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ÏÐÎ ÒÅ, ùî íàáëèæàþòüñÿ ñèëü-
í³ ìîðîçè ³ ñí³ãîïàäè, ñòàëî â³-
äîìî çàâ÷àñíî, çã³äíî ïðîãíîç³â
Ã³äðîìåòöåíòðó. Òîìó äî íåãîäè
êîìóíàëüí³ ñëóæáè ñòîëèö³ ìà-
ëè çìîãó ï³äãîòóâàòèñÿ.

«Íàïåðåäîäí³ ïîã³ðøåííÿ ïî-
ãîäíèõ óìîâ ìè ïðîâåëè çàñ³äàí-
íÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõ-
íîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì³ñò³
Êèºâ³, äå îïðàöþâàëè òðè êëþ-
÷îâ³ ïèòàííÿ. Ïî-ïåðøå, òåïëî-
ïîñòà÷àëüí³ ï³äïðèºìñòâà ì³ñòà
îòðèìàëè äîðó÷åííÿ â³äêîðèãó-
âàòè ïàðàìåòðè òåïëîíîñ³ÿ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ êîìôîðòíî¿ òåì-
ïåðàòóðè â îñåëÿõ êèÿí. Àäæå äëÿ
îá³ãð³âó áóäèíêó â óìîâàõ ð³çêî-

ãî çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè çîâ-
í³øíüîãî ïîâ³òðÿ íåîáõ³äíà á³ëü-
øà ê³ëüê³ñòü òåïëîâî¿ åíåðã³¿. Äðó-
ãå — ðîçãîðòàííÿ ïóíêò³â îá³ãð³-
âó â ñòîëèö³ íà ÷àñ ëþòèõ õîëî-
ä³â. Òðåòº — îðãàí³çàö³ÿ ïðèáè-
ðàííÿ ñí³ãó, îñê³ëüêè íà âèõ³äí³
ñèíîïòèêè ïðîãíîçóâàëè ³íòåí-
ñèâíèé ñí³ãîïàä»,— ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðîáîòè ïóíê-
ò³â îá³ãð³âó áóëî îðãàí³çîâàíî â
óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³.

«Â îñíîâíîìó, öå ïðèì³ùåííÿ
ÆÅÊ³â, òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òîùî.
Ìè â³ä³éøëè â³ä ïðàêòèêè ðîç-

ãîðòàííÿ íàìåò³â, îñê³ëüêè öå íå-
áåçïå÷íî (÷åðåç ìîæëèâ³ñòü âè-
íèêíåííÿ ïîæåæ) ³ íå çîâñ³ì çðó÷-
íî. Ëþäè ìîæóòü ç³ãð³òèñÿ, âè-
ïèòè ÷àþ ÷è êàâè. Ó êîæíîìó
ïóíêò³ º àïòå÷êà. ßêùî áóäå íå-
îáõ³äíî, ìè çá³ëüøèìî ê³ëüê³ñòü
òàêèõ ïðèì³ùåíü äëÿ îá³ãð³âó íà
20 îäèíèöü»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ.

Ùîäî ñí³ãîïàä³â, òî ïðîãíîçè
ñèíîïòèê³â ñïðàâäèëèñÿ. Óïðî-
äîâæ ê³ëüêîõ äí³â ó ñòîëèö³ òðè-
âàëè çíà÷í³ îïàäè. Ïðî òå, ÿê ë³ê-
â³äóþòü íàñë³äêè íåãîäè êîìó-
íàëüíèêè, ïåðåñâ³ä÷èâñÿ ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî. Íàïåðåäîäí³
ðîáî÷îãî òèæíÿ â³í îñîáèñòî âíî-
÷³ ïðî¿õàâñÿ ì³ñòîì ³ ïåðåâ³ðèâ,
ÿê ïðàöþþòü äîðîæí³ ñëóæáè, ùî
ïðèáèðàþòü ñí³ã íà âóëèöÿõ.

Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ, ùî
êîìóíàëüíèêè ïðàöþþòü â ö³ëî-
äîáîâîìó ðåæèì³, àëå ðîáîòà ïî-
âèííà áóòè á³ëüø çëàãîäæåíîþ ³
åôåêòèâíîþ, àáè îïåðàòèâíî ïðè-
áðàòè ì³ñòî â³ä ñí³ãó òà íå äîïóñ-
òèòè êîëàïñó â ñòîëèö³. «ß ïåðå-
â³ðèâ, ÿê ïðàöþþòü ì³ñüê³ ñëóæ-
áè. Çðîçóì³ëî, ùî òàê³ ñí³ãîïà-
äè — öå ñòèõ³ÿ! ² ìè áà÷èìî, ùî
êî¿òüñÿ â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà-
¿íè — º ïðîáëåìè ç ïðèáèðàííÿì
ñí³ãó, çàáëîêîâàí³ äîðîãè»,— ñêà-
çàâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷. Â³í
íàãîëîñèâ, ùî äîðîæí³ ñëóæáè
ðîáëÿòü âñå, ùîá ì³í³ì³çóâàòè
íàñë³äêè íåãîäè, ðîç÷èñòèòè ì³ñ-
òî â³ä ñí³ãó, àáè ç ïî÷àòêîì ðî-
áî÷îãî òèæíÿ íå ñòàëîñÿ êîëàï-

ñó. «Ùîá íå áóëî í³ÿêèõ çáî¿â ³
ì³ñòî ïðàöþâàëî â íîðìàëüíî-
ìó ðåæèì³. Êîìóíàëüíèêè ïðà-
öþþòü ³ âäåíü, ³ âíî÷³. Ïðîáëå-
ìè, çâè÷àéíî, º. ² ÿ àêöåíòóâàâ
íà íåäîë³êàõ. Ïîâèííî áóòè á³ëü-
øå áðèãàä, ÿê³ ïðàöþþòü âíî÷³,
ðîáîòà ìàº áóòè á³ëüø çëàãîäæå-
íîþ òà åôåêòèâíîþ»,— äîäàâ
î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Ñï³âðîá³òíèêè «Êè¿âàâòîäî-
ðó» çàëó÷àþòü äî ïðîöåñó î÷è-
ùåííÿ äîð³ã ïîíàä 270 îäèíèöü
ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè. Êð³ì
òîãî, ïðàöþþòü áðèãàäè, ùî âðó÷-
íó ðîç÷èùàþòü çóïèíêè ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, ï³äõîäè äî
ï³äçåìíèõ ³ íàçåìíèõ ï³øîõ³ä-
íèõ ïåðåõîä³â. Òàêîæ, çà ñëîâà-
ìè ìåðà, äîáðå äîïîìàãàº òà òåõ-
í³êà, ùî áóëà ïðèäáàíà, ³ òà, ÿêó
Êèºâó ïîäàðóâàëè í³ìåöüê³ äðó-
ç³ ìèíóëîãî ðîêó.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ï³äêðåñëèâ,
ùî êîìóíàëüíèêè çàáåçïå÷åí³
äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïîñèïàëü-
íèõ ³ ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòå-
ð³àë³â äëÿ ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â
íåãîäè. «ß ðîçïîðÿäèâñÿ çîñåðå-
äèòèñÿ, ç³áðàòè âñ³ ñèëè, ùîá âïî-
ðàòèñÿ ç âèêëèêàìè ñòèõ³¿, àáè
âæå ó â³âòîðîê Êè¿â ïîâåðíóâñÿ
äî çâè÷íîãî ðèòìó æèòòÿ, à äî-
ðîãè ³ òðîòóàðè áóëè ðîç÷èùå-
í³»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Äîäàìî ëèøå, ùî êîìóíàëü-
íèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ñòî-
ëèö³, ïîïðè ñêëàäí³ ïîãîäí³ óìî-
âè, ïðàöþâàâ ³ ïðàöþº çà ãðàô³-
êîì ³ íà âñ³õ ìàðøðóòàõ �

Çàõèñò â³ä ìîðîç³â ³ íåãîäè
� Íà ÷àñ ëþòèõ õîëîä³â ó Êèºâ³ ðîçãîðíóëè 30 ïóíêò³â îá³ãð³âó

Ï³ä ïóíêòè îá³ãð³âó öüîãîð³÷ â ñòîëèö³ îáëàäíàëè ïåðåâàæíî ïðèì³ùåííÿ ÆÅÊ³â, òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.Òóò
ëþäè ìîæóòü ç³ãð³òèñÿ, âèïèòè ÷àþ ÷è êàâè

Íà ÷àñ ð³çêîãî çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ó ì³ñò³
ðîçãîðíóëè ðîáîòó 30 ïóíêò³â îá³ãð³âó, ç ÿêèõ 11
ïðàöþþòü ó ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³. Äî ö³º¿ ðîáîòè
ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè çàëó÷èëè ôàõ³âö³â Òîâà-
ðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà. Çà íåîáõ³äíîñò³ ê³ëü-
ê³ñòü òàêèõ îá’ºêò³â ìîæíà çá³ëüøèòè äî 50. Óïðî-
äîâæ âèõ³äíèõ íà áîðîòüáó ³ç ñí³ãîïàäîì
êîìóíàëüí³ ñëóæáè çàä³ÿëè ïîíàä 270 îäèíèöü
ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè. Êð³ì òîãî, ïðàöþâàëè
áðèãàäè, ùî âðó÷íó ðîç÷èùàëè çóïèíêè ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, ï³äõîäè äî ï³äçåìíèõ ³ íàçåì-
íèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Êèÿí çàïðîøóþòü
íà ßðìàðîê ãðîìàäñüêèõ
ïðîåêò³â
11-12 ñ³÷íÿ â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ ßðìà-
ðîê ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â, äå áóäå ïðå-
çåíòîâàíî 321 ïðîïîçèö³þ, ðîçðîáëå-
íó ìåøêàíöÿìè ì³ñòà. Íàãàäàéìî, ùî
ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ ô³íàíñóâàòèìóòüñÿ
çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó Êèºâà â
2017 ðîö³ â ðàìêàõ Áþäæåòó ó÷àñò³.

Ìåòà çàõîäó — çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³
ó ïðîöåñ³ ãîëîñóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³ çàäëÿ âèçíà÷åííÿ ðåéòèíãó ïîäà-
íèõ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â òà ïîäàëü-
øî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîòÿãîì 2017-ãî çà ðà-
õóíîê êîøò³â ì³ñüêî¿ ñêàðáíèö³.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ßðìàðêó áóäóòü
ïðåçåíòîâàí³ òà âèñâ³òëåí³ âñ³ äåòàë³
ïîäàíèõ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â. Êîæåí
àâòîð ìàòèìå çìîãó ïóáë³÷íî ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ¿õ òà â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàí-
íÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ òà çàö³êàâëåíèõ ó÷àñ-
íèê³â çàõîäó.

Ïðîãðàìà çàõîäó:
1. Â³äêðèòòÿ ßðìàðêó îðãàí³çàòîðà-

ìè òà ïðåäñòàâíèêàìè ÊÌÄÀ ïðåçåí-
òàö³ÿ ðåçóëüòàò³â ³ìïëåìåíòàö³¿ ³ííî-
âàö³éíîãî ìåõàí³çìó áþäæåòóâàííÿ ³ç
âèêîðèñòàííÿ ³íôîãðàô³êè ïîäàíèõ
ïðîåêò³â.

2. Çîíà â³ëüíîãî ì³êðîôîíà. Ñòåí-
äîâ³ äîêëàäè.

3. Çîíà ãîëîñóâàííÿ — êîæåí ó÷àñ-
íèê ìàòèìå çìîãó â³ääàòè âëàñíèé ãî-
ëîñ çà 5 íàéêðàùèõ ïðîåêò³â.

Ó÷àñòü ó çàõîä³ áåçêîøòîâíà çà óìî-
âè ïîïåðåäíüî¿ ðåºñòðàö³¿ çà ïîñèëàí-
íÿì: https://goo.gl/forms/OzrMz3pDIl7Ir0B2

×àñ ïðîâåäåííÿ: ç 11.00 äî 18.00.
Êîëîííà çàëà ÊÌÄÀ.

Ðîáîòè, êîòð³ 
ïðîâîäèòèìóòüñÿ 
â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè 
äî «ªâðîáà÷åííÿ»,
íå ñïðè÷èíÿòü
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â 
äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà
Ðåìîíòí³ ðîáîòè íà åëåêòðîìåðåæàõ,
ùî çä³éñíþâàòèìóòüñÿ â ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè äî ïðîâåäåííÿ ï³ñåííîãî êîí-
êóðñó «ªâðîáà÷åííÿ», íå ñïðè÷èíÿòü
çá³ëüøåííÿ òàðèô³â äëÿ ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³. Çàçíà÷åí³ çàõîäè âèêîíóâàòèìóòü-
ñÿ â ðàìêàõ ùîð³÷íîãî ðåìîíòíîãî ôîí-
äó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî».

«Éäåòüñÿ ïðî çàì³íó åëåêòðîóñòà-
íîâîê òà ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷, ùî ïî-
òð³áí³ äëÿ ï³äâèùåííÿ ïîòóæíîñò³ ðî-
áîòè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ Ì³æíàðîäíî-
ãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó, à òàêîæ âñòà-
íîâëåííÿ òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³é.

Ö³ çàõîäè äîçâîëÿòü çàáåçïå÷èòè
íàä³éíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ âèñòàâêî-
âîãî öåíòðó òà óíèêíóòè ïåðåâàíòàæåí-
íÿ ìåðåæ, ó òîìó ÷èñë³, íà ïåð³îä ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñó. Îäíàê ö³ ðîáîòè âè-
êîíóâàòèìóòüñÿ â ðàìêàõ ðåìîíòíîãî
ôîíäó ï³äïðèºìñòâà. Òîìó íàãîëîøóþ
íà òîìó, ùî ï³äâèùåííÿ ö³í íà åëåê-
òðèêó äëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ó çâ’ÿçêó
ç ïðîâåäåííÿì «ªâðîáà÷åííÿ» íå áóäå»,—
ïîÿñíèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî
Ïàíòåëåºâ.

íîâèíè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження Порядку внесення та розгляду місцевих 

ініціатив в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 545/1549 від 8 грудня 2016 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805,
зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок внесення та розгляду

місцевих ініціатив в місті Києві, що додається.
2. Визнати таким, що витратило чинність, рі�

шення Київської міської ради від 08.07.2015
№ 121/2024 «Про затвердження Порядку вне�
сення місцевої ініціативи в місті Києві».

3. Це рішення Київської міської ради офіцій�
но оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 08.12.2016 № 545/1549

Порядок внесення та розгляду місцевих ініціатив в місті Києві
І. Загальні положення

1.1. Порядок внесення та розгляду місцевих
ініціатив в місті Києві (далі — Порядок) відпо�
відно до статті 9 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» визначає механізм
внесення та розгляду Київською міською радою
місцевих ініціатив.

1.2. Місцева ініціатива оформлюється у ви�
гляді письмової пропозиції про розгляд Київ�
ською міською радою будь�якого питання, від�
несеного до відання органів місцевого само�
врядування.

Місцева ініціатива може супроводжуватись
поданням проекту рішення Київської міської ра�
ди з цього питання.

1.3. Ініціювати внесення місцевої ініціативи
та брати участь у підтримці місцевої ініціативи
мають право члени територіальної громади міс�
та Києва, що проживають та зареєстровані на те�
риторії міста Києва, які є дієздатними та відпо�
відно до статті 70 Конституції України мають
право голосу на виборах і референдумах (да�
лі — члени територіальної громади міста Ки�
єва).

1.4. Після обрання районних у місті Києві рад
кожна районна у місті Києві рада приймає влас�
ний порядок внесення та розгляду місцевих іні�
ціатив.

1.5. Пропозиція, подана в порядку місцевої
ініціативи до районної у місті Києві ради, має
обов’язково відповідати сфері повноважень ор�
ганів місцевого самоврядування, які передба�
чені законами України, рішеннями Київської
міської ради та іншими нормативно�правови�
ми актами.

1.6. Цей порядок є типовим для всіх район�
них в місті Києві рад.

II. Внесення місцевої ініціативи

2.1. Ініціатором внесення місцевої ініціативи
на розгляд Київської міської ради є ініціативна
група членів територіальної громади міста Ки�
єва в кількості не менше 5 осіб.

2.2. Процедура внесення місцевої ініціативи
на розгляд Київської міської ради розпочинає�
ться з подання до Київської міської ради ініці�
ативною групою членів територіальної грома�
ди міста Києва повідомлення про початок збо�
ру підписів на підтримку місцевої ініціативи.

2.3. Ініціативна група подає повідомлення на
ім’я заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради за формою, наведеною
у додатку 1 до цього Порядку, яке містить:

2.3.1. Прізвище, ім’я, по батькові членів ініці�
ативної групи.

2.3.2. Серії та номери паспортів членів ініці�
ативної групи.

2.3.3. Прізвище, ім’я, по батькові, місце про�
живання та контактні дані (телефон, електрон�

на адреса) члена ініціативної групи, відповідаль�
ного за організацію роботи ініціативної групи.

2.3.4. Питання, яке ініціюється в порядку міс�
цевої ініціативи.

2.3.5. Згоду членів ініціативної групи на об�
робку персональних даних.

До повідомлення може додаватися проект рі�
шення Київської міської ради, ініційований в по�
рядку місцевої ініціативи, та інші інформацій�
но�аналітичні матеріали з питання, що пору�
шується шляхом місцевої ініціативи.

2.4. Повідомлення про початок збору підпи�
сів на підтримку місцевої ініціативи реєструєть�
ся відповідальним за реєстрацію кореспонден�
ції у системі електронного документообігу струк�
турним підрозділом секретаріату Київської місь�
кої ради не пізніше наступного робочого дня з
дня отримання повідомлення.

На вимогу представника ініціативної групи на
копії повідомлення про початок збору підписів
на підтримку місцевої ініціативи працівник сек�
ретаріату Київської міської ради проставляє
штамп із зазначенням дати отримання повідом�
лення, після чого повертає копію представнику.

Дата реєстрації повідомлення ініціативної
групи у системі електронного документообігу
є датою початку збору підписів на підтримку
місцевої ініціативи.

2.5. Секретаріат Київської міської ради про�
тягом п’яти робочих днів з дня реєстрації пові�
домлення надсилає відповідальному члену іні�
ціативної групи лист, в якому інформує про вста�
новлений для збору підписів на підтримку міс�
цевої ініціативи строк, передбачений пунктом
3.2 цього Порядку, та наслідки пропуску цього
строку.

2.6. У разі, якщо питання, яке пропонується внес�
ти в порядку місцевої ініціативи, не віднесено
законами України до відання місцевого само�
врядування, секретаріат Київської міської ра�
ди протягом строку, встановленого пунктом 2.5
цього Порядку, надсилає члену ініціативної гру�
пи, відповідальному за організацію роботи іні�
ціативної групи, лист із необхідними роз’яснен�
нями і повертає повідомлення члену ініціатив�
ної групи, відповідальному за організацію ро�
боти цієї ініціативної групи.

2.7. Ініціативна група має право змінювати,
доповнювати та відкликати подання на місце�
ву ініціативу, не змінюючи при цьому предмету
місцевої ініціативи.

ІІІ. Збір підписів на підтримку місцевої

ініціативи

3.1. Місцева ініціатива для її внесення на роз�
гляд Київської міської ради повинна бути під�
писана не менше ніж 1000 членів територіаль�
ної громади міста Києва.

3.2. Строк збору підписів на підтримку міс�

цевої ініціативи не може перевищувати тридця�
ти календарних днів з дня реєстрації секрета�
ріатом Київської міської ради повідомлення іні�
ціативної групи про початок збору підписів на
підтримку місцевої ініціативи у системі елек�
тронного документообігу.

Подана до секретаріату Київської міської ра�
ди місцева ініціатива з порушенням строку, ви�
значеного цим пунктом, розглядається відпо�
відно до чинного законодавства як колективне
звернення громадян.

3.3. Ініціативна група збирає підписи членів
територіальної громади міста Києва на підпис�
них листах за формою, наведеною у додатку 2
до цього Порядку.

3.4. Підписні листи повинні містити такі дані:
3.4.1. Суть питання, яке порушується місце�

вою ініціативою.
3.4.2. Порядковий номер підписанта у під�

писному листі.
3.4.3. Прізвище, ім’я та по батькові підписанта.
3.4.4. Число, місяць та рік народження підпи�

санта.
3.4.5. Адреса реєстрації місця проживання

підписанта.
3.4.6. Контактний номер телефону.
3.4.7. Особистий підпис підписанта.
3.4.8. Дату підписання підписного листа під�

писантом.
3.5. Ініціативна група зобов’язана:
3.5.1. Ознайомити кожного члена територі�

альної громади міста Києва, якому пропонує�
ться підписати підписний лист, з питанням, яке
ініціюється в порядку місцевої ініціативи.

У разі, якщо місцева ініціатива супроводжує�
ться проектом рішення Київської міської ради,
ініціативна група ознайомлює члена територі�
альної громади міста Києва з текстом такого
проекту рішення Київської міської ради. Текст
проекту рішення повинен бути викладений на
зворотній стороні підписного листа.

3.5.2. Повідомити кожному члену територі�
альної громади міста Києва, якому пропонує�
ться підписати підписний лист, про те, що його
підпис на підтримку цієї місцевої ініціативи мо�
же бути поставлено лише на одному підписно�
му листі.

3.6. Після закінчення збору підписів, але не
пізніше терміну, зазначеного у пункті 3.2 цього
Порядку, ініціативна група подає до секретарі�
ату Київської міської ради пакет документів,
який має містити:

3.6.1. Заяву на ім’я заступника міського го�
лови — секретаря Київської міської ради про
внесення на розгляд Київської міської ради міс�
цевої ініціативи, підписану всіма членами ініці�
ативної групи.

3.6.2 Письмово викладену пропозицію про
розгляд Київською міською радою відповідно�
го питання за формою, наведеною у додатку 4
до цього Порядку, чи проект рішення Київської
міської ради та пояснювальну записку до нього
в паперовому та електронному вигляді за фор�
мами, наведеними у додатках 5,6 до цього По�
рядку.

3.6.3. У разі необхідності інформаційно�ана�
літичні матеріали з питань, що порушуються
шляхом місцевої ініціативи.

3.6.4. Підписні листи, заповнені за формою,
наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

Кожний підписний лист повинен бути підпи�
саний всіма членами ініціативної групи.

3.7. Заява на ім’я заступника міського голо�
ви — секретаря Київської міської ради реєстру�
ється відповідальним за реєстрацію кореспон�
денції структурним підрозділом секретаріату
Київської міської ради у системі електронного
документообігу не пізніше наступного робочо�
го дня з дня її отримання.

На вимогу представника ініціативної групи на
копії заяви про внесення на розгляд Київської
міської ради місцевої ініціативи працівник сек�

ретаріату проставляє штамп із зазначенням да�
ти отримання заяви, після чого повертає копію
представнику.

3.8. Заступник міського голови — секретар
Київської міської ради організовує роботу що�
до перевірки поданих документів на відповід�
ність їх вимогам законодавства та цього Поряд�
ку, яка проводиться протягом десяти робочих
днів з дня реєстрації місцевої ініціативи.

3.9. При проведенні перевірки недійсними
визнаються підписи (підписні листи):

3.9.1. Які містять неповну інформацію, перед�
бачену формою, наведеною у додатку 2 до цьо�
го Порядку.

3.9.2. Проставлені однією особою два або
більше разів.

3.10. За результатами проведення перевір�
ки заступник міського голови — секретар Київ�
ської міської ради протягом строку, встановле�
ного пунктом 3.8 цього Порядку, надає дору�
чення постійній комісії Київської міської ради,
до предмету відання якої відноситься поруше�
не у місцевій ініціативі питання, щодо розгляду
місцевої ініціативи.

В разі, якщо за результатами перевірки бу�
ло виявлено невідповідність поданих доку�
ментів вимогам законодавства та цього По�
рядку, а саме: подання неповного пакету до�
кументів, передбаченого пунктом 3.6 цього
Порядку, заступник міського голови — секре�
тар Київської міської ради повертає місцеву іні�
ціативу ініціативній групі з зазначенням при�
чин повернення.

У випадках, коли ініціативна група подає па�
кет документів, передбачений пунктом 3.6 цьо�
го Порядку, але в підписних листах зазначаєть�
ся більше ніж 500 підписів, але менше ніж 1000
підписів, необхідних для розгляду місцевої іні�
ціативи відповідно до пункту 3.1 цього Поряд�
ку, заступник міського голови — секретар Ки�
ївської міської ради надає доручення постійній
комісії Київської міської ради, до предмету від�
ання якої відноситься порушене у місцевій іні�
ціативі питання, щодо розгляду місцевої ініці�
ативи із зауваженнями щодо виявлених невід�
повідностей кількості підписів.

3.11. У разі повернення місцевої ініціативи
ініціативна група може протягом десяти робо�
чих днів виправити виявлені порушення та по�
вторно подати місцеву ініціативу на розгляд Ки�
ївської міської ради.

3.12. Місцева ініціатива не вноситься на роз�
гляд Київської міської ради та повертається іні�
ціативній групі виключно у таких випадках:

3.12.1. Не надано повний пакет документів,
визначений пунктом 3.6 цього Порядку.

3.12.2. Не зібрано достатньої кількості підпи�
сів членів територіальної громади міста Києва
у визначений для цього термін, окрім випадку,
передбаченого абзацом 3 пункту 3.10 цього По�
рядку.

IV. Розгляд місцевої ініціативи

4.1. Місцева ініціатива, що супроводжується
проектом рішення Київської міської ради, за до�
рученням заступника міського голови — секре�
таря Київської міської ради направляється в
управління організаційного та документально�
го забезпечення діяльності Київської міської ра�
ди та реєструється в порядку, визначеному Рег�
ламентом Київської міської ради.

Місцева ініціатива, що супроводжується про�
ектом рішення Київської міської ради, розгля�
дається на засіданнях постійних комісій Київ�
ської міської ради та пленарному засіданні Ки�
ївської міської ради в порядку, визначеному Рег�
ламентом Київської міської ради, з урахуван�
ням особливостей, визначених цим Порядком.

4.2. Місцева ініціатива, оформлена у вигляді пись�
мової пропозиції про розгляд Київською місь�
кою радою будь�якого питання, віднесеного до
відання органів місцевого самоврядування, на�
правляється з відповідним дорученням заступ�
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ника міського голови — секретаря Київської місь�
кої ради на розгляд постійної комісії Київської
міської ради, до предмету відання якої відно�
ситься порушене у місцевій ініціативі питання.

Строк розгляду постійною комісію місцевої
ініціативи не повинен перевищувати 30 робо�
чих днів з дня отримання відповідного доручен�
ня заступника міського голови — секретаря Ки�
ївської міської ради.

4.3. Постійна комісія Київської міської ради,
якій надано доручення щодо розгляду місцевої
ініціативи, визначає наступний порядок розгля�
ду цієї ініціативи, для чого може створювати ро�
бочу групу із залученням члена ініціативної гру�
пи, відповідального за організацію роботи іні�
ціативної групи з питань місцевої ініціативи,
представників громадськості, вчених, експер�
тів, спеціалістів тощо (далі — робоча група).

4.4. За результатами роботи робоча група
повинна в межах строків, передбачених абза�
цом другим пункту 4.2 цього Порядку, подати
на розгляд постійної комісії проект рішення,
спрямований на врегулювання порушених у міс�
цевій ініціативі питань.

Постійна комісія направляє підтриманий нею
проект рішення до управління організаційного
та документального забезпечення діяльності
секретаріату Київської міської ради для реєс�
трації проекту рішення в порядку, визначеному
Регламентом Київської міської ради.

4.5. Члену ініціативної групи, відповідально�
му за організацію роботи ініціативної групи з
питань місцевої ініціативи, завчасно, але не піз�
ніше ніж за два дні до засідання постійної комі�
сії Київської міської ради, або пленарного засі�
дання Київської міської ради, на якому розгля�
дається місцева ініціатива, за допомогою елек�
тронної пошти та «сервісу коротких повідом�
лень» (SMS) повідомляється про час та місце
проведення відповідного засідання.

Член ініціативної групи, відповідальний за ор�
ганізацію роботи ініціативної групи з питань міс�
цевої ініціативи, має гарантоване право бути
присутнім на засіданні постійної комісії Київ�
ської міської ради, або пленарному засіданні
Київської міської ради, на яких розглядається

місцева ініціатива, а також має право на виступ
на засіданні цих органів в порядку, визначено�
му Положенням про постійні комісії Київської
міської ради та Регламентом Київської міської
ради.

Інші члени ініціативної групи з питань місце�
вої ініціативи мають право брати участь у засі�
даннях постійних комісій Київської міської ра�
ди, на яких розглядається місцева ініціатива.

4.6. Інформація щодо подання та реєстрації
у секретаріаті Київської міської ради повідомлен�
ня про початок збору підписів на підтримку міс�
цевої ініціативи, щодо внесення на розгляд Ки�
ївської міської ради місцевої ініціативи, щодо
часу та місця проведення засідань постійних
комісій Київської міської ради та пленарних за�
сідань Київської міської ради, на яких буде роз�
глядатися місцева ініціатива, ухвалені постій�
ними комісіями висновки, в тому числі їх заува�
ження та рекомендації, рішення Київської місь�
кої ради, прийняті за результатами розгляду
місцевих ініціатив, а також скановані копії по�
даних документів та доручень заступника місь�
кого голови — секретаря Київської міської ра�
ди розміщуються на офіційному веб�сайті Ки�
ївської міської ради в розділі «Місцеві ініціати�
ви та громадські слухання» з урахуванням ви�
мог Закону України «Про захист персональних
даних».

4.7. Загальна координація роботи постійних
комісій Київської міської ради з розгляду міс�
цевих ініціатив покладається на заступника місь�
кого голови — секретаря Київської міської ра�
ди.

4.8. Прийняте Київською міською радою рі�
шення щодо місцевої ініціативи в установлено�
му порядку розміщуються на офіційному сайті
Київської міської ради (www. kmr. gov. ua), а та�
кож оприлюднюється у засобах масової інфор�
мації та надсилається члену ініціативної групи,
відповідальному за організацію роботи ініці�
ативної групи.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) об’єднанню громадян 
БЛАГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ І ТРУДОВОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА» на вул. Польовій, 73 у Солом’янському 

районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування
протезної майстерні, адміністративних приміщень, гаражів 

та 10N12 кімнат відпочинку для замовників 
у складі житлового комплексу

Рішення Київської міської ради № 652/1656 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щоN

до встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) об’єднанню громадян «БЛАN
ГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧНОЇ І ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АФГАНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕN
ЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА» на вул. Польовій, 73 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуN
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлен�
ня (відновлення) меж земельної ділянки в на�
турі (на місцевості) об’єднанню громадян «БЛА�
ГОДІЙНИЦЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, МЕДИЧ�
НОЇ І ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ АФ�
ГАНСЬКОЇ ВІЙНИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄ�
ВА» на вул. Польовій, 73 у Солом’янському райо�
ні м. Києва площею 0,7000 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) для будівництва, експлуата�
ції та обслуговування протезної майстерні, ад�
міністративних приміщень, гаражів та 10�12 кім�

нат відпочинку для замовників у складі житло�
вого комплексу згідно з планом�схемою (дода�
ток до рішення) (К�26829).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про продаж земельної ділянки або права її оренди 
на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, 

експлуатації та обслуговування магазинуNавтосалону 
на вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 662/1666 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134N139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний каN
дастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей
6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши проект земN
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки для продажу її або пра�
ва її оренди на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування
магазину�автосалону на вул. Електриків (біля
ГБК «Рибальський») в Оболонському районі 
м. Києва (категорія земель — землі житлової та
громадської забудови) (справа Є�1367).

2. Затвердити стартову ціну продажу лоту —
земельної ділянки (кадастровий номер
8000000000:78:167:0100) площею 0,2067 га на
вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») в Обо�
лонському районі м. Києва, яка виставляється
на земельні торги, у розмірі 5 251 057,00 грн
(п’ять мільйонів двісті п’ятдесят одна тисяча
п’ятдесят сім гривень 00 копійок) на підставі
експертної грошової оцінки.

3. Встановити крок земельних торгів по зе�
мельній ділянці у розмірі п’яти відсотків від стар�
тової ціни земельної ділянки, що становить
262 552,85 грн (двісті шістдесят дві тисячі п’ят�
сот п’ятдесят дві гривні 85 копійок).

4. Затвердити умови продажу земельної ділян�
ки для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання магазину�автосалону на вул. Електриків
(біля ГБК «Рибальський») в Оболонському райо�
ні м. Києва згідно з додатком № 1 до цього рі�
шення.

5. Продати переможцю земельних торгів зе�
мельну ділянку комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва (кадастровий но�
мер 8000000000:78:167:0100) на вул. Електри�
ків (біля ГБК «Рибальський») в Оболонському
районі м. Києва площею 0,2067 га для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування мага�
зину�автосалону.

6. У разі якщо торги з продажу земельної ді�
лянки, зазначеної в пункті 5 цього рішення, ви�
знаються такими, що не відбулися, здійснюєть�

ся продаж права оренди цієї земельної ділянки,
а виконавцем земельних торгів протягом 10 ка�
лендарних днів публікується оголошення про
продаж права оренди цієї земельної ділянки.

7. У випадку, передбаченому пунктом 6 цьо�
го рішення:

7.1. Встановити стартовий розмір річної оренд�
ної плати за користування земельною ділянкою
у розмірі 5 (п’яти) відсотків від нормативної гро�
шової оцінки земельної ділянки.

7.2. Встановити крок земельних торгів з про�
дажу права оренди земельної ділянки у розмі�
рі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка стар�
тової плати за користування земельною ділян�
кою.

7.3. Продати переможцю земельних торгів
право оренди земельної ділянки на умовах ко�
ристування земельною ділянкою, затвердже�
них згідно з додатком № 2 до цього рішення.

8. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

8.1. Забезпечити передачу виконавцю зе�
мельних торгів копій документів та матеріалів
на лот не пізніше 30 календарних днів після над�
ходження цього рішення до Департаменту зе�
мельних ресурсів.

8.2. Забезпечити підготовку проекту догово�
ру купівлі�продажу земельної ділянки на 
вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») в Обо�
лонському районі м. Києва, а у випадку, зазна�
ченому у пункті 6 цього рішення,— проекту до�
говору оренди цієї земельної ділянки.

9. Департаменту містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації�)
не пізніше 10 робочих днів після надходження цьо�
го рішення надати Департаменту земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації)
містобудівні умови та обмеження забудови зе�
мельної ділянки на вул. Електриків (біля 
ГБК «Рибальський») в Оболонському районі 
м. Києва.

10. Переможцю земельних торгів безпосе�
редньо в день проведення торгів укласти дого�
вір купівлі�продажу земельної ділянки, а у ви�

падку, встановленому пунктом 6 цього рішен�
ня, — договір оренди земельної ділянки.

11. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток №1
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 662/1666

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину автосалону на
вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») в Оболонському районі м. Києва

1. Ціна продажу земельної ділянки підлягає
сплаті переможцем земельних торгів не пізніше
трьох банківських днів з дня укладення догово�
ру купівлі�продажу.

2. Гарантійний внесок, сплачений перемож�
цем аукціону по земельній ділянці на вул. Елек�
триків (біля ГБК «Рибальський») в Оболонсько�
му районі м. Києва, при подальших остаточних
розрахунках за договором купівлі�продажу зе�
мельної ділянки зараховується до купівельної
ціни.

3. Право власності на земельну ділянку пе�
реходить до переможця земельних торгів після
нотаріального посвідчення договору купівлі�
продажу земельної ділянки та державної реєс�
трації права власності на земельну ділянку від�
повідно до законодавства України за умови
сплати переможцем земельних торгів повної
ціни продажу земельної ділянки, а також пені (у
разі наявності).

4. У випадку несплати у встановлений зако�
нодавством строк коштів за договором купів�
лі�продажу земельної ділянки результати зе�
мельних торгів можуть бути анульовані. При
цьому гарантійний внесок переможцю торгів не
повертається.

5. Право власності на земельну ділянку мо�
же бути припинено відповідно до статей 140,143
Земельного кодексу України.

6. Переможцю земельних торгів:
6.1. З дня виникнення права власності на зе�

мельну ділянку, придбану за договором купівлі�

продажу земельної ділянки, сплачувати земель�
ний податок у розмірах і порядку, передбаче�
них чинним законодавством України.

6.2. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки згідно з вимогами статті 91 Земель�
ного кодексу України.

6.3. Забезпечувати вільний доступ до прода�
ної земельної ділянки для контролю за дотри�
манням власником умов продажу земельної ді�
лянки та для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

6.4. Питання пайової участі та укладання з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

6.5. Питання відшкодування відновної варто�
сті зелених насаджень та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

6.6. Виконати вимоги, викладені в листах
Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від
21.01.2014 № 510/0/12/19�14 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
30.08.2016 № 841/41�16.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток №2
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 662/1666

УМОВИ
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте 
на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації 

та обслуговування магазинуNавтосалону на вул. Електриків 
(біля ГБК «Рибальський») в Оболонському районі м. Києва

1. Земельна ділянка комунальної власності
територіальної громади міста Києва (кадастро�
вий номер 8000000000:78:167:0100) на 
вул. Електриків (біля ГБК «Рибальський») в Обо�
лонському районі м. Києва площею 0,2067 га
передається переможцю земельних торгів в
довгострокову оренду на 20 років для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування магазину�
автосалону.

2. Гарантійний внесок, сплачений перемож�
цем земельних торгів до їх проведення, зара�
ховується до річної орендної плати за перший
рік користування земельною ділянкою, вста�
новленою за результатами земельних торгів.

3. Річна орендна плата за перший рік корис�
тування земельною ділянкою, визначена за ре�
зультатами земельних торгів, підлягає сплаті
переможцем земельних торгів не пізніше трьох
банківських днів з дня укладення відповідного до�
говору оренди земельної ділянки.

4. Право оренди земельної ділянки виникає у
переможця земельних торгів після нотаріаль�
ного посвідчення договору оренди земельної
ділянки та державної реєстрації права оренди
земельної ділянки відповідно до законодавства
України за умови сплати переможцем земель�
них торгів річної орендної плати за перший рік
користування земельною ділянкою.

5. У випадку несплати у встановлений зако�
нодавством строк коштів за договором орен�
ди земельної ділянки результати земельних тор�
гів можуть бути анульовані. При цьому гаран�
тійний внесок переможцю земельних торгів не
повертається.

6. Право користування земельною ділянкою
може бути припинено відповідно до статей
141,143 Земельного кодексу України.

7. Переможцю земельних торгів:
7.1. Своєчасно вносити орендну плату, що�

річна сума якої за кожний наступний рік орен�
ди не може бути меншою розміру (суми) річної
орендної плати за перший рік користування зе�
мельною ділянкою, визначеного за результа�
тами земельних торгів.

7.2. Виконувати обов’язки землекористува�
ча згідно з вимогами статті 96 Земельного ко�
дексу України.

7.3. Забезпечувати вільний доступ до орен�
дованої земельної ділянки для контролю за до�
триманням орендарем умов використання зе�
мельної ділянки та для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних ме�
реж і споруд, розміщених у межах земельної ді�
лянки.

7.4. Питання пайової участі та укладання з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
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навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

7.5. Питання відшкодування відновної варто�
сті зелених насаджень та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

7.6. Виконати вимоги, викладені в листах
Головного управління містобудування, архі�
тектури та дизайну міського середовища ви�
конавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від
21.01.2014 № 510/0/12/19�14 та Головного

управління Держгеокадастру у м. Києві від
30.08.2016 № 841/41�16.

7.7. Завершити забудову земельної ділянки
в строки, встановлені проектною документа�
цією, затвердженою в установленому порядку,
але не пізніше ніж через три роки з моменту
державної реєстрації права оренди.

8. Інші умови користування земельною ділян�
кою встановлюються договором оренди зе�
мельної ділянки та законодавством України.

Київський міський голова
В. Кличко

Про продаж права оренди земельної ділянки 
на земельних торгах (аукціоні) для влаштування, експлуатації 

та обслуговування відкритої автостоянки на вул. Колекторній, 46
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 661/1665 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134N139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний каN
дастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статей
6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши проект земN
леустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки для продажу права
її оренди на земельних торгах (аукціоні) для
влаштування, експлуатації та обслуговування
відкритої автостоянки на вул. Колекторній, 46
у Дарницькому районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі промисловості, транспорту, зв’яз�
ку, енергетики, оборони та іншого призначення)
(справа Є�1366).

2. Встановити стартовий розмір річної оренд�
ної плати за користування земельною ділянкою
(кадастровий номер 8000000000:90:290:0065)
площею 2,1884 га на вул. Колекторній, 46 у Дар�
ницькому районі м. Києва, право оренди якої
виставляється на земельні торги, у розмірі 3
(трьох) відсотків від нормативної грошової оцін�
ки земельної ділянки.

3. Встановити крок земельних торгів з прода�
жу права оренди земельної ділянки у розмірі 0,5
(нуль цілих п’ять десятих) відсотка стартової
плати за користування земельною ділянкою.

4. Продати переможцю земельних торгів пра�
во оренди земельної ділянки на умовах корис�

тування земельною ділянкою, затверджених
згідно з додатком № 1 до цього рішення.

5. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити передачу виконавцю зе�
мельних торгів копій документів та матеріалів
на лот не пізніше 30 календарних днів після над�
ходження цього рішення до Департаменту зе�
мельних ресурсів.

5.2. Забезпечити підготовку проекту догово�
ру оренди земельної ділянки на вул. Колектор�
ній, 46 у Дарницькому районі м. Києва.

6. Переможцю земельних торгів безпосеред�
ньо в день проведення торгів укласти договір
оренди земельної ділянки.

7. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток №1
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 662/1665

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди 

якої набуте на земельних торгах (аукціоні) для влаштування, 
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки 
на вул. Колекторній, 46 у Дарницькому районі м. Києва

1. Земельна ділянка комунальної власності
територіальної громади міста Києва (кадастро�
вий номер 8000000000:90:290:0065) на вул. Ко�
лекторній, 46 у Дарницькому районі м. Києва
площею 2,1884 га передається переможцю зе�
мельних торгів в короткострокову оренду на 5
років для влаштування, експлуатації та обслуго�
вування відкритої автостоянки.

2. Гарантійний внесок, сплачений перемож�
цем земельних торгів до їх проведення, зара�
ховується до річної орендної плати за перший
рік користування земельною ділянкою, вста�
новленою за результатами земельних торгів.

3. Річна орендна плата за перший рік корис�
тування земельною ділянкою, визначена за ре�
зультатами земельних торгів, підлягає сплаті
переможцем земельних торгів не пізніше трьох
банківських днів з дня укладення відповідного до�
говору оренди земельної ділянки.

4. Право оренди земельної ділянки виникає у
переможця земельних торгів після нотаріаль�
ного посвідчення договору оренди земельної
ділянки та державної реєстрації права оренди
земельної ділянки відповідно до законодавства
України за умови сплати переможцем земель�
них торгів річної орендної плати за перший рік
користування земельною ділянкою.

5. У випадку несплати у встановлений зако�
нодавством строк коштів за договором орен�

ди земельної ділянки результати земельних тор�
гів можуть бути анульовані. При цьому гаран�
тійний внесок переможцю земельних торгів не
повертається.

6. Право користування земельною ділянкою
може бути припинено відповідно до статей
141,143 Земельного кодексу України.

7. Переможцю земельних торгів:
7.1. Своєчасно вносити орендну плату, що�

річна сума якої за кожний наступний рік орен�
ди не може бути меншою розміру (суми) річної
орендної плати за перший рік користування зе�
мельною ділянкою, визначеного за результа�
тами земельних торгів.

7.2. Виконувати обов’язки землекористува�
ча згідно з вимогами статті 96 Земельного ко�
дексу України.

7.3. Забезпечувати вільний доступ до орендо�
ваної земельної ділянки для контролю за дотри�
манням орендарем умов використання земель�
ної ділянки та для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і спо�
руд, розміщених у межах земельної ділянки.

7.4. Питання пайової участі та укладання з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

7.5. Питання відшкодування відновної варто�
сті зелених насаджень та інші питання майнових
відносин вирішувати в установленому порядку.

7.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від

10.07.2015 № 8501/0/12/19�15 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
14.09.2016 № 906/41�16.

8. Інші умови користування земельною ділян�
кою встановлюються договором оренди зе�
мельної ділянки та законодавством України.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 569/1573 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївN
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання неN
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду без проведення кон�
курсу нежитлові приміщення комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва згід�
но з додатком до цього рішення.

2. Солом’янській районній в місті Києві дер�
жавній адміністрації укласти в установленому
порядку договір оренди нежитлових приміщень

комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 12.12.2016 № 569/1573

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована
площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

1. ЧЛЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ГРИЦЕНКО
АЛЛА ПЕТРІВНА 
Форма власності +
приватна 
Форма фінансування +
госпрозрахункова

ВУЛ. КУДРЯШОВА, № 7
Солом'янський район
ЖБк + 9+поверховий
Нежитлове приміщення,
1 поверх 
Загальна площа + 
283,10 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ

+ 20 кв. м

+ 1,50 кв. м 

1 поверх 
Загальна площа + 
21,50 кв. м

1 %

4 %

2 роки 364 дні

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 575/1579 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням КиївN
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приN
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами виN
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду нежитлові приміщення
комунальної власності територіальної громади
міста Києва єдиному претенденту на право орен�
ди згідно з додатком до цього рішення.

2. Святошинській районній в місті Києві дер�
жавній адміністрації укласти в установленому
порядку договір оренди нежитлових приміщень

комунальної власності територіальної громади
міста Києва згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 12.12.2016 № 575/1579

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ + СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО+
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

1 ФІЗИЧНА ОСОБА +
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ХРУЛЕНКО ОЛЕКСІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Форма власності +
приватна 
Форма фінансування +
госпрозрахункова 

ВУЛ. УБОРЕВИЧА, № 11
Святошинський район
НБк + 4+поверховий
Площа + 6709,7 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО+
СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ,
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО
СПРЯМОВАНА НА
ОРГАНІЗАЦІЮ ТА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ
(плавання) 
1 поверх 
Площа + 340,40 кв. м

3 % 2 роки 364 дні
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3.1. Забезпечення 100%
доступу хворих до
рентгенологічного
обстеження з метою
моніторингу лікування
шляхом закупівлі
витратних матеріалів  

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління охоро�
ни здоров'я район�
них в місті Києві
державних
адміністрацій 

Бюджет
міста
Києва 

3 223,2 528,0 580,7 638,8 702,7 773,0 показник витрат
(тис. грн) 

527,952 580,747 638,821 702,703 772,973 

показник продукту
кількість випадків 1�
4 категорій,
охоплених
рентгенологічним
обстеженням 

2173 2186 2199 2212 2225 

показник ефектив�
ності середній
розмір  витрат на 1
хворого (тис. грн) 

0,24 0,26 0,29 0,32 0,35 

показник якості
відсоток випадків 1�
4 категорій,
охоплених
рентгенологічним
обстеженням (%) 

100 100 100 100 100 

3.2. Забезпечення
своєчасного скерування
до торакального хірурга з
питання хірургічного
лікування хворих на
мультирезистентний
туберкульоз, туберкульоз
із розширеною резис�
тентністю за наявністю
відповідних медичних
показів, у доповнення до
адекватної хіміотерапії 

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" 

Без фінан�
сування 

зростання відсотка
хворих на
мультирезистен�
тний туберкульоз,
які направлені на
хірургічне лікування
(%) 

10 10 12 15 15 

3.3. Удосконалення
системи надання
медичної допомоги
хворим на туберкульоз
шляхом впровадження
моделей лікування з
акцентом на амбулаторне
лікування,  інтегрованих в
роботу медичних закладів
різного рівня надання по�
слуг із залученням грома�
дянського суспільства 

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІ�
АТРІЯ",  управлін�
ня охорони
здоров'я районних
в місті Києві
державних адміні�
страцій, неурядові
організації (за
згодою) 

Без фінан�
сування 

Забезпечення
охоплення хворих
1�4 категорії
контрольованим
лікуванням (%) 

100 100 100 100 100 

3.4. Забезпечення
соціальної підтримки
хворих на туберкульоз,
орієнтованої на потреби
пацієнтів та членів їх
родин, з метою забезпе�
чення прихильності до
лікування та завершення
повного курсу, із залу�
ченням громадянського
суспільства

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Бюджет
міста
Києва

17 758,4 2 908,8 3 199,7 3 519,6 3 871,5 4 258,8 показник витрат
(тис. грн)

2908,8 3199,68 33519,648 3871,5 4258,773

показник продукту
кількість випадків 1�
4 категорії,
охоплених соціаль�
ною підтримкою

2053 2053 2053 2053 2053

показник ефектив�
ності середній
розмір витрат на
соціальну допомогу
(продуктові або
гігієнічні набори)  на
1 хворого (тис. грн)

1,42 1,5 1,7 1,9 2,1

показник якості
динаміка  відсотка
хворих  1�4
категорії,
охоплених соціаль�
ною допомогою від
потреби  (%)

100 100 100 100 100

3.5. Зміцнення моделі
комплексного надання
інтегрованих послуг
хворим на туберкульоз із
залученням працівників
закладів первинної
медичної допомоги та
громад шляхом широкого
застосування сучасних
інформаційних та комуні�
каційних технологій

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій,
неурядові
організації

Без фінан�
сування

зростання відсотка
хворих 1�4
категорії, які
лікуються у
закладах первинної
медичної допомоги
та із залученням
неурядових органі�
зацій (%)

75 80 85 90 90

3.6. Забезпечення
безперервності надання
послуг мігрантам, особам
без громадянства ,
внутрішньо переміщеним
особам, учасникам АТО

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" 

Без фінан�
сування

Забезпечення
охоплення безпе�
рервним лікуван�
ням хворих на ту�
беркульоз внутріш�
ньо переміщених
осіб, мігрантів, осіб
без громадянства,
учасників АТО  (%)    

100 100 100 100 100

3.7. Зміцнення співпраці
між цивільним та  пенітен�
ціарним сектором з метою
забезпечення безперер�
вності лікування пацієнтів,
які переводяться з
пенітенціарних закладів
до закладів цивільного
сектора та навпаки

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІ�
АТРІЯ", Управління
ДПтСУ в м. Києві та
Київській області 

Без фінан�
сування

Забезпечення
охоплення
безперервним
лікуванням хворих
на туберкульоз, які
переводяться з
пенітенціарних
закладів до
закладів цивіль�
ного сектора та
навпаки (%)

100 100 100 100 100

3.8. Забезпечення
належного надання  паліа�
тивної допомоги хворим
на туберкульоз

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Забезпечення
охоплення
паліативним
лікуванням хворих
відповідно до
потреби (%)

100 100 100 100 100

4. 4. Спільні заходи
боротьби з  ко�
інфекцією  тубер�
кульоз/ ВІЛ�інфек�
ція та ведення поєд�
наних патологій

4.1. Забезпечення  співпраці
на регіональному рівні для
сприяння наданню
комплексних послуг
хворим на ко�інфекцію
туберкульоз/ВІЛ та
поєднані патології

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІ�
АТРІЯ", Київська
міська клінічна
лікарня№ 5

Без фінан�
сування

Розроблений та
впроваджений план
спільних заходів що�
до протидії захворю�
ванню на ко�інфек�
цію (туберкульоз
/ВІЛ�нфекцію/СНІД)
на регіональному
рівні

1

Ïðîäîâæåííÿ äîäàòêà äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2016 ¹ 537/1541. Ïî÷àòîê ó íîìåð³ 2 (4915) çà 6 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.
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4.2. Забезпечення 100%
доступу хворих до
консультування та
тестування на ВІЛ 

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Забезпечення
охоплення хворих
на туберкульоз
обстеженням на ВІЛ
(%)

100 100 100 100 100

4.3. Забезпечення 100%
доступу хворих на
туберкульоз/ВІЛ до
профілактичного
лікування
котримоксазолом

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Забезпечення
охопленням хворих
на коінфекцію
ТБ/ВІЛ профілак�
тичним лікуванням
котримоксазолом
(%)  

100 100 100 100 100

ІІ. ІІ. Системна
підтримка та
реформа надання
послуг

7 855,7 1 301,8 1 429,2 1 547,1 1 707,8 1 869,8

1. Епіднагляд та
управління даними 

1.1. Розбудова єдиної
системи моніторингу та
оцінки ефективності
заходів, спрямованих на
протидію туберкульозу з
метою удосконалення
процесу стратегічного
планування, виконання
державної та Програми,
благодійних програм,
проектів міжнародної
технічної допомоги

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Зростання відсотка
фахівців
протитуберкульозн
ої служби, які
пройшли навчання
з питань
моніторингу та
оцінки, відповідно
до потреби (%)

40 60 80 100 100

1.2. Забезпечення
діяльності центру
моніторингу та оцінки
протидії захворюванню на
туберкульоз

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Створений та
функціонує центр
моніторингу та
оцінки заходів
протидії
захворюванню на
туберкульоз 

1 1 1 1 1

1.3. Розробка та
впровадження плану
моніторингу та оцінки
ефективності виконання
Програми

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Розроблений та
впроваджений
план моніторингу та
оцінки ефектив�
ності виконання
Програми в регіоні

1

1.4. Здійснення
моніторингових візитів до
відповідних закладів
охорони здоров'я

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Охоплення
моніторинговими
візитами закладів
охорони здоров'я
первинного та
вторинного рівнів
надання медичної
допомоги (%) 

100 100 100 100 100

1.5. Забезпечення
взаємного обміну
інформацією між різними
джерелами даних, що
використовуються для
епіднагляду за
туберкульозом

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління охо�
рони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій,
неурядові органі�
зації (за згодою),
Управління ДПтСУ
в м. Києві та
Київській області 

Без фінан�
сування

Забезпечення
показника
відповідності
даних, що
використовуються
для епіднагляду за
туберкульозом та
надаються з різних
джерел (%) 

100 100 100 100 100

2 Раціональне
використання
лікарських засобів

Удосконалення
фармаконагляду та
контролю за побічними
реакціями на основі
наявних в Україні
інструментів, технічних та
кадрових ресурсів

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ"

Без фінан�
сування

Охоплення
лікуванням
побічних реакцій на
протитуберкульозні
препарати у хворих
на туберкульоз
відповідно до
потреби (%)

100 100 100 100 100

3. Інфекційний
контроль за
туберкульозом

7 805,7 1 291,8 1 419,2 1 537,1 1 697,8 1 859,8

Запровадження сучасних
заходів з інфекційного
контролю за туберкульо�
зом, спрямованих на
запобігання поширенню
захворювання на
туберкульоз у закладах
охорони здоров'я та
зміцнення матеріально�
технічної бази протиту�
беркульозних закладів 

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій

Бюджет
міста
Києва

7 805,7 1 291,8 1 419,2 1 537,1 1 697,8 1 859,8 показник витрат
(тис. грн)

1291,8
1419,209

1537,076 1697,783 1859,8

показник продукту
кількість медичних
працівників
протитуберкульоз�
них закладів

972 972 972 972 972

показник ефектив�
ності середній роз�
мір витрат на 1 ме�
дичного працівника
(тис. грн)

1,3 1,5 1,6 1,7 1,9

показник якості
динаміка показника
захворюваності на
туберкульоз серед
медичних праців�
ників (показник на
100 тис медичних
працівників)

207,0 100,0 0 0 0

4 Залучення
громадянського
суспільства в сфері
протидії
туберкульозу

50 10 10 10 10 10

4.1. Залучення організацій
громадянського суспіль�
ства до активної участі у
протидії туберкульозу, в
тому числі до виконання
державного соціального
замовлення, забезпечення
захисту населення з
обмеженим доступом до
медичної допомоги,
підвищення рівня
громадської обізнаності,
розв'язання проблеми,
пов'язаної з негативним
ставленням суспільства до
хворих на туберкульоз 

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
Департамент
соціальної
політики, ТМО
"ФТИЗІАТРІЯ",
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій,
неурядові
організації (за
згодою)

Без фінан�
сування

Розроблений та
впроваджений
регіональний план
заходів з
інформування та
залучення
населення до
протидії
захворюванню на
туберкульоз 

1
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4.2. Залучення осіб, які
постраждали від
туберкульозу, до
діяльності у сфері протидії
туберкульозу

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
неурядові
організації (за
згодою)

Без фінан�
сування

Забезпечення
охоплення хворих
на туберкульоз
соціально�
психологічною
допомогою (%)

100 100 100 100 100

4.3. Впровадження
механізмів залучення
неурядового сектору до
проведення скринінгу на
туберкульоз серед
уразливих верств
населення 

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
управління
охорони здоров'я
районних в місті
Києві державних
адміністрацій,
неурядові органі�
зації (за згодою)

Без фінан�
сування

Зростання відсотка
охоплення
скринінгом на
туберкульоз осіб з
уразливих та
важкодоступних
верств населення
(%)

80 85 90 95 100

4.4. Навчання соціальних
працівників, фахівців
центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді з
питань надання
соціальних послуг у сфері
протидії туберкульозу

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
Департамент
соціальної
політики, ТМО
"ФТИЗІАТРІЯ",
неурядові
організації (за
згодою)

Без фінан�
сування

Зростання відсотка
охоплення навчан�
ням соціальних
працівників центрів
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді з питань
надання соціальних
послуг у сфері
протидії
туберкульозу
відповідно до
потреби (%) 

80 85 90 95 100

4.5. Розробка та запро�
вадження інформаційних
матеріалів щодо профі�
лактики туберкульозу у
місцях масового перебу�
вання населення, в т.ч.
забезпечення скринінго�
вими анкетами соціальних
закладів та громадських
організацій, які працюють
з пердставниками груп
ризику 

2017�2021 Департамент
охорони здоров'я,
Департамент соці�
альної політики,
ТМО "ФТИЗІАТРІЯ",
управління охоро�
ни здоров'я район�
них в місті Києві
державних адміні�
страцій, неурядові
організації (за
згодою)

Бюджет
міста
Києва

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 показник витрат
(тис. грн)

10 10 10 10 10

показник продукту
кількість інформа�
ційних матеріалів
щодо профілактики
туберкульозу

500 500 500 500 500

показник ефектив�
ності середній
розмір витрат на 1
екземпляр інформа�
ційних матеріалів
(тис. грн)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

показник якості
динаміка показника
охоплення
населення
профоглядами на
туберкульоз (%)

80 85 90 95 100

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІСТРЕЙТ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування магазину продовольчих товарів 
та непродовольчих товарів на вул. Олександра Сабурова, 205а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 697/1701 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме5
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встанов5
лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «²ÑÒÐÅÉÒ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ ìàãàçèíó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà íå-

ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáó-

ðîâà, 20-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êà-

òåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè, ñïðàâà À-22668, çàÿâà ÄÖ â³ä 10.10.2016

¹ 01109-000223210-014).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÑÒÐÅÉÒ», çà óìîâè âè-

êîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10

ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0524 ãà (êà-

äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:62:009:0146, âè-

òÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000343462016) äëÿ åêñ-

ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèíó ïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â íà

âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà, 20-à ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó

çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðó-

õîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó íåðóõî-

ìîãî ìàéíà â³ä 21.09.2015 ¹ 308, âèòÿã ç Äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-

íî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 21.09.2015,

íîìåð çàïèñó ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ 11264345).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÑÒÐÅÉÒ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

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

êîíîäàâñòâîì, äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåí-

äè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Âèêîíóâàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

05.10.2016 ¹ 9670/0/12-4/19-16.

3.5. 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.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. 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.

4. Ââàæàòè ïðèïèíåíèì äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 13.04.2006 ¹ 62-6-00344

ïëîùåþ 0,0524 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:009:0146), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ñóá’ºêòîì ï³äïðèºì-

íèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íîþ îñîáîþ Äîáðî-

âîëüñüêîþ Íóíº Ìàðòóí³âíîþ äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êàôå íà 

âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà, 20 ó Äåñíÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó

Про приватизацію земельної ділянки громадянину Срібному 
Володимиру Володимировичу для обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Коростенській,
7 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 600/1604 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При5

кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь5
ної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ді5
лянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Ñð³áíîìó Âîëîäèìèðó Âîëîäè-

ìèðîâè÷ó äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó,

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Êîðîñ-

òåíñüê³é, 7 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9492).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñð³áíîìó Âîëîäè-

ìèðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0781 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:75:030:0008) äëÿ îáñëóãîâó-

âàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü

³ ñïîðóä íà âóë. Êîðîñòåíñüê³é, 7 ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñð³áíîìó Âîëîäèìèðó Âîëî-

äèìèðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. 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.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïî-

ðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿ-

ìè 140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, íà ÿêèé

éîãî áóëî óêëàäåíî.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêî-

ðèñòàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì

òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàí-

íÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва об’єктів теплопостачання

житлово5будівельного кооперативу «ЮВІЛЕЙНИЙ54»
Розпорядження № 1289 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь5
кої ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери5
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін5
фраструктури», враховуючи звернення житлово5будівельного кооперативу «ЮВІЛЕЙНИЙ54» (лист від 25
червня 2015 року № 49 та протокол загальних зборів членів кооперативу від 18 березня 2015 року), з метою на5
дійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого само5
врядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

îá’ºêòè òåïëîïîñòà÷àííÿ æèòëîâî-áóä³âåëüíî-

ãî êîîïåðàòèâó «ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ-4» çã³äíî ç äîäàò-

êîì â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ

ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîð-

ìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä

27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåí-

íÿìè), óêëàäåíîþ ì³æ ÀÊ «Êè¿âåíåðãî» òà Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îá’ºê-

ò³â òåïëîïîñòà÷àííÿ, çàçíà÷åíèõ ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1289

Перелік об’єктів теплопостачання житлово5будівельного кооперативу
«ЮВІЛЕЙНИЙ54», які безоплатно приймаються до комунальної власності

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 
і користування публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

№ Назва об'єктів теплопостачаппя Рік введення
в
експлуатацію

Довжина
теплової мережі
в двотрубному
вимірі, пог. м

Діаметр
тепломережі, мм

Вартість,
визначена
експертним
шляхом, станом
на 28.02.201 5.
грн

ЦО ГВП ЦО ГВП 72655,00

1 Теплові мережі підвалу житлового
будинку на вул. Григоровича�
Барського, 3 від стінки до теплового
пункту

1982 31,0 2,0 2Д89 Д 76, Д 50

2 Вбудований індивідуальний тепловий
пункт, СРТ з вузлом обліку теплової
енергії на ЦО (тепловий лічильник
(СВТУ�10) в будинку на вул.
)Григоровича�Барського, 3.
Площа (S�15 м2)

1982
(ВОТЕ 2010)

Про видачу ліцензії КОЛЕДЖУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 
«КИЇВСЬКА МУНІЦІПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ 

ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ»
Розпорядження № 1331 від 23 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про5
вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер5
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль5
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÊÎËÅÄÆÓ ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ²×ÍÎÃÎ

ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÀ ÀÊÀ-

ÄÅÌ²ß ÒÀÍÖÞ ²ÌÅÍ² ÑÅÐÆÀ ËÈÔÀÐß» (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 30382088, ì³ñöåçíàõîäæåí-

íÿ: 02232, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äàíüêåâè÷à, áóäèíîê

4-À ) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè

(áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïîâíî¿ çà-

ãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðî-

ñòåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про проведення Акції «Україна 
та Європа святкують Різдво разом»

Розпорядження № 1319 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента Укра5

їни від 26 серпня 2016 року № 357/2016 «Про відзначення в Україні 5005річчя Реформації», рішення Київ5
ської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у
Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно5просвітницького, спортивного, ви5
довищного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про
Правила благоустрою міста Києва», враховуючи звернення Об’єднання церков євангельських християн5бап5
тистів міста Києва та Київської області від 22 листопада 2016 року № 178 та від 21 грудня 2016 року № 187, з ме5
тою ознайомлення киян та гостей міста з життєвими цінностями Реформації та в рамках святкування 5005
річчя Реформації:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Îá’ºäíàííÿ öåðêîâ

ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â ì³ñòà Êèºâà

òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ùîäî ïðîâåäåííÿ 25 ãðóä-

íÿ 2016 ðîêó ç 15.00 äî 17.00 Àêö³¿ «Óêðà¿íà òà

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
«Автотранспортне підприємство виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 1330 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, законів України «Про міс5

цеве самоврядування в Україні». Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб5підприємців та
громадських формувань», рішення Київської міської ради від 21 липня 2016 року № 786/786 «Про затвер5
дження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання кому5
нального сектора економіки в місті Кієві»:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)», çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ¹ 1376,

âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äèðåêòîðó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» Âëàñîâó Â. Ì. çà-

áåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó â ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³-

ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêà Â. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 05 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ¹ 1376 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ¹ 1330

СТАТУТ
комунального підприємства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)»

(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 04012460)

(íîâà ðåäàêö³ÿ)

ì³ñòî Êè¿â — 2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) çàñíîâàíå íà êî-

ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ àïàðàòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — óïîâíîâàæå-

íèé îðãàí).

1.2. Äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» ñòâîðåíî ðîçïîðÿäæåííÿì ïðåäñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³

â³ä 12 ÷åðâíÿ 1992 ðîêó ¹ 458 «Ïðî ñòâîðåííÿ äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àâòî-

òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿».

1.3. Ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ãðóäíÿ 2001 ðîêó ¹ 2867

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî ñòàòóòó äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñ-

ïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» äåðæàâíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

«Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» ïåðåéìåíîâàíî â êî-

ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿».

1.4. Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëèïíÿ 2002 ðîêó ¹ 131/131 «Ïðî ï³äïîðÿäêóâàííÿ

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿»

Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³» êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» ïåðåéìåíîâàíî â êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

ªâðîïà ñâÿòêóþòü Ð³çäâî ðàçîì» íà ªâðîïåé-

ñüê³é ïëîù³ (âóë. Õðåùàòèê. 2).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³ä-

ãîòîâêó, ïðîâåäåííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ Àêö³¿ «Óêðà-

¿íà òà ªâðîïà ñâÿòêóþòü Ð³çäâî ðàçîì» áåðå íà

ñåáå Îá’ºäíàííÿ öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòè-

ÿí-áàïòèñò³â ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìîíòàæ êîíñòðóêö³é ³ îá-

ëàäíàííÿ, íåîáõ³äíîãî äëÿ ïðîâåäåííÿ Àêö³¿ «Óêðà-

¿íà òà ªâðîïà ñâÿòêóþòü Ð³çäâî ðàçîì», çä³éñíþ-

âàòèìåòüñÿ 24 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 14.00 äî 20.00.

äåìîíòàæ — 25 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ç 17.00 äî 21.00.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàò-

ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàò-

ðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè:

4.1. Çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïî-

ðÿäêó 25 ãðóäíÿ 2016 ðîêó íà ªâðîïåéñüê³é ïëî-

ù³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Àêö³¿ «Óêðà¿íà òà ªâðîïà

ñâÿòêóþòü Ð³çäâî ðàçîì».

4.2. Çàáåçïå÷èòè áåçïåêó äîðîæíüîãî ðóõó

ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Àêö³¿ «Óêðà¿íà òà ªâðîïà

ñâÿòêóþòü Ð³çäâî ðàçîì».

4.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îáìåæèòè ðóõ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Àêö³¿ «Óêðà¿íà òà ªâðîïà ñâÿòêóþòü

Ð³çäâî ðàçîì».

5. Îá’ºäíàííþ öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñ-

òèÿí-áàïòèñò³â ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³ çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðî-

êó ¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-

äåííÿ Àêö³¿ «Óêðà¿íà òà ªâðîïà ñâÿòêóþòü Ð³çä-

âî ðàçîì» íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ òà â³äíîâ-

ëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³

çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ óðí,

êîíòåéíåð³â äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ñâîº-

÷àñíå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà ïðèáèðàííÿ òåðè-

òîð³¿.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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1.5. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» ïåðåéìåíîâàíî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 286/5673 «Ïðî ï³äïîðÿäêóâàííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» óïðàâë³ííþ ñïðàâàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» òà â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

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

1.6. Âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ðàäà (äàë³ - Âëàñíèê).

1.7.Ï³äïðèºìñòâî çà ñâîºþ îðãàí³çàö³éíîþ ôîðìîþ º êîìóíàëüíèì êîìåðö³éíèì óí³òàðíèì

ï³äïðèºìñòâîì.

2. ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÒÀ Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß

2.1. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: 

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ:

ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)»;

ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÊÏ «ÀÒÏ ÊÌÄÀ»;

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ:

ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå èñïîëíè-

òåëüíîãî îðãàíà Êèåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà (Êèåâñêîé ãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñ-

òðàöèè)»;

ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ — ÊÏ «ÀÒÏ ÊÃÃÀ».

2.2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

âóëèöÿ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 3-à, ì. Êè¿â, 01001.

3. ÌÅÒÀ ÒÀ ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

3.1. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíî ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá â àâòî-

òðàíñïîðòíèõ ïîñëóãàõ òà îòðèìàííÿ íà ö³é îñíîâ³ ïðèáóòêó.

3.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè º:

3.2.1. Çä³éñíåííÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3.2.2. Íàäàííÿ ïîñëóã ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì òà íàñåëåííþ ç âíóòð³øí³õ òà ì³æ-

íàðîäíèõ ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â àâòîáóñàìè, íà òàêñ³, ëåãêîâèìè àâòîìîá³ëÿìè íà çàìîâëåííÿ, íà-

äàííÿ ïîñëóã ç âíóòð³øí³õ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè.

3.2.3. Íàäàííÿ ïîñëóã þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì ç òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó

àâòîìîá³ë³â, ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî òåõí³÷íîãî êîíòðîëþ òà ïåðåâ³ðêè òåõí³÷íîãî ñòàíó òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2.4. Íàäàííÿ ïîñëóã ç³ çáåð³ãàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà àâòîñòîÿíêàõ, ùî çàêð³ïëåí³ íà ïðà-

â³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà Ï³äïðèºìñòâîì.

3.2.5. Íàäàííÿ ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì â îðåíäó (ïîçè÷êó) ïðèì³ùåíü,

òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà îáëàäíàííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.2.6. Íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ.

3.2.7. ²íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.3. ßêùî ïðîâàäæåííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó çàçíà÷åíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîòðåáóº íàäàííÿ ñïåö³àëüíîãî

äîçâîëó (ë³öåíç³¿, ïàòåíòó òîùî), Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü òàêó ä³ÿëüí³ñòü ëèøå çà óìîâè îòðèìàí-

íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íåîáõ³äíîãî äîçâîëó (ë³öåíç³¿, ïàòåíòó òîùî).

4. ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

4.1. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè òà öèì Ñòàòóòîì.

4.2. Ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè Ï³äïðèºìñòâî íàáóâàº ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.

4.3. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äàº çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè â ìåæàõ íàëåæíîãî éîìó

ìàéíà, íà ÿêå â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ìîæå áóòè íàêëàäåíî ñòÿãíåííÿ.

4.4. Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Âëàñíèêà ³ óïîâíîâàæåíîãî îðãà-

íó. Âëàñíèê òà óïîâíîâàæåíèé îðãàí íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà.

4.5. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêîâèé òà ³íø³ ðàõóí-

êè â óñòàíîâàõ áàíê³â òà îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìå-

íóâàííÿì, øòàìïè, áëàíêè.

4.6. Ï³äïðèºìñòâî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ñâîãî ³ìåí³ âèñòóïàº ó ãîñïîäàðñüêèõ, öèâ³ëüíèõ

òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîâ³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, íàáóâàº ìàéíîâèõ ïðàâ

³ íåñå îáîâ’ÿçêè, âèñòóïàº ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóäàõ çàãàëüíî¿ þðèñäèêö³¿, ãîñïîäàðñüêèõ,

àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóäàõ, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

5. ÌÀÉÍÎ ² ÊÎØÒÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

5.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ï-

ëåíî çà Ï³äïðèºìñòâîì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

Çä³éñíþþ÷è ïðàâî ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, Ï³äïðèºìñòâî âîëîä³º, êîðèñòóºòüñÿ òà ðîçïîðÿ-

äæàºòüñÿ ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà íèì Âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì, ç îáìåæåííÿì

ïðàâîìî÷íîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî îêðåìèõ âèä³â ìàéíà çà çãîäîþ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæå-

íîãî îðãàíó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ñòàòóòîì.

5.2. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîíäè òà îá³ãîâ³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³, âàð-

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

5.3.1. Äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä íàäàííÿ ïîñëóã, âèêîíàííÿ ðîá³ò, à òàêîæ â³ä ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿

ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì.

5.3.2. Ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó.

5.3.3. Êîøòè, îäåðæàí³ ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíèõ áþäæåòíèõ ïðîãðàì.

5.3.4. Êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.

5.3.5. Äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â.

5.3.6. Êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåò³â.

5.3.7. Áåçîïëàòí³ àáî áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ ³ ãðîìàäÿí.

5.3.8. Ìàéíî, ïðèäáàíå â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â ³íøèõ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á.

5.3.9. ²íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.4. Ñòàòóòíèé êàï³òàë Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèòü 15 743 500 ãðí (ï’ÿòíàäöÿòü ì³ëüéîí³â ñ³ìñîò ñî-

ðîê òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò ãðèâåíü), ÿêèé ñôîðìîâàíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

30 ÷åðâíÿ 2005 ðîêó ¹ 456/3032 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî ôîíäó êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», â³ä 29 ãðóäíÿ

2011 ðîêó ¹ 1100/7336 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2012 ð³ê», â³ä 26 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 465/7802

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.12.2011 ¹ 1100/7336 «Ïðî áþäæåò

ì³ñòà Êèºâà íà 2012 ð³ê», â³ä 01 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 349/8633 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29.12.2011 ¹ 1100/7336 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2012 ð³ê», â³ä 25

ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 700/8984 «Ïðî ïðèïèíåííÿ êîìóíàëüíîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà

Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», â³ä 08 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 3/9060 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà

2013 ð³ê», â³ä 17 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ¹ 102/9159 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 08 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 3/9060 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2013 ð³ê», â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðî-

êó ¹ 403/1268 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 60/925

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê», â³ä 08 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 11/11 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 60/925 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2015 ð³ê»

òà â³ä 27 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 310/1314 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê».

6. ÏÐÀÂÀ ² ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

6.1.Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:

6.1.1. Ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó â³äïîâ³äíî äî íàóêîâî-òåõí³÷íèõ

ïðîãíîç³â òà ïð³îðèòåò³â, êîí’þíêòóðè ðèíêó ïðîäóêö³¿, òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿,

çã³äíî ç óêëàäåíèìè äîãîâîðàìè íà âèêîíàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã, ç óðàõóâàííÿì çàâäàíü, âè-

çíà÷åíèõ Âëàñíèêîì ÷è óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì.

6.1.2. Ñòâîðþâàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çà çãîäîþ Âëàñíèêà ÷è óïîâíîâà-

æåíîãî îðãàíó ô³ë³¿, ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ç â³äêðèòòÿì îêðåìèõ ïîòî÷íèõ ðàõóíê³â, ÿê³ ñïðèÿëè á

âèêîíàííþ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä Ï³äïðèºìñòâîì çàâäàíü, ³ çàòâåðäæóâàòè ïîëîæåííÿ ïðî íèõ.

6.1.3. Êîðèñòóâàòèñÿ áàíê³âñüêèìè êðåäèòàìè, îòðèìóâàòè ³íâåñòèö³¿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.1.4. Áðàòè ó÷àñòü â àóêö³îíàõ (ïóáë³÷íèõ òîðãàõ), êîíêóðñíèõ òîðãàõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.1.5. Çà çãîäîþ Âëàñíèêà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàâàòè ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì, îðãàí³çà-

ö³ÿì òà óñòàíîâàì áåçîïëàòíî â òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ, îðåíäó àáî â ïîçèêó íàëåæí³ éîìó áó-

äèíêè, ñïîðóäè, óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ³íâåíòàð, ñèðîâèíó òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííî-

ñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ¿õ ç áàëàíñó.

6.1.6. Âñòàíîâëþâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ö³íè òà òàðèôè íà îêðåì³ âèäè ðîá³ò òà ïîñëóã.

6.1.7. Çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó, ïåðåï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âîä³¿â.

6.1.8. Êîðèñòóâàòèñÿ ³íøèìè ïðàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå:

6.2.1. Çàáåçïå÷óâàòè ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â òà âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà çà ö³ëüî-

âèì ïðèçíà÷åííÿì.

6.2.2. Çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â ³ çáîð³â (îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â) äî áþäæåòó òà

äî äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ ôîíä³â çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2.3. Çàáåçïå÷óâàòè ðîçâèòîê îñíîâíèõ ôîíä³â, ñâîº÷àñíå ââåäåííÿ â ä³þ ïðèäáàíîãî îáëàäíàí-

íÿ, îïåðàòèâíå ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå ïîñòà÷àííÿ çàñîá³â âèðîáíèöòâà.

6.2.4. Äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³:

6.2.4.1. Îáîâ’ÿçêîâå â³çóâàííÿ êåð³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ ÷è ïî-

ñàäîâèìè îñîáàìè, â³äïîâ³äàëüíèìè çà çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ, äîãîâî-

ð³â íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã òà çì³í äî íèõ, ðàõóíê³â-ôàêòóð, òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïî-

â’ÿçàíèõ ³ç çàêóï³âëÿìè.

6.2.5. Ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³, çàáåçïå÷óâàòè äîäåðæàííÿ çà-

êîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë òà íîðì îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè.

6.2.6. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ç óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â ç ìåòîþ

ïîñèëåííÿ ¿õ ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ÿê ó ðåçóëüòàòàõ îñîáèñòî¿ ïðàö³, òàê ³ â çàãàëüíèõ ï³äñóì-

êàõ ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà, çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè ç ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà, åêî-

íîìíå ³ ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà òà êîøò³â.

6.2.7. Âèêîíóâàòè íîðìè ³ âèìîãè ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðà-

ö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

6.2.8. Ïîãîäæóâàòè ä³¿, ïåðåäáà÷åí³ öèì Ñòàòóòîì, ùîäî âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ òà ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ìàéíîì Ï³äïðèºìñòâà ç Âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì, çàáåçïå÷óâàòè â÷àñíå

ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ çàòâåðäæåííÿ (ïîãîäæåííÿ), à òàêîæ çâ³òíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ öèì Ñòàòó-

òîì.

6.2.9. Çàáåçïå÷óâàòè ÿê³ñíèé â³äá³ð âîä³¿â Ï³äïðèºìñòâà òà ïîñò³éíî ï³äòðèìóâàòè âèñîêèé ð³-

âåíü ¿õ ïðîôåñ³îíàë³çìó.

6.2.10 Ñâîº÷àñíî ³ ÿê³ñíî âèêîíóâàòè ðîáîòè òà íàäàâàòè ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãî-

âîð³â.

7. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ ² ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ

7.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîºäíàííÿ ïðàâ Âëàñíèêà ùîäî ãîñïîäàð-

ñüêîãî âèêîðèñòàííÿ ñâîãî ìàéíà, ïðèíöèï³â ñàìîâðÿäóâàííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

7.2. Ï³äïðèºìñòâî î÷îëþº Äèðåêòîð, ÿêîãî ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà øëÿ-

õîì óêëàäåííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Çàñòóïíèêà (çàñòóïíèê³â) Äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè

Äèðåêòîð çà ïîãîäæåííÿì ç êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7.4. Ïðèéìàííÿ, ïåðåâåäåííÿ, ïåðåì³ùåííÿ òà çâ³ëüíåííÿ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³é-

ñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

7.5. Ê³ëüê³ñòü çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà òà ¿õ ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè âèçíà÷àº Äèðåêòîð Ï³äïðèºì-

ñòâà.

7.6. Äèðåêòîð ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü:

7.6.1. Íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà,

âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, äîòðèìàííÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè, íîðì îõîðîíè ïðàö³, åôåêòèâ-

íå âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíó êîìóíàëüíîãî ìàéíà, çàêð³ïëåíîãî çà Ï³äïðèºìñòâîì, íåäîòðèìàííÿ

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7.6.2. Çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó ³ øòàòíèé ðîçïèñ Ï³äïðèºìñòâà, ïîëîæåííÿ ïðî éîãî ñòðóêòóðí³ ï³ä-

ðîçä³ëè, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òîùî.

7.6.3. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ñòàòóòó.

7.6.4. Ä³º â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà áåç äîðó÷åííÿ, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿

âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó â³äíîñèíàõ ç ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè áóäü-ÿêî¿

ôîðìè âëàñíîñò³ â ìåæàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì.

7.6.5. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6.6. Âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, äàº äîðó÷åííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ äëÿ âñ³õ

ï³äðîçä³ë³â ³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà;

7.6.7. Óêëàäàº óãîäè (äîãîâîðè) â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, â÷èíÿº ïðàâî÷èíè â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè, âèäàº äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, â³äêðèâàº â áàíêàõ ïîòî÷í³ òà ³íø³ ðàõóí-

êè.

7.6.7.1. Ïðàâî÷èíè íà ñóìó á³ëüøå í³æ 200 òèñ. ãðí (äâ³ñò³ òèñÿ÷ ãðèâåíü) ïîãîäæóþòüñÿ ç óïîâ-

íîâàæåíèì îðãàíîì.

7.6.8. Óêëàäàº òðóäîâ³ äîãîâîðè ç óñ³ìà ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà, âæèâàº çàõîä³â ùîäî çà-

îõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â, íàêëàäàº íà ïðàö³âíèê³â ñòÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, öüîãî Ñòà-

òóòó òà óêëàäåíèõ òðóäîâèõ äîãîâîð³â.

7.6.9. Çàáåçïå÷óº íàëåæíó îðãàí³çàö³þ òà åôåêòèâí³ñòü âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ íà

Ï³äïðèºìñòâ³.

«7.6.10. Çàáåçïå÷óº óìîâè âèêîíàííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çîáîâ’ÿçàíü ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â, ³í-

øèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â, ñòðàõîâèõ âíåñê³â íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåí-
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ñ³éíå ñòðàõóâàííÿ òà âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ÷è äîòðèìàííÿ ïîãîäæåíîãî ãðàô³êà

ïîãàøåííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàáîðãîâàíîñò³.

7.6.11. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, ïð³îðèòåòíå ïåðåðàõóâàííÿ ÷àñòèíè

ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî íîðìàòèâ³â òà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

7.6.12. Ïîãîäæóº ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ð³÷íèé ô³íàíñîâèé ïëàí.

7.7. Ð³øåííÿ ³ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðèéìàº

Äèðåêòîð çà ó÷àñòþ òðóäîâîãî êîëåêòèâó òà óïîâíîâàæåíèõ íèì îðãàí³â.

7.8. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëü-

íîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó.

7.9. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ï³äïðèºìñòâà ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîí-

ôåðåíö³ºþ) òà ¿õ âèáîðíèì îðãàíîì.

7.10. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ Äèðåêòîðîâ³, à

â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — óïîâíîâàæåíîìó íèì îðãàíó.

Êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì ðåãóëþþòüñÿ âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó ç àäì³í³ñòðàö³ºþ Ï³äïðèºìñòâà, ïèòàííÿ îõîðîíè ïðàö³, ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó.

8. Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

8.1. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì ñêëà-

äàííÿ ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ ïîãîäæóº óïîâíîâàæåíèé îðãàí òà â ïîäàëüøîìó çàòâåðäæóº

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8.2. Ó ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàíàõ Ï³äïðèºìñòâà ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ð â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè

ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó ïëàíîâîìó ðîö³. Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ ðîçì³ðó, ïåðåäáà÷åíîãî ô³íàíñîâèì ïëàíîì íà ïîòî÷íèé ð³ê, çä³éñíþºòüñÿ

ïåðøî÷åðãîâî ï³ñëÿ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â.

8.3. Ï³äïðèºìñòâî ïîäàº çâ³ò ïðî ñâîþ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Äåïàðòàìåíòó êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) òà óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó (óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó Ï³äïðèºìñòâî ïîäàº çâ³ò ùî-

êâàðòàëüíî), à òàêîæ äåðæàâíèì ñòàòèñòè÷íèì òà êîíòðîëþþ÷èì îðãàíàì — ó ôîðì³ òà ó ñòðîêè,

âñòàíîâëåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.4. Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâî¿ ³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà

º ïðèáóòîê.

8.5. ×èñòèé ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ ïîêðèòòÿ ìàòåð³àëüíèõ òà ïðèð³â-

íÿíèõ äî íèõ âèòðàò, ñïëàòè â³äñîòê³â çà êðåäèòàìè áàíê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ïîäàòê³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó, çàëèøàºòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ Ï³äïðèºìñòâà

³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Âëàñíèêîì.

8.6. Â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè ³ ãðîìàäÿíàìè â óñ³õ

ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðåàë³çóþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â, ãàðàíò³éíèõ ëèñò³â-çàìîâ-

ëåíü.

8.7. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ðîáîòè, âå-

äå ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü. Äèðåêòîð òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü îáë³êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³.

8.8. Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà òà ðåâ³ç³ÿ éîãî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

9. ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

9.1. Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè.

10. ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÄÎ ÑÒÀÒÓÒÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

10.1. Çì³íè äî Ñòàòóòó âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â òàêîìó æ ïîðÿäêó, â ÿêî-

ìó éîãî çàòâåðäæåíî.

11. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

11.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïî-

ä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà àáî ñóäó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

11.2. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþº êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ çà ð³øåííÿì

Âëàñíèêà àáî ñóäó.

11.3. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà éîãî ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ïåðåõîäÿòü äî éîãî ïðàâîíà-

ñòóïíèêà.

11.4. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã (ïðåòåíç³é) êðåäèòîð³â,

âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà.

11.5. Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ ç äíÿ âíåñåííÿ çàïèñó ïðî éîãî ïðèïèíåííÿ äî ªäèíîãî äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

11.6. Ïðàö³âíèêàì Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ó ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ ÷è ë³êâ³äàö³¿ Ï³ä-

ïðèºìñòâà, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî

ïðàöþ.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29 жовтня 2014 року № 1234 

«Про уповноваження посадових осіб складати протоколи 
про адміністративні правопорушення»

Розпорядження № 1356 від 27 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

з метою забезпечення функціональності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра5
ди (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, раціо5
нального використання наявного кадрового ресурсу:

Âíåñòè äî ïóíêòó 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29

æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 1234 «Ïðî óïîâíîâàæåí-

íÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ñêëàäàòè ïðîòîêîëè ïðî

àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ» òàê³ çì³-

íè:

ï³äïóíêò 1.2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.2. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³ää³ë³â êîí-

òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ñòàòòåþ 152 ÊÓïÀÏ:

äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó;

ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-

òó — íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áëàãî-

óñòðîºì;

çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîíòðî-

ëþ çà áëàãîóñòðîºì òà íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â;

íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì;

çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â óïðàâë³ííÿ

êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì; 

ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ë³â óïðàâë³ííÿ êîí-

òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì; 

ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ë³â óïðàâë³ííÿ êîí-

òðîëþ çà áëàãîóñòðîºì;

íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-

ðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-

í³ñòðàö³é;

íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-

ºì òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é;

çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é;

çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é;

çàâ³äóþ÷èõ ñåêòîð³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà áëà-

ãîóñòðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é;

çàâ³äóþ÷èõ ñåêòîð³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà áëà-

ãîóñòðîºì òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäî-

âèùà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-

í³ñòðàö³é;

ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é;

ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é:

ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é;

ñòàðøèõ ³íñïåêòîð³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà áëà-

ãîóñòðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é:

³íñïåêòîð³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðî-

ºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-

òðàö³é;

ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ë³â êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-

ðîºì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-

í³ñòðàö³é;

ãðîìàäñüêèõ ³íñïåêòîð³â áëàãîóñòðîþ ì³ñòà

Êèºâà.»

ï³äïóíêò 1.5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.5. Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é çà ñòàòòÿìè 150, 151, 152 ÊÓïÀÏ:

íà÷àëüíèê³â óïðàâë³íü æèòëîâî-êîìóíàëüíî-

ãî ãîñïîäàðñòâà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é;

êåð³âíèê³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³-

çàö³é (âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³) òà êåð³âíèê³â ¿õ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â;

çàñòóïíèê³â êåð³âíèê³â æèòëîâî-åêñïëóàòà-

ö³éíèõ îðãàí³çàö³é (âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³) òà çà-

ñòóïíèê³â êåð³âíèê³â ¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â;

ãîëîâíèõ ³íæåíåð³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-

íèõ îðãàí³çàö³é (âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³);

ñòàðøèõ ìàéñòð³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ

îðãàí³çàö³é (âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³);

ñòàðøèõ ìàéñòð³â òåõí³÷íèõ ä³ëüíèöü æèòëî-

âî-åêñïëóàòàö³éíèõ ä³ëüíèöü;

ìàéñòð³â òåõí³÷íèõ ä³ëüíèöü æèòëîâî-åêñïëó-

àòàö³éíèõ îðãàí³çàö³é (âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³);

ïðîâ³äíèõ ³íæåíåð³â æèòëîâî-åêñïëóàòàö³é-

íèõ ä³ëüíèöü.» 

ï³äïóíêò 1.6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.6. Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âáëà-

ãîóñòð³é» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

çà ñòàòòåþ 152 ÊÓïÀÏ:

äèðåêòîðà;

çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà;

çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà — íà÷àëüíèê³â óïðàâë³íü;

íà÷àëüíèê³â óïðàâë³íü;

íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â;

çàñòóïíèê³â íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â;

ïðîâ³äíèõ ³íñïåêòîð³â;

ñòàðøèõ ³íñïåêòîð³â:

³íñïåêòîð³â ² êàòåãîð³¿.»

ï³äïóíêò 1.7 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.7. Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ³äåí-

òèô³êàö³¿ òâàðèí» çà ñòàòòåþ 154 ÊÓïÀÏ: 

äèðåêòîðà.»

ï³äïóíêò 1.9 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.9. Êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü çà ñòàòòåþ 152 ÊÓïÀÏ:

äèðåêòîð³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; 

ïåðøèõ çàñòóïíèê³â äèðåêòîð³â êîìóíàëüíèõ

ï³äïðèºìñòâ; 

çàñòóïíèê³â äèðåêòîð³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ;

ãîëîâíèõ ³íæåíåð³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; 

³íæåíåð³â ç ðåêðåàö³éíîãî áëàãîóñòðîþ êî-

ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; 

íà÷àëüíèê³â ä³ëüíèöü êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ;

ãîëîâíèõ àãðîíîì³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ: 

íà÷àëüíèê³â â³ää³ëåíü ç îçåëåíåííÿ êîìóíàëü-

íèõ ï³äïðèºìñòâ; 

íà÷àëüíèê³â àâàð³éíèõ ñëóæá êîìóíàëüíèõ

ï³äïðèºìñòâ; 

³íñïåêòîð³â ã³î êîíòðîëþ çà çåëåíèìè íàñàäæåí-

íÿìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ;

ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â ïî çàõèñòó òà êîíòðî-

ëþ çà çåëåíèìè íàñàäæåííÿìè êîìóíàëüíèõ

ï³äïðèºìñòâ;

³íæåíåð³â ç êîíòðîëþ çà çåëåíèìè íàñàäæåí-

íÿìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ;

ë³í³éíèõ ìàéñòð³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; 

ìàéñòð³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ;

åêîëîã³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.»

ï³äïóíêò 1.11 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.11. Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óò-

ðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîí-

äó ì. Êèºâà «Ïëåñî» çà ñòàòòåþ 152 ÊÓïÀÏ: 

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà;

çàñòóïíèêà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç ïèòàíü

óòðèìàííÿ òà ðîçâèòêó çîí ðåêðåàö³¿;

íà÷àëüíèêà ñëóæáè óòðèìàííÿ âîäíèõ îá’ºêò³â; 

çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ñëóæáè óòðèìàííÿ

âîäíèõ îá’ºêò³â; 

íà÷àëüíèêà ³íñïåêòîðñüêîãî â³ää³ëó; 

ñòàðøîãî ³íñïåêòîðà ³íñïåêòîðñüêîãî â³ää³ëó.»

Голова В. Кличко

Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 1358 від 27 грудня 2016 року

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 2016 року № 9805р «Деякі питання розподілу у 2016 році субвенції з державного бю5
джету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально5економічного розвитку окремих терито5
рій», підпункту 17.5 пункту 17 рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік»:

1. Âðàõóâàòè çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî çà-

ãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà ðàõó-

íîê ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì

áþäæåòàì ïî êîäó êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæå-

òó 41034500 íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³-

àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðèòî-

ð³é íà ñóìó Ç 000,0 òèñ. ãðí.

2. Ñïðÿìóâàòè êîøòè ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíî-

ãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà çä³éñíåííÿ

çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-

êó îêðåìèõ òåðèòîð³é íà âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî

ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, ãîëîâíîìó ðîçïî-

ðÿäíèêó êîøò³â — Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, ïî êîäó òèì÷à-

ñîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñ-

öåâèõ áþäæåò³â 080800 «Ïåðâèííà ìåäè÷íà äî-

ïîìîãà íàñåëåííþ» íà ñóìó 3 000,0 òèñ. ãðí.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè âêàçàí³ â ïóíê-

òàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çì³íè ó ïðîåêò³

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22

ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-

ºâà íà 2016 ð³ê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко
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Про схвалення проекту рішення 
Київської міської ради 

«Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 

«Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
Розпорядження № 1357 від 27 грудня 2016 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само5
врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий
розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим

заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації

та керівником апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 1308 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто5герой

Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê», ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ðîçãëÿä òà çà-

òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³-

øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 1359 від 27 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності». Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек5
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон5
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ5
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ó ê³ëüêîñò³ 26 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëó-

àòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì íîðì

òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñàí³òàðíèõ

íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³ø-

íüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíè-

ìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî ðîç-

òàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâëþ-

þòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ

ðåêëàìíèõ çàñîá³â, äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó çà-

ãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

1. Ïóíêò 7 Ðîçä³ëó 2 Òèì÷àñîâîãî ðîçïîä³ëó

îáîâ’ÿçê³â ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ, ïåð-

øèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³â-

íèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 âå-

ðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 979, ï³ñëÿ àáçàöó òðåòüîãî

äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì ÷åòâåðòèì òàêîãî

çì³ñòó:

«Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³é-

íèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿);»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì àáçàö ÷åòâåðòèé ââàæàòè àá-

çàöîì ï’ÿòèì.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî äîäàòêà 3 äî ðîçïîðÿ-

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

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

03 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 979 «Ïðî Òèì÷àñîâèé

ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëî-

âîþ, ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëî-

âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà

êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿)» (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 ëèñòîïàäà 2015

ðîêó ¹ 1104), ùî äîäàþòüñÿ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.12.2016 ¹ 1359

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються

15. 55409�16 ТОВ "САВ�Дістрибьюшн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,2 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 45

16. 55408�16 TOB "САВ�Дістрибьюшн" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,4608 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 45

17. 55410�16 TOB "CAB�Дістрибьюшн" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,6 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 45

18. 55413�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

23,7198 Печерський район, вул.
Мечникова, 2

19. 55414�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

23,7198 Печерський район, вул.
Мечникова, 2

20. 55417�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі�Фуд"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

25,36 Подільський район, просп.
"Правди", 58

21. 55401�16 ТОВ "ТВА�ГРУПП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12 Святошинський район,
бульв. Кольцова, 14�а

22. 55399�16 ТОВ "ЕГЛО СВІТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,2401 Солом'янський район,
бульв. Лепсе Івана, 6 літ. Ж

23. 55398�16 ТОВ "ЕГЛО СВІТ" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

20,5623 Солом'янський район,
бульв. Лепсе Івана, 6 літ. Ж

24. 55418�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 154

25. 55424�16 ТОВ "Столичний медичний
альянс"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,355 Шевченківський район,
бульв. Шевченка Тараса, 38

26. 55402�16 ТОВ "ВІ.АЙ.Пі. СЕРВІС ТРЕЙД" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3 Шевченківський район, вул.
Білоруська, 10/18

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування

1. 55404�16 ТОВ "ДЕНТ� СЕРВІСМ ПЛЮС" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,658 Голосіївський район, просп.
Глушкова Академіка, 26

2. 55421�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

12,5 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 15/27

3. 55422�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

12,5 Дарницький район, вул.
Ахматової Анни, 15/27

4. 55405�16 ТОВ "РОЯЛТІ � РЕНТ" Щит на фасаді
будинку (беклайт)

18 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 5

5. 55406�16 ТОВ " РОЯЛТІ � РЕНТ" Щит на фасаді
будинку (беклайт)

18 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 5

6. 55407�16 ТОВ "РОЯЛТІ � РЕНТ" Щит на фасаді
будинку (беклайт)

18 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 5

7. 55395�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

4,93 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 7

8. 55396�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

4,93 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 7

9. 55419�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Дніпровський район, вул.
Малишка Андрія, 25/1

10. 55420�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,25 Дніпровський район, вул.
Малишка Андрія, 25/1

1 1. 55412�16 ПП "Стоматологічна клініка
"Маранта"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Оболонський район, вул.
Героїв Дніпра, 67

12. 55400�16 ТОВ "ТВА�ГРУПП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,56 Оболонський район, вул.
Йорданська, 7�в

13. 55416�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі�Фуд"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

31,68 Оболонський район, вул.
Малиновського Маршала, 5

14. 55415�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі�Фуд"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

31,95 Оболонський район, вул.
Архипенка Олександра, 6

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1308

Зміни до додатка 3 до розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня

2014 року № 979 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським 
міським головою, першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації, заступниками голови Київської міської 

державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

від 12 листопада 2015 року № 1104)
1. Ó ãðàô³ 2 ïîçèö³¿ «Ïë³ñ Ã. Â.» ñëîâà «Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â» çàì³íèòè ñëîâàìè «Äåïàðòàìåíò

³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é».

2. Ãðàôó 3 ïîçèö³¿ «Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é» ïîçèö³¿ «Ïë³ñ Ã. Â.»

äîïîâíèòè ñëîâàìè «Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàòèêà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

3. Ó ãðàô³ 3 ïîçèö³¿ «Àïàðàò» ïîçèö³¿ «Áîíäàðåíêî Â. Â.» ñëîâà «Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²í-

ôîðìàòèêà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿)» âèêëþ÷èòè.
Керівник апарату В. Бондаренко
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Про затвердження проекту «Будівництво житлового будинку 
з об’єктами соціально5культурного призначення та підземним

паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих 
від діяльності ПБК «Еліта5центр») у провулку Платонівському 

у Солом’янському районі м. Києва»
Розпорядження № 1311 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто5герой Київ» та постано5
ви Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження про5
ектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, шо втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України»:

Про переоформлення ліцензії, виданої КИЇВСЬКОМУ 
ПРОФЕСІЙНО5ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 

ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА
Розпорядження № 1307 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно5
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 298119

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ

ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÊÈ-

¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎÌÓ

ÊÎËÅÄÆÓ ²ÌÅÍ² ÀÍÒÎÍÀ ÌÀÊÀÐÅÍÊÀ ² ³äåíòè-

ô³êàö³éíèé êîä 02500735, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ:

01135, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà,

áóäèíîê 24), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 298119 ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ ìîâíî¿ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ ÏÐÎ-

ÔÅÑ²ÉÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎÌÓ ÊÎËÅÄÆÓ ²ÌÅÍ²

ÀÍÒÎÍÀ ÌÀÊÀÐÅÍÊÀ, âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 1313 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек5
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон5
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ5
ня 2012 року. №° 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

9 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò «Áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïðè-

çíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì (ç âèä³ëåííÿì ÷àñòêè êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ÏÁÊ

«Åë³òà-öåíòð») ó ïðîâóëêó Ïëàòîí³âñüêîìó ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», âðàõîâóþ÷è åêñ-

ïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³ä 27 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 00-1235-16/ÖÁ

(¹ 00-0035-16/ÖÁ), äîïîâíåííÿ äî öüîãî åêñïåðòíîãî çâ³òó â³ä 30 âåðåñíÿ 2016 ðîêó òà ëèñò â³ä

22 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 1838 Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðò-

íà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè», ç òàêèìè

òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

Показник Од. виміру

Кількість

Всього у тому числі за чергами
будівництва

І черга
(зовнішні
інженерні

мережі, ТП)

ІІ черга
(житловий
будинок,

підземний
паркінг)

Вид будівництва � нове будівництво

Ступінь вогнестійкості будинку � І 

Площа ділянки га 0,2560 0,2560

Площа забудови м2 1032,77 31,20 1001,57

Поверховість поверх 1; 23 1 23

Площа житлового будинку м2 15574,56 � 15574,56

Загальна кількість квартир у будинку, у тому мислі: квартира 210 � 210

однокімнатних квартира 120 � 120

двокімнатних квартира 42 � 42

трикімнатних квартира 44 � 44

чотирикімнатних квартира 2 � 2

п'ятикімнатних квартира 2 � 2

Площа квартир у будинку м2 10686,87 � 10686,87 

Площа літніх приміщень м2 323,64 � 323,64 

Загальна площа квартир у  будинку м2 11010,51 � 11010,51

Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень
(офіси)

м2 372,58 � 372,58

Корисна площа вбудованих нежитлових приміщень
(офіси) 

м2 338,09 � 338,09

Площа комутаційно�розподільчого вузла зв'язку м2 7,08 � 7,08

Загальний будівельний об'єм, у тому числі: м3 70082,53 � 70082,53

вище відмітки 0,000 м3 57007,53 � 57007,53 

нижче відмітки 0,000 м3 13075,0 � 13075,0 

Загальна площа паркінгу м2 3227,43 � 3227,43

Корисна площа паркінгу м2 3187,48 � 3187,48

Місткість паркінгу м/м 93 � 93

Площа приміщень ТП м2 16,26 16,26 �

Кількість створених робочих місць місце 28 � 28

Тривалість будівництва місяць 35,5 7,5 35,5

Річна потреба:

води тис.м3 46,68 � 46,68

електричної енергії МВт год 2574 � 2574

теплової енергії Гкал 2589,31 � 2589,31

Водопровід

Трубопровід Д = 225 мм км 0,329  0,329 �

Каналізація господарсько�побутова

Трубопровід Д = 315 мм км 0,078 0,078 �

Каналізація дощова

Трубопровід Д = 110 мм км 0,008 0,008 �

Трубопровід Д = 160 мм км 0,015 0,015 �

Трубопровід Д = 560 мм км 0,327 0,327 �

Електропостачання

Кабельна лінія 10 кВ км 1,431 1,431 �

Зовнішнє освітлення

Опора освітлення зі світильником одиниць 25 25 �

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних
цінах 1 станом на 27.09.2016, у тому числі:

тис. гри 219272,849 11140,636 208132,213

будівельні роботи тис. грн 163330,624 8135,699 155194,425

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 8531,731 � 8531,731

інші витрати тис. грн 47410,494 3004,937 44405,557

Із вартості ІІ черги:

Житлова частина, у тому числі: тис. грн 158658,1 13 � 158658,11З

будівельні роботи тис. грн 118376,273 � 118376,273

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 6817,723 � 6817,723

інші витрати тис. грн 33464,117 � 33464,117

Вбудовані приміщення, у тому числі: тис. грн 5033,402 � 5033,402

будівельні роботи тис. грн 3761,746 � 1 3761,746

устаткування, меблі та інвентар тис. грн. 139,270 � 139,270

інші витрати тис. грн 1 132,386 � 1132,386

Паркінг у тому числі: тис. грн 44440,698 � 44440,698

будівельні роботи тис. грн 33056,906 � 33056,906

устаткування, меблі ,та інвентар тис. грн 1574,738 � 1574,738

інші витрати тис. грн 9809,054 � 9809,054

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóíòóâàëüíèõ äîêóìåí-

ò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ ëåãàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.
Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1 00082�03 ПП "ДІЛ" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

17,423 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 28/2

2 03594�04 ПП "ДІЛ" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

35 Печерський район, 
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 13/2

3 04894�04�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Центросервіс"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

30,38 Оболонський район, 
просп. Бандери Степана
(Московський), 23

4 05531�04�П�І Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Центросервіс"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

66,24 Оболонський район, 
просп. Бандери Степана
(Московський), 23

5 06153�04�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "1
"Центросервіс"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

21 Оболонський район, 
просп. Бандери Степана
(Московський), 23

6 17547�07 ПП "ДІЛ" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

36 Печерський район, 
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 13/1

7 27404�11 ТОВ "Пегас Туристик" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

39,6 Дарницький район,
Харківське шосе, 201�203

8 28886�11 ТОВ "Трі�Атік" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 28

9 05532�04�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "І
"Центросервіс"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

49,68 Оболонський район, просп.
Бандери Степана
(Московський), 23

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1313

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Ëüâ³âñüêà âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ», àäðåñà: (80086, Ëüâ³âñüêà
îáëàñòü, Ñîêàëüñüêèé ðàéîí, ñ. Ñ³ëåöü, êîä ªÄÐÏÎÓ 35879807) îãîëîøóº êîíêóðñ ç âèçíà÷åí-
íÿ îðãàí³çàòîðà àóêö³îíó ç ïðîäàæó â³äõîä³â âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâà: âóã³ëüíî¿ ïîðîäè
òà òîíêèõ â³äõîä³â âóãëåçáàãà÷åííÿ.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 49 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äíîâëåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ áîðæíèêà
àáî âèçíàííÿ éîãî áàíêðóòîì» ¹4212 -VI â³ä 22.12.2011 ð. ³ç âíåñåíèìè çì³íàìè «Îðãàí³çà-
òîð àóêö³îíó âèçíà÷àºòüñÿ çàìîâíèêîì çà êîíêóðñîì, ùî ïðîâîäèòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó çàìîâ-
íèêîì ïîðÿäêó, îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè ÿêîãî ââàæàºòüñÿ íàÿâí³ñòü ë³öåíç³¿, äîñòàòí³é, àëå íå
ìåíø, ÿê òðè ðîêè äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â, çàïðîïîíîâàíà íàéìåíøà ñóìà âèíàãîðîäè».

Ç îãëÿäó íà òå, ùî ñïåö³àëüíèé Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ë³öåíçóâàííÿ» íå ïåðåäáà÷àº íàÿâ-
íîñò³ ë³öåíç³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ òîðã³â (àóêö³îí³â) - âèìîãà ïðî íàÿâí³ñòü ë³öåíç³¿ ó îðãàí³çàòî-
ðà òîðã³â, äî óâàãè íå ïðèéìàºòüñÿ.

Äî çàÿâè ïðî ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì åëåêòðîííî¿ àäðåñè çàÿâíèêà â îáîâ'ÿçêî-
âîìó ïîðÿäêó äîäàþòüñÿ:

- Ñâ³äîöòâî/âèïèñêà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ;
- Êîï³ÿ íàêàçó/ïðîòîêîëó ïðî ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèêà àáî äèðåêòîðà ô³ë³¿;
- Äîâ³äêà äîâ³ëüíî¿ ôîðìè ïðî íàÿâí³ñòü äîñâ³äó ïðîâåäåííÿ òîðã³â;
- Çàïðîïîíîâàíà âàðò³ñòü ïîñëóãè.
Îðãàí³çàòîðîì àóêö³îíó íå ìîæå áóòè çà³íòåðåñîâàíà îñîáà ñòîñîâíî áîðæíèêà, êðåäèòî-

ð³â òà çàìîâíèêà àóêö³îíó.
Çàÿâêè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 äí³â âêëþ÷íî ç äàòè îïóáë³êóâàí-

íÿ äàíîãî îãîëîøåííÿ íà ïîøòîâó àäðåñó: 18001, ì. ×åðêàñè, âóë. Ïóøê³íà, 67, ê. 97, Ïîñòîëåí-
êó Âîëîäèìèðó Îëåêñ³éîâè÷ó, òåë.: (067-470-52-80.

TOB «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß» ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 30.12.2016 ðîêó òàðèô³â íà òåï-
ëîâó åíåðã³þ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 02.12.2016 ¹ 2126 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ
ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ

äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ):
Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ - 1291,15 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:
Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ - 1202,40 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) 
Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ - 3,70 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ).
Äëÿ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîá-

íè÷î-êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³)
Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ - 1002,03 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè:
Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ - 913,28 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) 
Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ - 3,70 ãðí. çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) 
Ç 30.12.2016 ðîêó òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè çã³äíî ïîñ-

òàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 02.12.2016 ¹ 2127 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 30.04.2015
¹ 1543

Äëÿ áþäæåòíèõ óñòàíîâ - 69,39 ãðí. çà 1 êóá ì. (áåç ÏÄÂ) 
Äëÿ ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é (êð³ì îáñÿã³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-

êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³) - 54,99 ãðí. çà 1 êóá. ì. (áåç ÏÄÂ) 
äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³ â (êð³ì íàñåëåííÿ) - 69,39 ãðí. çà 1 êóá ì. (áåç ÏÄÂ)

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-Â, çàãàëüíà ïëîùà - 124,50 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿ-
âîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (âèâ-
÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -2366500,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè - 15%, òèæ-
íåâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 616,30 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòü-
ñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - øêîëà ² - III ñòóïåí³â ¹ 270 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà ðîçòàøîâàíèé
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 21-Â.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî. 29,
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìà-
ö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë. Êóð÷àòîâà, 5, çàãàëüíà ïëîùà - 97,60 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè - 1493670,00
ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè òà êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, îðåíäí³ ñòàâêè - 20%
òà 8% â³äïîâ³äíî,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) -13676,67 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó
ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.
Åëåêòðîòåõí³÷íà, 11.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íàñòóïí³ îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1) âóë.Áàëüçàêà,94, çàãàëüíà ïëîùà -184,61 êâ.ì,ï³äâàë,âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -1662400,00
ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, îðåíäíà ñòàâêà -
8%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) - 11082,67 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî
äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä» ðîçòàøîâàíå çà
àäðåñîþ: âóë.Åëåêòðîòåõí³÷íà,11.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ
- 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
02225,ì.Êè¿â,ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Передплатні�ціни

на�місяць ......................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ............................490��рн.�80��оп.
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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 52015
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Â²ÄÄ²Ë ³íôîðìàö³éíîãî òà êîìï’þòåðíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðîçðîáèâ ³íòåðàêòèâ-
íó êàðòó ïðîåêò³â ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó. Íà êàðò³
ìîæíà çíàéòè ëîêàö³þ âñ³õ ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ,
à òàêîæ ¿õ êîðîòêó õàðàêòåðèñòèêó. Ùîá äåòàëüíî
îçíàéîìèòèñü ç êîíêðåòíèìè ïðîåêòàìè, ç ³íòåð-
àêòèâíî¿ êàðòè ìîæíà ïåðåéòè íà îô³ö³éíèé ñàéò
ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó.

Çà áàæàííÿì êîðèñòóâà÷³â ìîæíà ñîðòóâàòè ïðî-
åêòè íà êàðò³ çà êàòåãîð³ÿìè (íàïðèêëàä, «Ñïîðò»,
«Îñâ³òà», «Îõîðîíà çäîðîâ’ÿ» òîùî).

«²äåþ ñòâîðèòè òàêó êàðòó çàïðîïîíóâàâ â ñîö³-
àëüíèõ ìåðåæàõ îäèí ç ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ï³ä ÷àñ îá-
ãîâîðåííÿ: ÿê ïîïóëÿðèçóâàòè ïðîåêòè ãðîìàäñüêî-
ãî áþäæåòó ñåðåä êèÿí. Ìàéæå çà äåíü ìè âò³ëèëè
³äåþ â æèòòÿ. Òåïåð êîæåí ìåøêàíåöü ì³ñòà â îí-
ëàéí-ðåæèì³ ìîæå íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè ïðîåêò,
ÿêèé ³í³ö³þþòü ó éîãî ðàéîí³ ÷è íàâ³òü áóäèíêó»,—
çàçíà÷èâ êåðóþ÷èé ñïðàâàìè Êè¿âðàäè ²ãîð Õàöåâè÷.

Îçíàéîìèòèñü ç ³íòåðàêòèâíîþ êàðòîþ ìîæíà çà
ïîñèëàííÿì https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?

mid=1D0C2mdAkgpgE_r8GoXJikNIiOA4&ll=50.4339158047
00234%2C30.490253449999955&z=11

Âîíà äîñòóïíà ÿê ç ÏÊ,òàê ³ ç ìîá³ëüíèõ ïðèñòðî-
¿â. Íàãàäàºìî, ùî ç 27 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ðîçïî÷àëîñÿ
ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó. Â³ä-
äàâàòè ãîëîñè çà êðàù³ ³í³ö³àòèâè, ÿê³ âò³ëþâàòèìóòü
ó ñòîëèö³, ìîæíà  äî 29 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó. Ïðîãîëîñóâà-
òè ìîæíà ç ÏÊ ÷è ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çà äîïîìî-
ãîþ «Êàðòêè êèÿíèíà», BankID, àáî âèêîðèñòîâóþ÷è
åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ.

Ï³äòðèìàòè îáðàí³ ïðîåêòè ìîæíà òàêîæ ³ â Öåí-
òð³ íàäàííÿ àäì³íïîñëóã. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ìàòè
«Êàðòêó êèÿíèíà» àáî áóòè çàðåºñòðîâàíèì â åëåê-
òðîííîìó êàá³íåò³ íàéá³ëüøèõ áàíê³â.

Çàãàëîì ó 2017 ðîö³ âò³ëþâàòèìóòü ³í³ö³àòèâè,
ÿê³ íàáðàëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â ñóìàðíî íà
50 ìëí ãðí (äî 1 ìëí ãðí íà îäèí ïðîåêò).

Âñ³ äåòàë³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ãðîìàäñüêîãî áþ-
äæåòó: https://gb. kievcity.gov.ua/.

Îçíàéîìèòèñÿ ³ç ïðîåêòàìè ìîæíà çà ïîñèëàí-
íÿì: https://gb.kievcity.gov.ua/projects �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêóðà-
òóðîþ ¹ 9 ïðåä’ÿâëåíî ïîçîâ äî
Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì³ñòà ç âèìî-
ãîþ âèçíàòè ïðàâî âëàñíîñò³ íà
ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ «Ê³-
íîòåàòð «Òàìïåðå», ùî ðîçòàøî-
âàíèé íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ,
çà òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-

ðè, íàïðèê³íö³ 2013 ðîêó ïðèâàò-
íå òîâàðèñòâî çàðåºñòðóâàëî ïðà-
âî âëàñíîñò³ íà êîìïëåêñ ê³íîòå-
àòðó çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 
2 òèñ. ì2 òà âàðò³ñòþ ìàéæå 19 ìëí
ãðèâåíü.Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ,ùî ïðî-
öåäóðà â³ä÷óæåííÿ ê³íîòåàòðó â³ä-
áóëàñÿ íåçàêîííî, à ñàìå: â îáõ³ä
âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîäàâñòâîì ïðè-
âàòèçàö³éíî¿ ïðîöåäóðè äëÿ îá’ºê-

ò³â êóëüòóðè. Êð³ì òîãî, Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà âçàãàë³ íå ïðèéìàëà
æîäíîãî ð³øåííÿ ïðî â³ä÷óæåííÿ
âêàçàíîãî ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîì-
ïëåêñó «Ê³íîòåàòð «Òàìïåðå».

Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïîðó-
øåííÿ, ïðîêóðàòóðîþ çàÿâëåíî
ïîçîâ äî ñóäó ç âèìîãîþ ïîâåð-
íóòè ïðèì³ùåííÿ ê³íîòåàòðó ó êî-
ìóíàëüíó âëàñí³ñòü �

Ó Êè¿âðàä³ ðîçðîáèëè ³íòåðàêòèâíó êàðòó ïðîåêò³â 
ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó

Ê³íîòåàòð «Òàìïåðå» ïîâåðíóòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

Íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ðåêîíñòðóþþòü
«Âåëèêèé» ³ «Ìàë³» ôîíòàíè
ÍÀ ÌÀÉÄÀÍ² ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ðåêîíñòðóþþòü «Âå-
ëèêèé» ³ «Ìàë³» (6 îäèíèöü) ôîíòàíè, ùî ðîçòàøîâà-
í³ íà ïàðí³é ñòîðîí³ âóëèö³ Õðåùàòèê. Çàìîâíèêîì
ðîá³ò âèçíà÷åíî ÑÂÊÏ «Êè¿ââîäôîíä». Ï³äïèñàíî â³ä-
ïîâ³äí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ. Íàãàäàºìî, ùî ï³ä ÷àñ
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ïðîòÿãîì 2013-2014 ðîê³â êîíñ-
òðóêö³ÿì ³ îáëàäíàííþ ôîíòàí³â áóëî çàâäàíî çíà÷-
íî¿ øêîäè, â³äêëþ÷åíî â³ä åëåêòðî-òà âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ¿õíþ ðîáîòó áóëî ïðèïèíåíî.

Îíîâëåííÿ âîäîãðà¿â çàäîâîëüíèòü ðåêðåàö³é-
í³ òà åñòåòè÷í³ ïîòðåáè ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ñòîëè-
ö³, ï³äâèùèòü àðõ³òåêòóðíî-äèçàéíåðñüêèé ñòàòóñ
³ ð³âåíü òóðèñòè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³ Êèºâà. Ïðîåê-
òîì ïåðåäáà÷åíî âèêîíàííÿ çàõîä³â áåç çì³íè çîâ-
í³øí³õ ãåîìåòðè÷íèõ ðîçì³ð³â ¿õí³õ ôóíäàìåíò³â.
Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò çä³éñíþâàòèìåòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-
àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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