Дарницький вул. Вереснева, 5

294 Дарницький вул. Севастопольська, 22

295 Дарницький вул. Вереснева, 12�а
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296 Дарницький вул. Севастопольська, 19

297 Дарницький вул. Севастопольська, 17

298 Дарницький вул. Російська, 82�а

299 Дарницький вул. Російська, 84

300 Дарницький вул. Вереснева, 9

301 Дарницький вул. Санаторна, 23

302 Дарницький вул. Севастопольська, 24

303 Дарницький вул. Волго�Донська, 75

304 Дарницький вул. Волго�Донська, 73

305 Дарницький вул. Вереснева, 17

306 Дарницький вул. Волго�Донська, 62

307 Дарницький Харківське шосе, 67�а

308 Дарницький Харківське шосе, 59

309 Дарницький Харківське шосе, 61

310 Дарницький Харківське шосе, 63

311 Дарницький Харківське шосе, 65

312 Дарницький вул. Костянтина Заслонова, 7/13

313 Дарницький Харківське шосе, 49

314 Дарницький вул. Сімферопольська, 11

315 Дарницький вул. Тростянецька, 49

316 Дарницький вул. Вереснева, 4

317 Дарницький вул. Санаторна, 5

318 Дарницький вул. Поліська, 28

319 Дарницький вул. Бориспільська, 28�в

320 Дарницький вул. Бориспільська, 28�б

321 Дарницький вул. Поліська, 10

322 Дарницький вул. Російська, 31�б

323 Дарницький вул. Поліська, 26

324 Дарницький вул. Поліська, 1

325 Дарницький вул. Поліська, 24

326 Дарницький вул. Поліська, 18

327 Дарницький вул. Бориспільська, 28

328 Дарницький вул. Поліська, 4�а

329 Дарницький вул. Поліська, 22

330 Дарницький вул. Поліська, 20

331 Дарницький вул. Бориспільська, 3/3�а

332 Дарницький вул. Зрошувальна, 3�б

333 Дарницький вул. Поліська, 14

334 Дарницький вул. Поліська, 16

335 Дарницький вул. Бориспільська, 32�а

336 Дарницький вул. Бориспільська, 34

337 Дарницький Поліський провулок, 7/1

338 Дарницький вул. Поліська, 15�а

339 Дарницький вул. Бориспільська, 3/1

340 Дарницький вул. Бориспільська, 32�б

341 Дарницький вул. Костянтина Заслонова, 13�б

342 Дарницький вул. Бориспільська, 3�б

343 Дарницький вул. Бориспільська, 3�а

344 Дарницький Харківське шосе, 21/6

345 Дарницький вул. Ташкентська, 33

346 Дарницький вул. Анни Ахматової, 5

347 Дарницький вул. Бориспільська, 3

348 Дарницький вул. Російська, 31

349 Дарницький вул. Урлівська, 15

350 Дарницький вул. Урлівська, 17

351 Дарницький вул. Урлівська, 7

352 Дарницький вул. Урлівська, 9 (ввід 2)

353 Дарницький вул. Урлівська, 5�а

354 Дарницький вул. Новодарницька, 30

355 Дарницький вул. Новодарницька, 13

356 Дарницький вул. Сімферопольська, 19

357 Дарницький вул. Новодарницька, 15

358 Дарницький вул. Новодарницька, 27

359 Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 68/10 (пров. Руднєва)

360 Дарницький вул. Ялтинська, 20/18

361 Дарницький вул. Севастопольська, 16/27

362 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 20 (вул. Ілліча)

363 Дарницький вул. Новодарницька, 5

364 Дарницький вул. Новодарницька, 12

365 Дарницький Волго�Донський провулок, 11/80

366 Дарницький вул. Волго�Донська, 76

367 Дарницький вул. Волго�Донська, 72

368 Дарницький вул. Тростянецька, 53

369 Дарницький вул. Зрошувальна, 14

370 Дарницький вул. Горлівська, 77

371 Дарницький пров. Поліський, 3

372 Дарницький вул. Зрошувальна, 10

373 Дарницький вул. Зрошувальна, 4

374 Дарницький вул. Бориспільська, 3/3

375 Дарницький вул. Горлівська, 124/3

376 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 22/15 (вул. Ілліча)

377 Дарницький вул. Привокзальна, 8/1

378 Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 5 (пров. Руднєва)

379 Дарницький вул. Російська, 74

380 Дарницький вул. Костянтина Заслонова, 22

381 Дарницький вул. Новодарницька, 17

382 Дарницький вул. Севастопольська, 13

383 Дарницький вул. Севастопольська, 15/29

384 Дарницький вул. Поліська, 6

385 Дарницький вул. Поліська, 8

386 Дарницький вул. Російська, 33

387 Дарницький вул. Севастопольська, 11/27

388 Дарницький вул. Севастопольська, 12/22

389 Дарницький вул. Костянтина Заслонова, 24/2

390 Дарницький вул. Севастопольська, 7/13

391 Дарницький Поліський провулок, 15

392 Дарницький вул. Поліська, 12

393 Дарницький вул. Севастопольська, 1/1

394 Дарницький вул. Бориспільська, 30

395 Дарницький вул. Бориспільська, 36

396 Дарницький вул. Бориспільська, 38

397 Дарницький пров. Поліський, 7

398 Дарницький пров. Поліський, 5

399 Дарницький пров. Поліський, 1

400 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9�е

401 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 9�д

402 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 15

403 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 11�а

404 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 11 (під'їзди №№ 8, 9)

405 Дарницький вул. Врожайна, 21

406 Дарницький вул. Тростянецька, 28�а

407 Дарницький вул. Горлівська, 211

408 Дарницький вул. Привокзальна, 12/1

409 Дарницький вул. Новодарницька, 11

410 Дарницький вул. Російська, 39/14

411 Дарницький вул. Російська, 35

412 Дарницький вул. Вереснева, 14/39

413 Дарницький вул. Сімферопольська, 4

414 Дарницький вул. Сімферопольська, 11/1

415 Дарницький вул. Привокзальна, 10

416 Дарницький вул. Привокзальна, 10/1

417 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 19/10 (вул. Ілліча)

418 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 25/17 (вул. Ілліча)

419 Дарницький вул. Новодарницька, 2/17

420 Дарницький вул. Новодарницька, 4

421 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 21(вул. Ілліча)

422 Дарницький вул. Російська, 13

423 Дарницький вул. Російська, 19

424 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 23 (вул. Ілліча)

425 Дарницький вул. Ялтинська, 26/36

426 Дарницький вул. Ялтинська, 28/45

427 Дарницький вул. Новодарницька, 2�а

428 Дарницький вул. Новодарницька, 14

429 Дарницький Волго�Донський провулок, 6

430 Дарницький Волго�Донський провулок, 13

431 Дарницький вул. Павла Чубинського, 8 (вул. Крупської)

432 Дарницький вул. Павла Чубинського, 10 (вул. Крупської)

433 Дарницький вул. Російська, 60

434 Дарницький вул. Російська, 64/16

435 Дарницький вул. Російська, 11

436 Дарницький вул. Сімферопольська, 17/2

437 Дарницький вул. Сімферопольська, 21/9

438 Дарницький вул. Новодарницька, 7

439 Дарницький Волго�Донський провулок, 14/115

440 Дарницький Волго�Донський провулок, 15/117

441 Дарницький вул. Тростянецька, 111

442 Дарницький вул. Тростянецька, 109

443 Дарницький вул. Тростянецька, 113

444 Дарницький вул. Російська, 58

445 Дарницький вул. Російська, 44

446 Дарницький вул. Севастопольська, 18

447 Дарницький вул. Російська, 56

448 Дарницький вул. Російська, 62

449 Дарницький вул. Волго�Донська, 64

450 Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 16 (пров. Руднєва)

451 Дарницький пров. Ігоря Качуровського, 14/105 (пров. Руднєва)

452 Дарницький вул. Тростянецька, 103

453 Дарницький вул. Волго�Донська, 65/7

454 Дарницький вул. Волго�Донська, 69

455 Дарницький вул. Волго�Донська, 67

456 Дарницький вул. Волго�Донська, 71/8

457 Дарницький вул. Російська, 72/3

458 Дарницький вул. Російська, 76/4

459 Дарницький вул. Російська, 74�а

460 Дарницький вул. Російська, 74�б

461 Дарницький вул. Санаторна, 9

462 Дарницький вул. Ялтинська, 22

463 Дарницький вул. Юрія Шевельова, 48 (вул. Миколи Руднєва)

464 Дарницький вул. Анни Ахматової, 39�б

465 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26 (ввід 1)

466 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26 (ввід 2)

467 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26 (ввід 3)

468 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 26 (ввід 4)

469 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28 (ввід 1)

470 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28 (ввід 2)

471 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28 (ввід 3)

472 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 34 (ввід 1)

473 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 34 (ввід 2)

474 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 34 (ввід 3)

475 Дарницький вул. Вишняківська, 7�б
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476 Дарницький вул. Волго�Донська, 66

477 Дарницький вул. Княжий Затон, 14�6

478 Дарницький вул. Поліська, 3

479 Дарницький вул. Ревуцького, 11�а

480 Дарницький просп. Миколи Бажана, 9�г

481 Дарницький Харківське шосе, 21/1

482 Дарницький Харківське шосе, 21/3

483 Дарницький Харківське шосе, 21/4

484 Дарницький Харківське шосе, 21/5

485 Дарницький Харківське шосе, 51

486 Дарницький Харківське шосе, 51�б

487 Дарницький Харківське шосе, 53�а

488 Дарницький Харківське шосе, 55

489 Дарницький Харківське шосе, 55�а

490 Дарницький Харківське шосе, 61�а

491 Дарницький Харківське шосе, 63�а

492 Дарницький Харківське шосе, 146 (ввід 1)

493 Дарницький Харківське шосе, 146 (ввід 2)

494 Дарницький Харківське шосе, 146 (ввід 3)

495 Дарницький Харківське шосе, 146 (ввід 4)

496 Дарницький Харківське шосе, 146 (ввід 5)

497 Дарницький вул. Новодарницька, 3/15

498 Дарницький вул. Новодарницька, 15/1

499 Дарницький вул. Новодарницька, 15/1�а

500 Дарницький вул. Новодарницька, 27�а

501 Дарницький вул. Новодарницька, 28/9

502 Дарницький вул. Новодарницька, 32

503 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 5 (вул. Ілліча)

504 Дарницький вул. Юрія Пасхаліна, 7 (вул. Ілліча)

505 Дарницький вул. Сімферопольська, 3/2

506 Дарницький вул. Сімферопольська, 5/1

507 Дарницький вул. Ялтинська, 5�а

508 Дарницький вул. Ялтинська, 5�6

509 Дарницький вул. Ялтинська, 6

510 Дарницький вул. Ялтинська, 8

511 Дарницький вул. Ялтинська, 8/1

512 Дарницький вул. Ялтинська, 10/14

513 Дарницький вул. Ялтинська, 24/23

514 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 22/1

515 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 28�в

516 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 36 (ввід 3)

517 Дарницький вул. Архітектора Вербицького, 34 (ввід 4)

518 Дарницький вул. Івана Дяченка, 12

519 Дарницький вул. Євгена Харченка, 10 (вул. Леніна)

520 Дарницький вул. Євгена Харченка, 61 (вул. Леніна)

521 Дарницький Харківське шосе. 21/3 (ввід 2)

522 Дарницький вул. Бориспільська, 12�6

523 Дарницький вул. Привокзальна, 14�а

524 Деснянський вул. Оноре де Бальзака, 20

525 Деснянський вул. Оноре де Бальзака, 26

526 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 21�а

527 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 21�6

528 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 23

529 Деснянський вул. Архітектора Ніколаєва, 13�а

530 Деснянський вул. Архітектора Ніколаєва, 17

531 Деснянський вул. Архітектора Ніколаєва, 3�в

532 Деснянський вул. Архітектора Ніколаєва, 5

533 Деснянський вул. Архітектора Ніколаєва, 9�а

534 Деснянський вул. Оноре де Бальзака, 88 (ввід 1)

535 Деснянський вул. Оноре де Бальзака, 88 (ввід 2)

536 Деснянський бульв. Володимира Висоцького, 6�6

537 Деснянський бульв. Володимира Висоцького, 8�а

538 Деснянський вул. Миколи Закревського, 13�а

539 Деснянський вул. Миколи Закревського, 7

540 Деснянський вул. Каштанова, 4

541 Деснянський вул. Лісківська, 2/71 (ввід 1)

542 Деснянський вул. Миколи Закревського, 59/1

543 Деснянський вул. Лісківська, 2/71 (ввід 3)

544 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 17�г

545 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 17�д

546 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 1 �а (тепловий пункт 1, під'їзд №1)

547 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 1�а (тепловий пункт 2, під'їзд № 2)

548 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 1�б (тепловий пункт 1, під'їзд № 1)

549 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 1�б (тепловий пункт 2, під'їзд № 2)

550 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3 (тепловий пункт 1, під'їзд № 1)

551 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3 (тепловий пункт 2, під'їзд № 2)

552 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3�б (тепловий пункт 1, під'їзд № 1)

553 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3�б (тепловий пункт 2, під'їзд № 2)

554 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 4�а

555 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 7 (ввід 1)

556 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 8�а

557 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 8�в

558 Деснянський вул. Радунська, 38 (тепловий пункт 1)

559 Деснянський вул. Радунська, 38 (тепловий пункт 2)

560 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 7 (тепловий пункт 2)

561 Деснянський вул. Архітектора Ніколаєва, 9 (під'їзд № 2)

562 Деснянський вул. Каштанова, 8�6

563 Деснянський вул. Миколи Закревського, 63

564 Деснянський вул. Миколи Закревського, 65

565 Деснянський вул. Оноре де Бальзака, 75

566 Деснянський вул. Академіка Курчатова, 15

567 Деснянський вул. Академіка Курчатова, 19

568 Деснянський вул. Братиславська, 30

569 Деснянський вул. Братиславська, 32�а

570 Деснянський вул. Будищанська, 5 (ввід 1)

571 Деснянський вул. Космонавта Волкова, 22

572 Деснянський вул. Каштанова, 10

573 Деснянський вул. Лісківська, 2/71 (ввід 4)

574 Деснянський Лісовий проспект, 41 (ввід 1)

575 Деснянський вул. Маршала Жукова, 45�б

576 Деснянський вул. Мілютенка, 14

577 Деснянський вул. Мілютенка, 16

578 Деснянський вул. Мілютенка, 26�а

579 Деснянський вул. Мілютенка, 46 (ввід 1)

580 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3�в (ввід 1)

581 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3�в (ввід 2)

582 Деснянський Лісовий проспект, 13

583 Деснянський вул. Радунська, 26

584 Деснянський вул. Радунська, 42/10 (ввід 1)

585 Деснянський вул. Радунська, 42/10 (ввід 2)

586 Деснянський вул. Радунська, 42/10 (ввід 3)

587 Деснянський Лісовий проспект, 26

588 Деснянський Лісовий проспект, 24

589 Деснянський вул. Мілютенка, 38

590 Деснянський вул. Мілютенка, 36

591 Деснянський Лісовий проспект, 17

592 Деснянський Лісовий проспект, 21

593 Деснянський Лісовий проспект, 19

594 Деснянський вул. Братиславська, 18�а (ввід 1)

595 Деснянський вул. Братиславська, 18�б (ввід 1)

596 Деснянський вул. Братиславська, 40

597 Деснянський вул. Будищанська, 6�а

598 Деснянський вул. Космонавта Волкова, 14 (ввід 1)

599 Деснянський вул. Космонавта Волкова, 24 (ввід 1)

600 Деснянський вул. Космонавта Волкова, 26 (ввід 1)

601 Деснянський вул. Маршала Жукова, 20 (ввід 1)

602 Деснянський вул. Маршала Жукова, 29�а

603 Деснянський вул. Маршала Жукова, 47�а (ввід 1)

604 Деснянський вул. Маршала Жукова, 49 (ввід 1)

605 Деснянський вул. Маршала Жукова, 51 (ввід 1)

606 Деснянський вул. Миколи Закревського, 77

607 Деснянський вул. Кіото, 3 (ввід 1)

608 Деснянський вул. Академіка Курчатова, 11 (ввід 2)

609 Деснянський вул. Мілютенка, 11�б (ввід 2)

610 Деснянський вул. Мілютенка, 44 (ввід 2)

611 Деснянський вул. Мілютенка, 44�б (ввід 2)

612 Деснянський вул. Мілютенка, 7�а (ввід 2)

613 Деснянський вул. Путивльська, 40

614 Деснянський вул. Путивльська, 42

615 Деснянський вул. Шолом�Алейхема, 8�а (ввід 2)

616 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 1 (ввід 1)

617 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 1 (ввід 2)

618 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 11

619 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 28�б

620 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3�а (ввід 1)

621 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 3�а (ввід 2)

622 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 55

623 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 5�а

624 Деснянський просп. Володимира Маяковського, 97/15

625 Деснянський Лісовий проспект, 12

626 Деснянський Лісовий проспект, 13�а (ввід 1)

627 Деснянський Лісовий проспект, 13�а (ввід 2)

628 Деснянський Лісовий проспект, 25�а (ввід 1)

629 Деснянський Лісовий проспект, 33 (ввід 2)

630 Деснянський вул. Академіка Курчатова, 21

631 Деснянський вул. Мілютенка, 12

632 Деснянський бульв. Володимира Висоцького, 6

633 Деснянський бульв. Володимира Висоцького, 6�а

634 Дніпровський Харківське шосе, 7/13 (ввід 2)

635 Дніпровський вул. Райдужна, 41

636 Дніпровський вул. Райдужна, 43

637 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 13�а

638 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 17

639 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 19

640 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 19�а

641 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 21

642 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 23

643 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 25

644 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 27

645 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 29

646 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 29�а

647 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 31

648 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 33

649 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 35

650 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 37

651 Дніпровський вул. Андрія Малишка, 9

652 Дніпровський просп. Генерала Ватутіна, 24�б

653 Дніпровський просп. Генерала Ватутіна, 24�в

654 Дніпровський просп. Генерала Ватутіна, 26�б

655 Дніпровський бульв. Дарницький, 4�а
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656 Дніпровський вул. Ентузіастів, 11/1

657 Дніпровський вул. Курнатовського, 2�6

658 Дніпровський вул. Миропільська, 3

659 Дніпровський вул. Олександра Бойченка, 10

660 Дніпровський вул. Олександра Бойченка, 12

661 Дніпровський вул. Олександра Бойченка, 14

662 Дніпровський вул. Олександра Бойченка, 16

663 Дніпровський вул. Олександра Бойченка, 4

664 Дніпровський вул. Олександра Бойченка, 6

665 Дніпровський бульв. Ігоря Шамо, 3 (бульв. Олексія Давидова)

666 Дніпровський бульв. Ігоря Шамо, 7 (бульв. Олексія Давидова)

667 Дніпровський бульв. Перова, 16

668 Дніпровський бульв. Перова, 44 (під'їзд № 1)

669 Дніпровський бульв. Перова, 44 (під'їзд № 2)

670 Дніпровський вул. Петра Запорожця, 14�б

671 Дніпровський вул. Райдужна, 29

672 Дніпровський вул. Райдужна, 39

673 Дніпровський вул. Березняківська, 34�а

674 Дніпровський вул. Березняківська, 26 (ввід 1)

675 Дніпровський вул. Березняківська, 26 (ввід 2)

676 Дніпровський бульв. Ігоря Шамо, 13�а (бульв. Олексія Давидова)

677 Дніпровський бульв. Дарницький, 9

678 Дніпровський бульв. Перова, 48 (ввід 1)

679 Дніпровський бульв. Перова, 48 (ввід 2)

680 Дніпровський бульв. Перова, 48 (ввід 3)

681 Дніпровський Дніпровська набережна, 7�а

682 Дніпровський вул. Ентузіастів, 25/1

683 Дніпровський вул. Ентузіастів, 45/1

684 Дніпровський вул. Ентузіастів, 47

685 Дніпровський вул. Генерала Жмаченка, 16

686 Дніпровський вул. Миколи Кибальчича, 19

687 Дніпровський вул. Новаторів, 22�а (ввід 1)

688 Дніпровський вул. Новаторів, 22�а (ввід 2)

689 Дніпровський вул. Новаторів, 22�6 (ввід 1)

690 Дніпровський вул. Новаторів, 22�6 (ввід 2)

691 Дніпровський вул. Новаторів, 22�в (ввід 1)

692 Дніпровський вул. Новаторів, 22�в (ввід 2)

693 Дніпровський просп. Генерала Ватутіна, 30�а

694 Дніпровський просп. Генерала Ватутіна, 24�а

695 Дніпровський просп. Павла Тичини, 3 (ввід 1)

696 Дніпровський просп. Павла Тичини, 3 (ввід 2)

697 Дніпровський просп. Павла Тичини, 12�в

698 Дніпровський вул. Райдужна, 3

699 Дніпровський вул. Райдужна, 45

700 Дніпровський Русанівська набережна, 24/51

701 Дніпровський Русанівська набережна, 14/1

702 Дніпровський Русанівська набережна, 16

703 Дніпровський Русанівська набережна, 18

704 Дніпровський Русанівська набережна, 18/1

705 Дніпровський Русанівська набережна, 20

706 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 19

707 Дніпровський бульв. Праці, 5

708 Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/1

709 Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/2

710 Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/3

711 Дніпровський вул. Азербайджанська, 16/4

712 Дніпровський вул. Будівельників, 36

713 Дніпровський вул. Двінська, 19

714 Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 37�а (вул. Івана Дубового)

715 Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 45 (вул. Івана Дубового)

716 Дніпровський вул. Івана Микитенка, 11�а (ввід 2)

717 Дніпровський вул. Івана Микитенка, 11�а (ввід 3)

718 Дніпровський вул. Курнатовського, 15�а (ввід 3)

719 Дніпровський вул. Курнатовського, 15�а (ввід 7)

720 Дніпровський вул. Челябінська, 5�6

721 Дніпровський просп. Миру, 8

722 Дніпровський гіросп. Миру, 9�а

723 Дніпровський вул. Миколи Кибальчича, 21 (під'їзд № 1)

724 Дніпровський вул. Миколи Кибальчича, 21 (під'їзд № 2)

725 Дніпровський вул. Миколи Кибальчича, 7�а

726 Дніпровський вул. Миколи Кибальчича, 7�6

727 Дніпровський вул. Червоноткацька, 18�а

728 Дніпровський вул. Краківська, 6

729 Дніпровський вул. Краківська, 11

730 Дніпровський вул. Космічна, 1/10

731 Дніпровський вул. Космічна, 3

732 Дніпровський вул. Миропільська, 29

733 Дніпровський вул. Микільсько�Слобідська, 4�а

734 Дніпровський вул. Амвросія Бучми, 3

735 Дніпровський вул. Чернігівська, 51

736 Дніпровський вул. Бажова, 11/8

737 Дніпровський Харківське шосе, 6

738 Дніпровський вул. Двінська, 19 (ввід 2)

739 Дніпровський вул. Двінська, 19 (ввід 3)

740 Дніпровський вул. Володимира Сосюри, 4

741 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 10

742 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 10�а

743 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 12�а

744 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 14

745 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 14�а 

746 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 5/2

747 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 9

748 Дніпровський вул. Будівельників, 8

749 Дніпровський вул. Будівельників, 12

750 Дніпровський вул. Будівельників, 12�б

751 Дніпровський вул. Івана Сергієнка, 13

752 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 16�б

753 Дніпровський вул. Івана Сергієнка, 17

754 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 18

755 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 22

756 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 24

757 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 24�а

758 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 26

759 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 26�а

760 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 28

761 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 13

762 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 13�а

763 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 15

764 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 10/2

765 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 12/1

766 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 14

767 Дніпровський просп. Юрія Гагаріна, 14�а

768 Дніпровський вул. Бажова, 3

769 Дніпровський вул. Бажова, 4

770 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 1�а

771 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 3�а

772 Дніпровський вул. Червоноткацька, 10

773 Дніпровський вул. Будівельників, 22/11

774 Дніпровський вул. Червоноткацька, 18

775 Дніпровський вул. Пожарського, 1

776 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 21

777 Дніпровський вул. Будівельників, 27�а

778 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 25

779 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 25�а

780 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 27�а

781 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 27�6

782 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 29

783 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 29�а

784 Дніпровський вул. Бажова, 10

785 Дніпровський бульв. Праці, 7

786 Дніпровський вул. Мініна, 1

787 Дніпровський вул. Мініна, 3

788 Дніпровський вул. Краківська, 14/6 (ввід 1)

789 Дніпровський вул. Червоноткацька, 20

790 Дніпровський вул. Червоноткацька, 22�а

791 Дніпровський вул. Червоноткацька, 22�6

792 Дніпровський вул. Червоноткацька, 24

793 Дніпровський вул. Червоноткацька, 24�а

794 Дніпровський вул. Червоноткацька, 27/2

795 Дніпровський вул. Попудренка, 22/14

796 Дніпровський вул. Попудренка, 26/9

797 Дніпровський бульв. Праці, 8

798 Дніпровський вул. Пожарського, 8�а

799 Дніпровський вул. Червоноткацька, 19

800 Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 47 (вул. Івана Дубового)

801 Дніпровський вул. Краківська, 5

802 Дніпровський вул. Пожарського, 13

803 Дніпровський вул. Бажова, 9�а

804 Дніпровський вул. Краківська, 4

805 Дніпровський вул. Червоноткацька, 14

806 Дніпровський вул. Червоноткацька, 17

807 Дніпровський вул. Попудренка, 16

808 Дніпровський вул. Попудренка, 18

809 Дніпровський вул. Попудренка, 18�а

810 Дніпровський вул. Будівельників, 24

811 Дніпровський вул. Будівельників, 26/8

812 Дніпровський вул. Будівельників, 28/15

813 Дніпровський вул. Будівельників, 32/2

814 Дніпровський вул. Будівельників, 34/1

815 Дніпровський вул. Будівельників, 38/14

816 Дніпровський вул. Бажова, 2

817 Дніпровський бульв. Верховної Ради, 13

818 Дніпровський вул. Бажова, 7/21

819 Дніпровський вул. Пожарського, 15

820 Дніпровський вул. Пожарського, 8

821 Дніпровський вул. Червоноткацька, 29

822 Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 41 (вул. Івана Дубового)

823 Дніпровський вул. Георгія Тороповського, 37 (вул. Івана Дубового)

824 Дніпровський вул. Микільсько�Слобідська, 6/2

825 Дніпровський вул. Микільсько�Слобідська, 4

826 Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 1/2 (вул. Анатолія Луначарського)

827 Дніпровський вул. Митрополита Андрея Шептицького, 3 (вул. Анатолія Луначарського)

828 Дніпровський Харківське шосе, 3

829 Дніпровський Харківське шосе, 7/13

830 Дніпровський Харківське шосе, 13

831 Дніпровський Харківське шосе, 11/1

832 Дніпровський вул. Празька, 4

833 Дніпровський пров. Лобачевського, 2

834 Дніпровський вул. Празька, 3

835 Дніпровський вул. Двінська, 4



836 Дніпровський вул. Алма�Атинська, 4�а

837 Дніпровський вул. Гродненська, 5

838 Дніпровський вул. Празька, 20

839 Дніпровський вул. Празька, 21

840 Дніпровський вул. Празька, 21/1

841 Дніпровський вул. Празька, 23

842 Дніпровський вул. Празька, 25

843 Дніпровський вул. Празька, 25/1

844 Дніпровський вул. Празька, 27

845 Дніпровський вул. Празька, 28

846 Дніпровський вул. Празька, 29

847 Дніпровський вул. Празька, 29/1

848 Дніпровський вул. Азербайджанська, 4

849 Дніпровський вул. Двінська, 1

850 Дніпровський вул. Двінська, 1�а

851 Дніпровський вул. Калачівська, 9

852 Дніпровський вул. Празька, 21/2

853 Дніпровський Бишівський провулок, 9

854 Дніпровський вул. Новаторів, 9

855 Дніпровський вул. Гродненська, 3/5

856 Дніпровський вул. Празька, 25/2

857 Дніпровський вул. Хорольська, 1

858 Дніпровський вул. Хорольська, 3

859 Дніпровський вул. Хорольська, 5

860 Дніпровський вул. Сосницька, 10

861 Дніпровський вул. Академіка Курчатова, 8�б

862 Дніпровський вул. Амвросія Бучми, 4

863 Дніпровський вул. Ентузіастів, 9/2

864 Дніпровський вул. Серафимовича, 13/2

865 Дніпровський вул. Серафимовича, 13�а

866 Дніпровський вул. Флоренції, 5
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ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств�боржників із виплати заробітної в місті Києві на 01.09.2016

№ п/п Найменування підприємства, установи,
організації та підпорядкування

Частка
держави у
статутному

фонді
підприємства

Ознака
активності

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:

01.01.2015 01.12.2015 01.01.2016 01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО�
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "КВАНТ"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 4,2 11,9 13,3 13,6 14,2 11,8 10,9 11,3 8,9 10,1 10,5

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОХІМПРОЕКТ"

� активне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 3,9 4,3 5,0 5,9 6,8

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
НАУКОВО�ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ГІДРОПРИЛАДІВ" ДК"Укроборонпром"

100% активне 1,7 5,8 4,1 4,3 4,6 4,7 5,0 4,1 4,4 4,7 5,0

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ
ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"
Мінрегіонбуд

100% активне 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

5 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ�УКРАЇНА"

� активне 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,3 3,6 3,8

6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ ГАЗОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРГАЗПРОЕКТ"

� активне 0,0 3,1 2,2 2,6 2,6 2,2 2,5 2,9 3,2 3,4 3,5

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ
"МАРС РК"

� неактивне 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП ДФ
ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН"

� активне 0,0 0,0 0,0 7,9 16,6 13,5 13,8 10,6 3,1 3,2 3,4

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА
АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
ДК"Укроборонпром"

100% в стадії
банкрутства

1,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2

10 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НАУКОВО�
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "БУРАН"
ДК"Укроборонпром"

100% активне 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 вересня 2016 року

Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.09.2016 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ ìàé-

æå 82,6 ìëí ãðí, ùî íà 0,7% àáî íà 0,6 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà

10,1% àáî íà 7,6 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2016 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 83,5% àáî 69,0 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà;

7,3% àáî 6,1 ìëí ãðí — íà ï³äïðèºìñòâà, â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà,

ðåøòà 9,2% (ìàéæå 7,6 ìëí ãðí) — íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íå-

ãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè ñòàíîì íà 01.09.2016 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 47,3 ìëí ãðí àáî ìàéæå 57,3% â³ä çà-

ãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëà-

äó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» — 26,9 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» — 10,5 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëà-

ä³â — 5,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» — 3,2 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² «Áóðàí» —

3,1 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» — 2,8 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» — 2,0 ìëí ãðí òî-

ùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíáóäó — 8,3 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðî-

åêò» — 4,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» — 2,6 ìëí ãðí; Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³ä-

íèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò «ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ» — 0,6 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëî-

ã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè — 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò» — 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåð-

ñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè — 1,9 ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîð-

ïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» — 1,2 ìëí ãðí, ÄÏ «²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñ-

ëîâîñò³» — 0,5 ìëí ãðí òîùî); Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè — 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëü-

íà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» — 1,2 ìëí ãðí òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà — öå áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â

çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã

çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «Íàôòîõ³ìïðîåêò» — 6,8 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà-

¿íà» — 3,8 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò ïî ïðîåêòóâàííþ îá’ºêò³â ãàçîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» —

3,5 ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» — 3,4 ìëí ãðí; ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» — 3,4

ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» — 2,3 ìëí ãðí; ÏÀÒ «²íòåãðàë- áàíê» — 1,5 ìëí ãðí;

ÒÎÂ «Öåíòðøëÿõáóä» — 1,4 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó — áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³ç-

êå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç

çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà

ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³ä-

ïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè

÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ

âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â

íà ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðî-

á³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðè-

ºìñòâ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çà-

ñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³ò-

íî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ

øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîð-

ãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-âåðåñíÿ 2016 ðîêó ïðîâåäåíî 106 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é (ó ò. ÷. ó âåðåñí³ — 13

çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 568 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü-âåðåñåíü 2016

ðîêó ïðîâåäåíî 110 ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 87 ïðèïèñ³â, ñêëàäåíî 68 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå

ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò.41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà, òàêîæ çà ðåçóëüòà-

òàìè ïîâòîðíèõ ïåðåâ³ðîê ñêëàäåíî 27 ïðîòîêîë³â òà âíåñåíî 27 ïîñòàíîâ çà ñò. 188-6 ÊÓïÀÏ,

ìàòåð³àëè 46 ïåðåâ³ðîê íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè ñò. 175 òà 172 Êðè-

ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âíåñåíî 83 ïîäàííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³-

äàëüíîñò³ âèííèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Íàïðèêëàä, ó âåðåñí³ 2016 ðîêó Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðîâå-

äåíî ïåðåâ³ðêó íà ÏÏ «Êè¿âòîðô», çàáîðãîâàí³ñòü ÿêîãî ñòàíîâèòü 268,3 òèñ. ãðèâåíü. Çà âèÿâ-

ëåí³ ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îïëàòó ïðàö³ âíåñåíî ïðèïèñ, ñêëàäåíî òà ïåðåäàíî äî

ñóäó ïðîòîêîë ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ÷.1 ñò. 41 ÊÓïÀÏ, ìàòåð³àëè ïåðåâ³ðêè

ïåðåäàíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà ñòàòòåþ 175 ÊÊÓ, âíåñåíî ïîäàííÿ ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî

äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì âåðåñíÿ 2016 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îð-

ãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.09.2016 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 3,8

ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà ëèïåíü 2016 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — âåðåñíÿ 2016 ðîêó ï³äïðèºì-

ñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî 48,2 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³-

øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº êîíêóðñ ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 528/1189

"Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â äëÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,

ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-

íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîð-

òíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà" (ç³ çì³íàìè), ðîçïîðÿä-

æåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007

¹ 1403 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áó-

ä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëî-

âîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³â-

íèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèº-

âà" (ç³ çì³íàìè) òà â³ä 13.06.2016 ¹ 422 "Ïðî ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà ñïîðòèâíî-

ãî êîìïëåêñó íà ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà â Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³".

1. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

1.1. Îá'ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ º ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ íà

ïðîñïåêò³ Ãåíåðàëà Âàòóò³íà â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ (äàë³ —

Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ).

Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ — ñïîðòèâíà ñïîðóäà, ïðèçíà÷å-

íà äëÿ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì, ïðîâåäåííÿ

ñïîðòèâíèõ çàõîä³â.

1.2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ïëîùåþ 1,53 ãà, íà ÿê³é çä³éñíþ-

ºòüñÿ áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, íàëåæèòü íà ïðà-

â³ ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Çå-

ìåëüíà ä³ëÿíêà). Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè —

äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñïîðòèâ-

íîãî êîìïëåêñó.

1.3. Îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè Îá'ºêòà ³í-

âåñòóâàííÿ:

1.4. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ -273 035 532, 00 ãðí. (Äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò òðè ì³ëüéîíè òðèä-

öÿòü ï'ÿòü òèñÿ÷ ï'ÿòñîò òðèäöÿòü äâ³ ãðèâí³ 00 êîï.) ç óðà-

õóâàííÿì ÏÄÂ, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ -45 505 922,00 ãðí (Ñîðîê

ï'ÿòü ì³ëüéîí³â ï'ÿòñîò ï'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò äâàäöÿòü äâ³

ãðèâí³ 00 êîï.).

1.5. Îñòàòî÷í³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà äåòàëü-

íà ³íôîðìàö³ÿ ïðî Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ, ó ò.÷. îñòàòî÷íà âàð-

ò³ñòü áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷àºòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåê-

òíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.Óêëàäåííÿ ç ïåðåìîæöåì êîíêóðñó ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó òà îêðåì³ éîãî óìîâè.

2.1. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó — ²íâåñòîð âèçíà÷àºòüñÿ ð³-

øåííÿì ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ

³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,

ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèç-

íà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîð-

òíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — êîì³ñ³ÿ) òà çàò-

âåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

òðàö³¿).

2.2. Çàìîâíèê áóä³âíèöòâà — Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàó-

êè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ —

Çàìîâíèê).

2.3. Çàìîâíèê ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò—

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

"Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî".

2.4. Áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó

âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó â³äïîâ³ä-

íî äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ ²í-

âåñòîðîì, Çàìîâíèêîì òà Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó òà, ó ðà-

ç³ íåîáõ³äíîñò³, ³íøèõ äîãîâîð³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ

³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, óêëàäåíèõ ì³æ ²íâåñòîðîì, Çàìîâ-

íèêîì òà, â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, òðåò³ìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî

äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.5. Óìîâàìè ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, â ìåæàõ çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè, ìîæå áóòè ïåðåäáà÷åíå äåëåãóâàííÿ Çà-

ìîâíèêîì ²íâåñòîðó ÷àñòèíè ïðàâ òà îáîâ'ÿçê³â çàìîâíèêà

áóä³âíèöòâà.

2.6. Ï³ñëÿ óêëàäåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ó ðàç³ íå-

îáõ³äíîñò³, ²íâåñòîð ñï³ëüíî ³ç Çàìîâíèêîì òà, â ðàç³ íåîá-

õ³äíîñò³, òðåò³ìè îñîáàìè óêëàäàþòü ³íø³ äîãîâîðè/óãîäè,

íåîáõ³äí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çã³äíî ç

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.7. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ðîçðîáèòè, ïîãîäèòè, ïðî-

âåñòè åêñïåðòèçó òà íàäàòè Çàìîâíèêó äëÿ çàòâåðäæåííÿ ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íå ï³çí³-

øå í³æ ÷åðåç 12 (äâàíàäöÿòü) ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ

÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì.

2.9. Ñòðîê áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ïîâèíåí áó-

òè íå á³ëüøå íîðìàòèâíîãî, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàòâåðäæå-

íîþ Çàìîâíèêîì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíîþ äî-

êóìåíòàö³ºþ (àëå íå á³ëüøå 3-õ ðîê³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ

÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì). ²íâåñòîð íå íåñå â³ä-

ïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ñòðîê³â áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà

³íâåñòóâàííÿ (ÿê â ÷àñòèí³, òàê ³ â ö³ëîìó), ÿêùî öå º íàñ-

ë³äêîì íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ Îðãàí³-

çàòîðîì êîíêóðñó, Çàìîâíèêîì, ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³ä-

ðîçä³ëàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà

(àáî) Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¿õ îáîâ'ÿçê³â òà ôóíêö³é, ùî

âèïëèâàþòü ç öèõ óìîâ, ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó àáî ïå-

ðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì ³ ñòîñóþòüñÿ öüîãî ³íâåñòèö³éíî-

ãî ïðîåêòó.

2.10. Âïðîäîâæ 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìî-

ìåíòó çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ñòîðîíè ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó âèçíà÷àþòü ãðàô³ê ô³íàíñóâàííÿ òà

ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó øëÿõîì ï³äïèñàííÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè

äî ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ÿêà áóäå éîãî íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñ-

òèíîþ.

2.11. ²íâåñòîð, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, çà ñâ³é ðàõóíîê çà-

áåçïå÷óº äåìîíòàæ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íæåíåðíèõ

ìåðåæ, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïîòðàïëÿþòü ó çîíó áóä³âíèöòâà

Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, òà ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ÿê³ áåçîïëàò-

íî ïåðåäàþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.12. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ çàê³í÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºê-

òà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ ²íâåñòîð â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó îôîðìëÿº ïðàâî âëàñíîñò³ íà íüîãî, êð³ì ³íæåíåð-

íèõ ìåðåæ, ÿê³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áåçîï-

ëàòíî ïåðåäàþòüñÿ òà çàðàõîâóþòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (ï. 2.11.öèõ Óìîâ).

2.13. Ïðîòÿãîì 90 (äåâ'ÿíîñòà) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìî-

ìåíòó ïðèéíÿòòÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ òà

ïîâíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çîáîâ'ÿçàíü çà ³íâåñòèö³é-

íèì äîãîâîðîì ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçóºòüñÿ â÷èíèòè âñ³ íåîá-

õ³äí³ ä³¿ ùîäî îôîðìëåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, à Çàìîâíèê — íàäà-

òè íîòàð³àëüíî ïîñâ³ä÷åíó ïèñüìîâó çãîäó íà ïðèïèíåííÿ

ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Â ðà-

ç³, ÿêùî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ³íø³

ñòðîêè ïåðåîôîðìëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ, çàñòîñîâóþòüñÿ ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñ-

òâîì Óêðà¿íè.

2.14.Ñòðîê ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó—10 (äåñÿòü) ðîê³â.

2.15. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñ-

òîðó çàáîðîíÿºòüñÿ çì³íþâàòè ôóíêö³îíàëüíå ïðèçíà÷åí-

íÿ Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà áåç çãîäè Îðãàí³çàòîðà êîíêóð-

ñó â³ä÷óæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñòîðó çàáîðîíÿºòüñÿ áåç çãîäè

Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó ïåðåäàâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ â

³ïîòåêó àáî ³íøèì ÷èíîì îáòÿæóâàòè Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ ïðà-

âàìè òðåò³õ îñ³á.

2.16. Ïðîòÿãîì ñòðîêó ä³¿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ²íâåñ-

òîð íå ìàº ïðàâà çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ Çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ.

2.17. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé âèêîðèñòîâóâàòè Îá'ºêò ³íâåñ-

òóâàííÿ äëÿ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì, ïðîâå-

äåííÿ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â òà ìàº ïðàâî âèêîðèñòîâóâàòè

Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ â ìåæàõ éîãî ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ

ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê, ïðåçåíòàö³é, ìàñîâèõ çàõîä³â òîùî,

íåçàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

3.1. Ô³íàíñóâàííÿ ²íâåñòîðîì óñ³õ âèòðàò (ó òîìó ÷èñë³

ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì), ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñ-

òèö³éíîãî ïðîåêòó, ïðîòÿãîì ïåð³îäó ÷àñó ç ìîìåíòó íàá-

ðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì ³ çàê³í÷óþ÷è ìî-

ìåíòîì ïîâíîãî âèêîíàííÿ ñòîðîíàìè ³íâåñòèö³éíîãî äî-

ãîâîðó ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî,

âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç îòðèìàííÿì âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðî-

åêòóâàííÿ, ïðîåêòóâàííÿì, áóä³âíèöòâîì, ïðèéíÿòòÿ çàê³í-

÷åíîãî áóä³âíèöòâîì Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ â åêñïëóàòàö³þ

(â òîìó ÷èñë³, ñïëàòîþ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ òà ðîç-

âèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó), ñïëàòîþ ³íøèõ

îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè, âèð³øåííÿì çåìåëüíèõ ïèòàíü, ó òîìó ÷èñë³ ïîâ'ÿçàíèõ

ç óòðèìàííÿì Çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî

³íø³ ïëàòåæ³ çà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ), â³äâåäåííÿì, ïåðåîôîðìëåííÿì Çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè òà äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ Çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà Îá'ºêò ³íâåñòóâàííÿ òîùî.

²íâåñòîð çä³éñíþº â³äøêîäóâàííÿ óñ³õ âèòðàò Çàìîâíè-

êà, ïîâ'ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ ²íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, çà óìî-

âè ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ²íâåñòîðîì ¿õ çä³éñíåííÿ.

3.2. Ñïëàòà Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ

ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñ-

òà Êèºâà ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 5% â³ä îð³ºíòîâíî¿ âàðòîñò³

áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ, ùî

ñòàíîâèòü íå ìåíøå 11 376 480, 50 ãðí (Îäèíàäöÿòü ì³ëü-

éîí³â òðèñòà ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ãðè-

âåíü 50 êîï.) ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì êîí-

êóðñó.

Çàçíà÷åí³ êîøòè ñïëà÷óþòüñÿ ²íâåñòîðîì ó íàñòóïíîìó

ïîðÿäêó:

50 % (ï'ÿòäåñÿò â³äñîòê³â) — íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðî-

áî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äî-

ãîâîðîì;

50 % (ï'ÿòäåñÿò â³äñîòê³â) — íå ï³çí³øå 10 (äåñÿòè) ðî-

áî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ Çàìîâíèêîì ïðîåê-

òíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ²íâåñòîðîì íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà

³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà, ïî-

âåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.3. Êîìïåíñàö³ÿ Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòè-

ö³éíèõ) ðîá³ò âèòðàò ó ðîçì³ð³ 1 % (îäíîãî â³äñîòêà) â³ä îð³-

ºíòîâíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ ç óðà-

õóâàííÿì ÏÄÂ, ùî ñòàíîâèòü 2 730 355, 32 ãðí (Äâà ì³ëü-

éîíè ñ³ìñîò òðèäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü ãðèâåíü

32 êîï.), ó ðàç³ âèçíàííÿ ó÷àñíèêà ïåðåìîæöåì,ÿêà çä³éñíþ-

ºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 (äåñÿòè) ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó íàá-

ðàííÿ ÷èííîñò³ ³íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì. Çàçíà÷åí³ êîø-

òè ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.4. Íàäàííÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó êîíêóðñíîãî çàáåçïå-

÷åííÿ — ãàðàíò³¿ áàíêó ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ íèì

ô³íàíñîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä ì³ñüêèì áþäæåòîì (ïóíêò

3.2. öèõ óìîâ) òà ïåðåä Çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³í-

âåñòèö³éíèõ) ðîá³ò (ïóíêò 3.3. öèõ óìîâ). Ãàðàíò³ÿ áàíêó, â

òîìó ÷èñë³, ìàº ïåðåäáà÷àòè:

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â (âèçíà÷åíèõ öèìè óìîâàìè ñóì)

Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³í-

âåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³, ÿêùî ³íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð íå

óêëàäåíî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàí-

íÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïåðåãîâîðè äëÿ

óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà ê³íöåâîãî âà-

ð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ó âèïàäêó, êîëè ïåðåìî-

æåöü êîíêóðñó â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñòèö³éíî-

ãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàííÿ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó;

- ñïëàòó áàíêîì êîøò³â / íåñïëà÷åíî¿ ÷àñòèíè êîøò³â

(âèçíà÷åíèõ öèìè óìîâàìè ñóì) Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó òà

Çàìîâíèêó ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò ó ðàç³

ïðîñòðî÷åííÿ ²íâåñòîðîì îïëàòè íà ïîíàä 10 (äåñÿòü) äí³â

â³ä âñòàíîâëåíî¿ â ³íâåñòèö³éíîìó äîãîâîð³ äàòè ¿¿ çä³é-

ñíåííÿ.

3.5. Ñïëàòà ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó ó ðîçì³ð³ 4 250,00 ãðí

(÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ï'ÿòäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï³éîê) áåç óðà-

õóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ 31515934700001

â ÃÓ ÄÊÑ ó ì.Êèºâ³, êîä áàíêó 820019,êîä ªÄÐÏÎÓ 37993783,

îäåðæóâà÷ — ÃÓ ÄÊÑ ó ì. Êèºâ³.

Êîøòè, ñïëà÷åí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â ÿêîñò³ ðåºñòðà-

ö³éíîãî âíåñêó, ïîâåðíåííþ íå ï³äëÿãàþòü.

3.6. Ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèçíàºòüñÿ ó÷àñíèê êîíêóð-

ñó, ïðîïîçèö³¿ ÿêîãî â³äïîâ³äàþòü óìîâàì êîíêóðñó òà ÿêèé

íàäàâ íàéêðàùó ïðîïîçèö³þ çà îñíîâíèì êðèòåð³ºì âèç-

íà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó. Ó âèïàäêó, ÿêùî äåê³ëüêà

ó÷àñíèê³â ïîäàëè îäíàêîâ³ ïðîïîçèö³¿ çà îñíîâíèì êðèòå-

ð³ºì, ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ çà äîäàòêîâèìè êðèòåð³ÿ-

ìè âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

3.7. ßêùî ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìî-

ìåíòó îòðèìàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó çàïðîøåííÿ íà ïå-

ðåãîâîðè äëÿ óçãîäæåííÿ óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó òà

ê³íöåâîãî âàð³àíòà ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ïåðåìîæåöü

³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó â³äìîâèâñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ ³íâåñ-

òèö³éíîãî äîãîâîðó, âèñóâàº íåïðèéíÿòí³ óìîâè ï³äïèñàí-

íÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó, ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïå-

ðåìîæöÿ ³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

3.8.Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çä³é-

ñíþº Çàìîâíèê.

3.9. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) çîáîâ'ÿçóºòüñÿ ùîê-

âàðòàëüíî â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ïîäàâàòè Îðãàí³çàòîðó êîí-

êóðñó òà Çàìîâíèêó çâ³òè ùîäî ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³é-

íîãî ïðîåêòó â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî åòàï³â çà ôîðìîþ,

íàäàíîþ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó.

3.10. ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äí³ñòü

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàí-

íÿ öèì óìîâàì. Ç ö³ºþ ìåòîþ ²íâåñòîð çîáîâ'ÿçàíèé íàäà-

òè íà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà áóä³âíèö-

òâî Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ òà çì³íè äî íå¿ Çàìîâíèêó (ó âè-

ïàäêó ¿õ çä³éñíåííÿ), çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî âèêëþ÷íî

â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíî¿ Çàìîâíèêîì ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿.

3.12. ²íâåñòîð (ïåðåìîæåöü êîíêóðñó) ïðîòÿãîì 5 (ï'ÿòè)

ðîáî÷èõ äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ çàïèòó çîáîâ'ÿçóºòüñÿ

íà âèìîãó Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñó òà Çàìîâíèêà íàäàâàòè

äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíó ³íôîðìàö³þ ùîäî âèêîíàí-

íÿ óìîâ êîíêóðñó òà óìîâ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó.

3.13. ²íâåñòèö³éíèì äîãîâîðîì âñòàíîâëþþòüñÿ øòðàô-

í³ ñàíêö³¿ çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ ²íâåñ-

òîðîì ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü, ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî:

- âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç ïîðóøåííÿì ñòðîê³â áó-

ä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, âèçíà÷åíèõ â ï. 2.9 öèõ

Óìîâ, òà/àáî âèìîã áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàð-

ò³â ³ ïðàâèë òà/àáî çàòâåðäæåíèõ ïðîåêòíèõ ð³øåíü-øòðàô

ó ðîçì³ð³ 10% (äåñÿòü â³äñîòê³â) â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áó-

ä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ïî

êîìïåíñàö³¿ âèòðàò, ïîíåñåíèõ Çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ

(ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò,— ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îá-

ë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñóìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³

çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ;

- íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â ïî

ñïëàò³ Îðãàí³çàòîðó êîíêóðñó êîøò³â íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëü-

íî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèº-

âà,— ïåíÿ ó ðîçì³ð³ ïîäâ³éíî¿ îáë³êîâî¿ ñòàâêè ÍÁÓ â³ä ñó-

ìè ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî-

÷åííÿ;

- íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ çîáîâ'ÿçàíü,

ïåðåäáà÷åíèõ ï.2.15. òà/àáî ï.2.16. òà/àáî ï.2.17 öèõ Óìîâ,

— øòðàô ó ðîçì³ð³ 100% (ñòî â³äñîòê³â) â³ä çàãàëüíî¿ âàð-

òîñò³ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ;

- íåïîäàííÿ ÷è íåñâîº÷àñíå ïîäàííÿ çâ³ò³â ùîäî ñòàíó

ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ, ïåðåä-

áà÷åíèõ ï.3.9. öèõ Óìîâ,- íåóñòîéêà ó ðîçì³ð³ 0,05 % (íóëü

ö³ëèõ ï'ÿòü ñîòèõ â³äñîòêà) â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ áóä³âíèö-

òâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ.

3.14. Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè ³íâåñòè-

ö³éíèé äîãîâ³ð â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó âèïàäêó íå-

âèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ ²íâåñòîðîì çî-

áîâ'ÿçàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2.7., 2.9., 2.10., 2.15.,

2.16., 2.17., 3.1.- 3.3., 3.9., 3.10. öèõ Óìîâ àáî ³íøèõ óìîâ ³í-

âåñòèö³éíîãî äîãîâîðó (â ò.÷. ïåðåäáà÷åíèõ ãðàô³êîì ðåà-

ë³çàö³¿ òà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó).

4. Äîäàòêîâ³ óìîâè êîíêóðñó.

4.1. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðî-

ïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà.

4.2. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðî-

ïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà íàéá³ëüø åôåêòèâíó òà åêîíîì³÷íî

âèã³äíó ðåàë³çàö³þ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

4.3. Ó÷àñíèê êîíêóðñó ìàº ïðàâî íàäàòè äîäàòêîâ³ ïðî-

ïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

5. Îñíîâíèé êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó âíåñêó íà ñòâîðåí-

íÿ ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 3.2 öüîãî îãîëî-

øåííÿ.

6. Äîäàòêîâ³ êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

6.1. Íàä³éí³ñòü ó÷àñíèêà, ñåðéîçí³ñòü éîãî íàì³ð³â ³ íà-

ì³ð³â éîãî ïàðòíåð³â.

6.2. Íàéá³ëüø âèã³äíà òà íàä³éíà ñõåìà ô³íàíñóâàííÿ

ïðîåêòó (íà ñòàä³¿ áóä³âíèöòâà Îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ).

6.3. Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî-

÷èõ ì³ñöü.

7. Îñîáè, ÿê³ íå äîïóñêàþòüñÿ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³.

7.1. Âèçíàí³ áàíêðóòàìè àáî ñòîñîâíî ÿêèõ ïîðóøåíî

ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî.

7.2. Íå íàäàëè â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³ äîêóìåíòè, ÿê³ á ï³ä-

òâåðäæóâàëè ¿õ ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ

âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó.

7.3. Çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ë³êâ³äàö³¿ (ïðèïèíåííÿ).

7.4. Ìàéíî (÷àñòèíà ìàéíà) ÿêèõ ïåðåáóâàº â ïîäàòêî-

â³é çàñòàâ³ àáî íà öå ìàéíî íàêëàäåíî àðåøò.

7.5. Ìàþòü ïðîñòðî÷åíó çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ïîäàò-

ê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â).

7.6. Íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì óìî-

âè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ïîâ'ÿçàí³ ç îñî-

áàìè, ùî íå âèêîíàëè àáî âèêîíàëè íåíàëåæíèì ÷èíîì

óìîâè ïîïåðåäí³õ ³íâåñòèö³éíèõ äîãîâîð³â, àáî ³íøèõ äî-

ãîâîð³â, ÿê³ áóëè ï³äïèñàí³ ç Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

8. Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñó âèäàºòü-

ñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619,

òåë.: 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿò-

íèöÿ ç 10.00 äî 16.00) ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàð-

íèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó ïðè íàÿâíîñò³ äîêó-

ìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ñïëàòó ó÷àñíèêîì ðåºñòðàö³éíîãî

âíåñêó.Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî îãîëîøåííÿ.

9. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó÷àñíèêàìè êîí-

êóðñó îñîáèñòî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèõ îñ³á ïðîòÿãîì

30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóð-

ñó çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619,

òåë.: 202-76-80, 202-72-91, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿò-

íèöÿ ç 10.00 äî 16.00). Äåíü îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ

ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó â ÇÌ² ââàæàºòüñÿ äíåì éîãî

îãîëîøåííÿ.

10. Çà îòðèìàííÿì ðîç'ÿñíåíü òà äîäàòêîâî¿ ³íôîðìà-

ö³¿ ùîäî îá'ºêòà ³íâåñòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ:

01044, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 619, òåë.: 202-76-80,

202-72-91, 202-72-75 (ïîíåä³ëîê — ï'ÿòíèöÿ ç 10.00 äî

16.00).

11.Ó ðàç³ çì³íè äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó÷àñíèêó êîí-

êóðñó â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íàäñèëàºòüñÿ ïîâ³äîìëåí-

íÿ ïðî äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

¹ ï/ï Íàéìåíóâàííÿ
Îö³íêà

âèì³ðó

Ïîêàç-

íèê

1. Ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãà 1,53

2. Ïëîùà çàáóäîâè áóä³âë³ êâ.ì 6 800

3. Ïîâåðõîâ³ñòü áóä³âë³ ïîâ. 3

4. Âèñîòà áóä³âë³ ì 17,0

5. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì 13 578

6.

1 ïîâåðõ êâ.ì 6 103

- Ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ
êâ.ì 1 892

- Àðåíà êâ.ì 2 358

- Ïðèì³ùåííÿ ñïîðòñìåí³â êâ.ì 299

- Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ êâ.ì 723

- Ãàðäåðîá êâ.ì 438

- Òóàëåò êâ.ì 110

- Ïðèì³ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî

ïðèçíà÷åííÿ (ìàãàçèíè)
êâ.ì 58

- Êàôå êâ.ì 58

- Òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ êâ.ì 167

7.

2 ïîâåðõ êâ.ì 3 865

- Ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ
êâ.ì 1 826

- Òðèáóíè êâ.ì 712

- Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ êâ.ì 102

- Ãàðäåðîá êâ.ì 102

- Òóàëåò êâ.ì 146

- Ïðèì³ùåííÿ ãðîìàäñüêîãî

ïðèçíà÷åííÿ (ìàãàçèíè)
êâ.ì 183

- Ôóä-êîðò êâ.ì 487

- Êàôå êâ.ì 182

- Òåõí³÷í³ ïðèì³ùåííÿ êâ.ì 125

8.

3 ïîâåðõ êâ.ì 3 610

- Ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ
êâ.ì 1426

- Òðèáóíè êâ.ì 1443

- Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèì³ùåííÿ êâ.ì 469

- Ôóä-êîðò êâ.ì 272

9. Áóä³âåëüíèé îá'ºì êóá.ì 68 500

10. Çàãàëüíà ïëîùà êâ.ì 13 578

11. Êîðèñíà êîìåðö³éíà ïëîùà êâ.ì 1231
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ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÑÏÎÆÈÂÀ×²Â ÏÎÑËÓÃ ÏÀÒ "ÀÊ "ÊÈ¯ÂÂÎÄÎÊÀÍÀË"!

ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" ³íôîðìóº ñïîæèâà÷³â ïðî íàì³ð çä³éñíèòè

ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ ó çâ'ÿçêó ç³

çì³íîþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, çðîñòàííÿì âàðòîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿,

ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ³íøèõ ñêëàäîâèõ

òàðèô³â.

Íà ñüîãîäí³ ïîñòàíîâîþ â³ä 16.06.2016 ¹ 1141 Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿,

ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã, ç 02.08.2016 âñòàíîâëåí³:

-òàðèô íà ïîñëóãè öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ
äëÿ ñïîæèâà÷³â ì. Êèºâà ó ðîçì³ð³ 12,348 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 2,058 ãðí) çà

1 êóá. ì, ç íèõ:

� 6,132 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,022 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 6,216 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,036 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ïîñòàíîâîþ â³ä 16.06.2016 ¹ 1142 Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº

äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ç

02.08.2016 âñòàíîâèëà äëÿ ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" òàðèô íà ïîñëóãè
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ
(ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì) ó ðîçì³ð³ 13,77 ãðí

(ó ò. ÷. ÏÄÂ 2,295 ãðí) çà 1 êóá. ì, ç íèõ:

� 6,84 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,14 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 6,93 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,155 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîâ³äâåäåííÿ.

Îñíîâíèìè ôàêòîðàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ïëàíîâàíèõ ðîçðàõóíê³â íà

2017 ð³ê º:

- ³ç çàòâåðäæåííÿì Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè

íà 2016 ð³ê" â³ä 25.12.2015 ¹ 928-VIII çá³ëüøèòüñÿ ð³âåíü ì³í³ìàëüíî¿

çàðîá³òíî¿ ïëàòè;

- ç 01.10.2016 íàáóëà ÷èííîñò³ ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ â³ä 27.09.2016

¹ 1649, çã³äíî ç ÿêîþ âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ ÏÀÒ"ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë"

çðîñëà íà 10% ç ìîìåíòó âñòàíîâëåííÿ ä³þ÷èõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç

âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ (ç 2,157 ãðí/êÂò.ãîä äî 2,364

ãðí/êÂò.ãîä);

- òàêîæ çðîñëè âèòðàòè íà ìàòåð³àëè äëÿ î÷èñòêè âîäè òà ñòîê³â,

ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè, ìàòåð³àëè âèðîáíè÷³, íà îáñëóãîâóâàííÿ

âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó òà ³íø³.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîïîçèö³¿ ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" ùîäî âñòàíîâëåííÿ

íà 2017 ð³ê òàðèô³â íàñòóïí³:

- âñòàíîâèòè òàðèô íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ
òà âîäîâ³äâåäåííÿ äëÿ ñïîæèâà÷³â ì. Êèºâà ó ðîçì³ð³ 13,86 ãðí
(ó ò. ÷. ÏÄÂ 2,31 ãðí) çà 1 êóá. ì, ç íèõ:

� 7,212 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,202 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 6,648 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,108 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîâ³äâåäåííÿ;

- âñòàíîâèòè äëÿ ìåøêàíö³â áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â òàðèô íà
ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ
(ç âèêîðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì) ó ðîçì³ð³ 15,984 ãðí
(ó ò. ÷. ÏÄÂ 2,664 ãðí), ç íèõ:

� 8,316 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,386 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîïîñòà÷àííÿ;

� 7,668 ãðí (ó ò. ÷. ÏÄÂ 1,278 ãðí) çà 1 êóá. ì âîäîâ³äâåäåííÿ.

Ïëàíîâàí³ íà 2017 ð³ê òàðèôè íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ

íå ì³ñòÿòü ïðèáóòêó.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á òà ¿õí³õ

îá'ºäíàíü ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 20 äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ íà àäðåñó:

ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë", 01015, ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà, 1-à, àáî íà

åëåêòðîííó ïîøòó: yzhovner@vodokanal.kiev.ua.

Äî óâàãè ÷ëåí³â Ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó ì. Êèºâà
×åðåç ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ íàâêîëî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó

çâåðòàþñÿ äî ÷ëåí³â ÊÌÔÂÑÓ òà óñ³õ íåáàéäóæèõ äî ðîçâèòêó âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó ó
ì. Êèºâ³ ç ïðîïîçèö³ºþ ùîäî ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ êîíôåðåíö³¿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ âåëîñèïåäíîãî ñïîðòó ç ðîçãëÿäîì íàñòóïíèõ ïèòàíü:

1. Ïåðåîáðàííÿ ãîëîâè ÊÌÔÂÑÓ

2. Îáðàííÿ ÷ëåí³â Ïðàâë³ííÿ

3. Îáðàííÿ ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿

4. Ðîçãëÿä Ñòàòóòó ÊÌÔÂÑÓ òà, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, âíåñåííÿ çì³í

×àñ ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³¿: 27 æîâòíÿ, 12.00.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: âóë. Õðåùàòèê, 12

×ëåí ÊÌÔÂÑÓ Òêà÷åíêî Â. Î.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïoâeðxó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 42,60
êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, á. 4. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2016 —
1 166 600,0 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí) íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 8%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 7 777,33 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ
ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì.
Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

24.10.2016 î 16.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà (01601,

ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà, 8, êîðï.1) â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ¹826/11046/16 çà

ïîçîâîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî îñåðåäêó âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Àñîö³àö³ÿ

ñïðèÿííÿ ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì

òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.07.2016 ¹728/728 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ

äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñï. Âîçç'ºäíàííÿ, çàë³çíèö³, ïðîñï. Áðîâàðñüêîãî,

Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

ÒÎÂ "ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÍÎÂÀ" ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî ðîçïî÷àëèñÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàí³

ç ïîë³ïøåííÿì òåõí³÷íîãî òà åêîëîã³÷íîãî ñòàíó âîäîéì Äåñåíêà (×îðòîðèé) òà

¿¿ âîäîéìè íà ¿¿ ïðîòîö³ ó Äí³ïðîâñüêîìó òà Äåñíÿíñüêîìó ðàéîíàõ ì. Êèºâà, à

òàêîæ âîäîéìè çàòîêè Ìèêîëàé÷èê òà ÷àñòèíè çàòîêè Ãàëåðíà â ìåæàõ Ãîëîñ³¿âñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

* Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ "Êè¿â-

ñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua

ó ðîçä³ë³ "Ïðî ìåòðîïîë³òåí" — "íîðìàòèâí³ àêòè" — "òåõí³÷í³ óìîâè äî

îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ".

** Àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà çà 3 ì³ñÿö³ îðåíäè.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äî-

äàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä-

÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-

ò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæ-

íî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íå-

çàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè

ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåð-

æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà:

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàí-

íÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé

îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëü-

íèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³

ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàä-

íàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³â-

ë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â

ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïî-

æåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà

îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³

îðåíäè.

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 ïîñâ³ä÷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 çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äî-

êóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëå-

íó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâ-

íîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå

á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó

ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïî-

äàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîç-

ì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåí-

íÿ 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.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â

äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 09.11.2016 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Õðåùà-

òèê, 10, êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðà-

çîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîí-

êóðñ") (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àä-

ðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 04.11.2016

(êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì.

Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê.

524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòà-

ìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò. — ç 9.00 äî 16.45.

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà-
÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîç-
ì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàí-
ñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,30 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë. Ïðîôå-
ñîðà Ï³äâèñîöüêîãî,4,ë³ò.Á (2 ïîâåðõ) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ¹ 7

Àïòåêà,ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³
ë³êè

4 631,00 9 262,00
ð/ð 31555201338371 â ÃÓ

ÄÊÑÓ ì. Êèºâà ÌÔÎ: 820019
ªÄÐÏÎÓ: 01993842

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,00 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë.Ìàðøàëà
Æóêîâà,10 ë³ò.À (1 ïîâåðõ) Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðàä³à-
ö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì.Êèºâà â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíî-
ãî àâòîìàòó,ùî â³äïóñêàº

ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè
672,00 1 344,00

ð/ð 31551201349643 â ÃÓ
ÄÊÑÓ ì. Êèºâà ÌÔÎ: 820019

ªÄÐÏÎÓ: 21490652

3*
×àñòèíà ïåðåõîäóñòàíö³¿ ìåòðî "Ëèá³äñüêà"çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,00êâ.ì 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíóòîðãîâåëü-
íîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

76 887,50 153 775,00
ð/ð 26006032079400 ÏÀÒ

"ÓêðÑèááàíê" ÌÔÎ: 351005
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

4
Íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 39,63 êâ.ì çà àäðåñîþ: 
Ã³äðîïàðê,î.Äîëîáåöüêèé,ïëÿæ "Ìîëîä³æíèé"á/í (1 ïîâåðõ) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÏ â.î.Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) "Ïëåñî"

Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ 1 783,00 3 566,00

ð/ð 2600930946401 ó ÏÀÒ
"ÁÀÍÊ ÊÐÅÄÈÒ ÄÍ²ÏÐÎ"

ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 23505151

5
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 97,96 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë. Ôðîë³â-
ñüêà,1/6 ë³ò.À’ (1-3 ïîâåðõè) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿

50 135,83 150 407,49** ð/ð 2600230946101 ó öåí-
òðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ì. Êèº-
âà ÏÀÒ "Áàíê êðåäèò Äí³ïðî"

ÌÔÎ: 305749 ªÄÐÏÎÓ:
033665006

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 102,23 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë.Ôðîë³â-
ñüêà,1/6 ë³ò.À'(1-2 ïîâåðõè) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿

43 858,33 131 574,99**

7
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,30 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë. Áëþõåðà,
6 ê.2 (1 ïîâåðõ) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÂÍÇ "Ïåðøèé Êè¿âñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ"

Áóôåò,ùî íå çä³éñíþº ðå-
àë³çàö³þ òîâàð³â ï³äàêöèç-

íî¿ ãðóïè
4 671,50 9343,00

ð/ð 31550201329965 â ÃÓ
ÄÊÑÓ ì. Êèºâà/ ÌÔÎ: 820019

ªÄÐÏÎÓ: 05416113

8
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 32,70 êâ.ì çà àäðåñîþ: ïðîñï.Ìàÿ-
êîâñüêîãî,31 (1 ïîâåðõ) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ÊÏ "Êè¿âê³íîô³ëüì"

²íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà 
(äåííèé äîãëÿä çà ä³òüìè)

8 637,50 17 275,00
ð/ð 26000336631700 â AT

"ÓêðÑèááàíê" ÌÔÎ: 351005
ªÄÐÏÎÓ: 35531906

9

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74,40 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë. Æèëÿí-
ñüêà,96 ë³ò.À (1 òà 2 ïîâåðõè) 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Ìóçåé âèäàòíèõ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè Ëåñ³ Óêðà¿íêè,
Ìèêîëè Ëèñåíêà, Ïàíàñà Ñàêñàãàíñüêîãî,Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî

36,6 êâ.ì (1 ïîâåðõ) —
îô³ñ

18 632,96 37 265,92

ð/ð 31556201345998 â ÓÄÊÑÓ
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà ÌÔÎ: 820019 

ªÄÐÏÎÓ: 04544352
37,8 êâ.ì (2 ïîâåðõ) —

ñêëàä

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Àíòîíîâ" ³íôîðìóºìî ïðî ðîçðàõóíîê òàðèôó íà ïîñëóãó ç óòðèìàííÿ áóäèíêó ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ äëÿ ãóðòîæèòê³â
ï³äïðèºìñòâà, à ñàìå:

Ãóðòîæèòîê ¹ 1, áóëüâ.Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî,16-á —òàðèô 16,25 ãðí çà 1 ì êâ.;

Ãóðòîæèòîê ¹ 2, âóë.Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 5-à —òàðèô 15,01 ãðí çà 1 ì êâ.;

Ãóðòîæèòîê ¹ 3, âóë.Äåïóòàòñüêà, 7—òàðèô 16,33 ãðí çà 1 ì êâ.

Ç ðîçðàõóíêàìè ïðîåêòóòàðèôóíà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíêó ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ãóðòîæèòê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Àêàäåì³êà Òóïîëºâà, 1, óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 50362

18 æîâòíÿ 2016 ð.
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Ó ãîñò³ äî ä³òåé çàâ³òàëè ó÷àñíèêè ÀÒÎ,

â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ÇÑÓ, ïðåäñòàâíè-

êè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é âåòåðà-

í³â, âèõîâàíö³ Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâî-

ãî ë³öåþ ³ì. ². Áîãóíà òà ó÷í³ ñòîëè÷íèõ

øê³ë. Çàõ³ä áóëî îðãàí³çîâàíî çà ï³ä-

òðèìêè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ ³ ÊÏÄÞ.

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ, Òåòÿíà ÃÎËÓÁÊÎÂÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó×ÀÑÍÈÊÈ ñâÿòà ìîãëè âçÿòè ó÷àñòü ó
ìàéñòåð-êëàñ³ «Êîëüîðîâà äåì³ë³òàðèçà-
ö³ÿ» (äåêîðóâàííÿ ã³ëüç), âèãîòîâèòè ïàò-
ð³îòè÷íó ñèìâîë³êó, íàïèñàòè ëèñòà çà-
õèñíèêàì Óêðà¿íè, äîïîìîãòè ñïëåñòè êà-
ìóôëÿæíó ñ³òêó, ÿêó çãîäîì â³äïðàâëÿòü
íà ïåðåäîâó, ñòâîðèòè êàðòó Óêðà¿íè äè-
òÿ÷èìè äîëîíÿìè. À ùå — ïîäèâèòèñÿ âè-
ñòàâêó òâîð÷èõ ðîá³ò âèõîâàíö³â ñòóä³¿ îá-
ðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà é ðîá³ò âåòåðà-
í³â ÀÒÎ, îçíàéîìèòèñÿ ç íîâèì îáìóíäè-
ðóâàííÿì òà çáðîºþ â³ä Íàö³îíàëüíî¿ ãâàð-
ä³¿, Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿
ïîë³ö³¿; âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ ³ç
ðóêîïàøíîãî áîþ, ðàä³îçâ’ÿçêó, ïàðàãëàé-
äèíãó, íàäàííÿ ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè òîùî. Òóò æå â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë ³ç
íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ.

Ç³ ñâÿòîì Ïîêðîâè òà Äíåì çàõèñíèêà
Â³ò÷èçíè çàïðîøåíèõ íà çàõ³ä â³òàëè ç³ðêî-
â³ ãîñò³ — â³äîìà óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà, òå-
ëåâåäó÷à, âîëîíòåð, ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Àí-
æåë³êà Ðóäíèöüêà, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà-
¿íè Âîëîäèìèð Òàëàøêî ³ âèõîâàíö³ Ïàëà-
öó òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî êîíöåðòó çà äîðó-
÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Îëåíà Ô³äàíÿí íàãîðîäèëà îñâ³-
òÿí — ó÷àñíèê³â ÀÒÎ ìóí³öèïàëüíîþ â³äçíà-
êîþ — ìåäàëëþ «×åñòü. Ñëàâà. Äåðæàâà» òà
Ïîäÿêàìè.

Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ — ³ äèðåêòîð ñòîëè÷-
íî¿ øêîëè ¹ 203 Àíäð³é Ìåëüíèê, ÿêèé äî
â³éíè ïðàöþâàâ ó÷èòåëåì ³ñòîð³¿, à êîëè
ïîâåðíóâñÿ äîäîìó — ïåðåì³ã ó êîíêóðñ³ é
î÷îëèâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

«ß òåïåð ïî-íîâîìó äèâëþñÿ íà ³ñòîð³þ
ñâîº¿ êðà¿íè é äîêëàäàòèìó ìàêñèìóì çóñèëü,
ùîá âèõîâàòè ìî¿õ ó÷í³â ñïðàâæí³ìè ïàò-
ð³îòàìè Óêðà¿íè», — êàæå ïàí Àíäð³é.

Îòðèìàâ íàãîðîäó é ïåäàãîã íàóêîâî-
òåõí³÷íîãî â³ää³ëó Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³-
òåé òà þíàöòâà Àíäð³é Ãðóøêî.

«Ó ìèðíå æèòòÿ ÿ ïîâåðíóâñÿ íåäàâíî,
òîæ ïîñì³øêè òà ìàéñòåðí³ñòü íàøèõ âè-
õîâàíö³â äîïîìîãëè ìåí³ â³äâîë³êòèñÿ â³ä
äóìîê ïðî ÀÒÎ. À íà ñõ³ä ÿ ï³øîâ äîáðî-
âîëüöåì, àäæå íå ì³ã ñèä³òè âäîìà, êîëè â
íàø³é äåðæàâ³ â³äáóâàþòüñÿ âîºíí³ ä³¿. Çâè-
÷àéíî, ñ³ì’ÿ íàìàãàëàñÿ ìåíå óòðèìàòè,
äðóæèíà áëàãàëà ëèøèòèñÿ, àëå ï³òè íà â³é-

íó ââàæàþ ñâî¿ì îáîâ’ÿçêîì. ßêáè êîæåí
÷îëîâ³ê ïîäóìàâ: «Íàâ³ùî ìåí³ öå òðåáà,
àäæå º ³íø³, ÿê³ çàõèñòÿòü íàøó äåðæàâó»,
òî Óêðà¿íè âæå á íå áóëî», — ðîçïîâ³â Àí-
äð³é Àíàòîë³éîâè÷.

Îëåêñàíäð Ëèòâèí, â³í æå ïðîñòî «Äÿ-
äÿ Ñàøà», áîºöü 95-¿ äåñàíòíî¿ áðèãàäè çà-
ëþáêè ïîñï³ëêóâàâñÿ ç þíèìè æóðíàë³ñòà-
ìè.

Ä³çíàâøèñü, ùî íà ñõîä³ êðà¿íè ïî÷à-
ëèñÿ â³éñüêîâ³ ä³¿, Îëåêñàíäð â³äðàçó æ ï³-
øîâ äî â³éñüêêîìàòó. Õî÷à ñ³ì’ÿ é íàìà-
ãàëàñÿ çóïèíèòè, â³í êàçàâ: «ßêùî ÿ íå ï³-
äó, òî ïîò³ì, ÿêùî íå äîâåäè Ãîñïîäè, â³é-
íà ä³éäå ³ äî íàøîãî äîìó, âè æ áóäåòå ïè-

òàòè ìåíå, ÷îìó ÿ íå ï³øîâ âàñ çàõèùàòè.
ß äîðîñëèé ÷îëîâ³ê ³ ìàþ áàãàòèé â³éñüêî-
âèé äîñâ³ä, ïî÷èíàþ÷è ç Ðÿçàíñüêîãî ïî-
â³òðÿíî-äåñàíòíîãî ó÷èëèùà, òîìó êðàùå
ï³äó âîþâàòè ÿ, í³æ ìîëîä³ íåîáñòð³ëÿí³
õëîï÷àêè».

«Äÿäÿ Ñàøà» ÷àñòî çãàäóº ñâî¿õ çàãèá-
ëèõ òîâàðèø³â, âîíè ïðèõîäÿòü äî íüîãî
íàâ³òü ó ñíàõ. Áîºöü êàæå, ùî éîãî, íàïåâ-
íî, àíãåë-îõîðîíåöü âðÿòóâàâ, àäæå ê³ëüêà
ðàç³â ¿õí³é ÁÒÐ ïîòðàïëÿâ ï³ä øêâàëüíèé âî-
ãîíü ³ äîâîäèëîñÿ ÷àñòî ïèòàòè ñåáå: «×î-
ìó âîíè çàãèíóëè, à ÿ çàëèøèâñÿ æèâèé?!»
³ â³ä÷óâàòè íàâ³òü ïðîâèíó çà öå.

Ï³ä ÷àñ áîþ â Ï³ñêàõ Îëåêñàíäð îòðè-
ìàâ òÿæêó êîíòóç³þ, íàñë³äêîì ÿêî¿ ñòà-
ëà âòðàòà çîðó òà íåñòåðïíèé á³ëü ó ãîëî-
â³, òà íàéñêëàäí³øèé á³é, ââàæàº, òðèâàâ
á³ëÿ Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó, ùå é ç ï³äáè-
òîþ òåõí³êîþ, ùî óñêëàäíþâàëî ïðîòè-
ñòîÿííÿ.

Îëåêñàíäð Ëèòâèí ³ç ã³ðêîòîþ êàæå ïðî
òèõ ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ áîÿòüñÿ éòè çàõèùàòè
ñâîþ êðà¿íó, äëÿ ÿêèõ ñïîê³é â äåðæàâ³ º
äðóãîðÿäíèì. Ïðî æ³íîê íà ôðîíò³ â³äãó-
êóºòüñÿ ïîçèòèâíî, àëå âïåðøå çà 2 ì³ñÿö³
â³éíè çóñòð³â æ³íêó íà áëîê-ïîñòó ì³æ Ñëî-
â’ÿíñüêîì ³ Ìàð³óïîëåì (öèâ³ëüíà á³ëÿâêà
íà âëàñíîìó àâòî).

«Öå áóëî òàêèì ñâÿòîì äóø³, òàêîþ ðà-
ä³ñòþ!» — çãàäóº â³í.

Îëåêñàíäð ïåðåêîíàíèé, ùî ä³òÿì ïî-
òð³áíî ðîçïîâ³äàòè ïðî â³éíó, ùîá âîíè ðî-
çóì³ëè, ùî â³äáóâàºòüñÿ íàñïðàâä³ é êîãî
òðåáà ïîâàæàòè.

Çàðàç Îëåêñàíäð Ëèòâèí — ïåíñ³îíåð,
àëå àêòèâíî çàéìàºòüñÿ âîëîíòåðñòâîì, äî-
ïîìàãàº ïîáðàòèìàì, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà
ôðîíò³, à ùå ö³êàâèòüñÿ àðõåîëîã³ºþ ÷àñ³â
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ �

Ñèëà Íåñêîðåíèõ
� Çàãàëüíîì³ñüêèé çàõ³ä ï³ä òàêîþ íàçâîþ â³äáóâñÿ íàïåðåäîäí³ Äíÿ çàõèñíèêà

Óêðà¿íè â Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà

Îëåêñàíäð Ëèòâèí, â³í æå ïðîñòî "Äÿäÿ Ñàøà", áîºöü 95-¿ äåñàíòíî¿ áðèãàäè çàëþáêè ïîñï³ëêóâàâñÿ 
ç þíèìè æóðíàë³ñòàìè

Ïî÷åñíó ãðàìîòó çà ïë³äíó ñï³âïðàöþ â³ä ÃÎ"Ñåðöÿ Ê³áîðã³â"âðó÷èëè äèðåêòîðó ÊÏÄÞ Îêñàí³ Äîáðîâîëüñüê³é

Ó÷àñíèêè ñâÿòà ìîãëè âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñ³ «Êîëüîðîâà äåì³ë³òàðèçàö³ÿ» (äåêîðóâàííÿ ã³ëüç),
âèãîòîâèòè ïàòð³îòè÷íó ñèìâîë³êó, íàïèñàòè ëèñòà çàõèñíèêàì Óêðà¿íè 
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