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ÌÅØÊÀÍÖ² ñòîëèö³ íåáàéäóæ³
äî òîãî ÿêèì ìàº áóòè ì³ñòî. Öå
ï³äòâåðäèëà àêòèâí³ñòü êèÿí ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà êðà-
ùèé ïðîåêò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³-
àòèâ — Áþäæåò ó÷àñò³. Ñâî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ ïðåäñòàâèëè 247 àâòîð³â.
Äåõòî ç íèõ íàä³ñëàâ íàâ³òü äå-
ê³ëüêà ³äåé. Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ÿð-
ìàðêó ìîæíà áóëî îçíàéîìèòè-
ñÿ ³ç 70 ïðîåêòàìè.

«Íàøà ìåòà — äàòè ìîæëè-
â³ñòü ðîçðîáíèêàì ó ñò³íàõ ìåð³¿
ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ³äå¿, ïðîðåê-
ëàìóâàòè ñâ³é ïðîåêò, ïîêàçàòè
ëþäÿì äëÿ ÷îãî â³í, ÿê â³í ìîæå
áóòè êîðèñíèé äëÿ ì³ñòà. Òàêèì
÷èíîì, àâòîðè ïðîïîçèö³é ìà-
þòü øàíñ ç³áðàòè ï³äòðèìêó, é

îòðèìàòè ô³íàíñóâàííÿ íà ðå-
àë³çàö³þ ³äå¿. ²í³ö³àòèâà ñòîëè÷íî¿
âëàäè äîçâîëÿº æèòåëÿì óïåðøå
â ³ñòîð³¿ Êèºâà ñàìîñò³éíî ïðèé-
ìàòè ð³øåííÿ ùîäî îñâîºííÿ áþ-
äæåòíèõ êîøò³â, à ñàìå — 50 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü,òà ðåàë³çóâàòè ³í³-
ö³àòèâè, ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðà-

ùåííÿ áëàãîóñòðîþ
ñòîëèö³», — çàçíà-
÷èâ êåðóþ÷èé ñïðà-
âàìè ñåêðåòàð³àòó
Êè¿âðàäè ²ãîð Õà-
öåâè÷.

Çàãàëîì êèÿíè ìàþòü ìîæëè-
â³ñòü ïðîãîëîñóâàòè çà 321 ïðîåêò.
Â³ääàòè ãîëîñè çà êðàù³ ³í³ö³àòè-
âè, ÿê³ âò³ëþâàòèìóòü ó ñòîëèö³
öüîãîð³÷ ìîæíà äî 29 ñ³÷íÿ.

«Ïðîãîëîñóâàòè ìîæíà ç ÏÊ
÷è ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó çà äî-
ïîìîãîþ êàðòêè êèÿíèíà,
BankID, àáî âèêîðèñòîâóþ÷è
åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ.
Ï³äòðèìàòè îáðàí³ ïðîåêòè ìîæ-
íà òàêîæ ³ â Öåíòð³ íàäàííÿ àä-
ì³íïîñëóã. Íà ÿðìàðêó ñïåö³-
àëüíî îðãàí³çóâàëè îêðåìó çî-
íó, äå ïîÿñíþþòü ïðîöåäóðó ï³ä-
òðèìêè ìåøêàíöÿìè îáðàíèõ
íèìè ïðîåêò³â», — ðîçïîâ³â çà-

ñòóïíèê äèðåêòî-
ðà Äåïàðòàìåíòó
ô³íàíñ³â ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Êî-
ðåíü.

Ó ðàìêàõ çàõîäó
äëÿ àâòîð³â ïðîåêò³â îðãàí³çóâà-
ëè ìàéñòåð-êëàñ, ÿê ïîïóëÿðèçó-
âàòè ñâîþ ³äåþ àáè âîíà íàáðà-
ëà ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ãîëî-
ñ³â. Îñíîâíà ðåêîìåíäàö³ÿ — ïðî-
ñóâàòè ³í³ö³àòèâó â ñîö³àëüíèõ
ìåðåæàõ.

«Ùîá ïðîãîëîñóâàòè çà âàø
ïðîåêò,ëþäè, â ïåðø ÷åðãó, ìàþòü
ïðî íüîãî ä³çíàòèñÿ. Ñîöìåðå-
æ³ — íàðàç³ îäèí ³ç íàéïîïóëÿð-
í³øèõ, íàéøâèäøèõ, íàéìàñîâ³-
øèõ, äî òîãî æ, áåçêîøòîâíèõ
ñïîñîá³â ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ ³í³-
ö³àòèâè. Ðîá³òü îíëàéí òðàíñëÿ-
ö³¿ âàøèõ ïðåçåíòàö³é, ïèø³òü
áëîãè, çàðó÷àéòåñÿ ï³äòðèìêîþ
ë³äåð³â äóìîê, ìîæíà íàâ³òü îð-

ãàí³çóâàòè áëàãîä³éíèé çàõ³ä. ßê-
ùî âè íå êîðèñòóºòåñü ñîöìåðå-

æàìè, ìîæåòå ðîç-
êëåþâàòè îãîëîøåí-
íÿ â ï³ä’¿çäàõ», —
íàãîëîøóº á³çíåñ-
êîíñóëüòàíò ²ãîð
Áåòë³é.

Íàðàç³ á³ëüøå 10 òèñÿ÷ ì³ñòÿí
â³ääàëè ñâî¿ ãîëîñè çà âïîäîáàí³
ïðîåêòè. Íàéàêòèâí³øå ãîëîñó-
þòü çà ³í³ö³àòèâè â êàòåãîð³ÿõ
ñïîðò, îñâ³òà òà êîìóíàëüíå ãîñ-
ïîäàðñòâî. «Ïðîãîëîñóâàòè ìîæ-
íà îäðàçó çà 5 ïðîïîçèö³é — ³ â
öüîìó ïëàí³ Êè¿â óí³êàëüíå ì³ñ-
òî. Ñåðåä íàøèõ íîâîââåäåíü òà-
êîæ åëåêòðîííå ãîëîñóâàííÿ. Ïà-
ïåðîâå — ìè ñïåö³àëüíî âèêëþ-
÷èëè çà ³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêî-
ñò³, àáè óíèêíóòè áóäü-ÿêèõ ôàëü-
ñèô³êàö³é», — çàçíà÷èâ ãîëîâà

ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
áþäæåòó òà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ.

Äî ñëîâà, ùå îäèí ÿðìàðîê
ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â â³äáóäåòü-
ñÿ 21 ñ³÷íÿ, àáè âñ³ àâòîðè çìîã-
ëè ïðåçåíòóâàòè ñâî¿ ³í³ö³àòèâè.

Îçíàéîìèòèñÿ ³ç ïðåçåíòà-
ö³ºþ ïðîåêò³â ìîæíà çà ïîñèëàí-
í ÿ ì : h t t p s : / / y o u t u .
be/Ce1436rQQE8 �

Ó ìåð³¿ ïðåçåíòóâàëè 
ãðîìàäñüê³ ³í³ö³àòèâè
� Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ÿðìàðêó êèÿíè îçíàéîìèëèñÿ ³ç 70 ïðîåêòàìè Áþäæåòó ó÷àñò³

Ï³ä ÷àñ ÿðìàðêó ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â êîæåí àâòîð ìàâ íàãîäó ïóáë³÷íî ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ ³í³ö³àòèâó òà â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ ³ çàö³êàâëåíèõ
ó÷àñíèê³â çàõîäó

Ó ñåðåäó â êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóâñÿ ïåðøèé
ÿðìàðîê ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â. Çàãàëîì íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ áóëî ïîäàíî 496 ³í³ö³àòèâ ìåøêàíö³â
ì³ñòà ç ÿêèõ â³ä³áðàëè 321. Á³ëüøå 120 àâòîð³â çà-
ðåºñòðóâàëèñÿ äî ó÷àñò³ â ïðåçåíòàö³¿ ðîá³ò, àáè
ïóáë³÷íî ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ ³äåþ òà â³äïî-
â³ñòè íà çàïèòàííÿ ãðîìàäñüêîñò³. Ï³ä ÷àñ ïåðøî-
ãî ÿðìàðêó îðãàí³çàòîðè ïðåäñòàâèëè 70 ïðîåê-
ò³â. Ç ³íøèìè ìîæíà áóäå îçíàéîìèòèñÿ 21 ñ³÷íÿ.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ñòàðòóâàâ ïðèéîì 
çàÿâîê íà çäîáóòòÿ 
Ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ 
«Êè¿â»

Ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àâñÿ çá³ð çàÿâîê íà

çäîáóòòÿ Ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ «Êè¿â», ïî-

â³äîìèëè â Äåïàðòàìåíò³ êóëüòóðè ÊÌÄÀ.

Âèçíà÷àòèìóòü ïåðåìîæö³â ó âîñü-

ìè íîì³íàö³ÿõ:

� ó ãàëóç³ ë³òåðàòóðè — Ìèñòåöüêà

ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³ ªâãåíà Ïëóæíè-

êà;

� ó ãàëóç³ ê³íîìèñòåöòâà — Ìèñòåöü-

êà ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³ ²âàíà Ìèêî-

ëàé÷óêà;

� ó ãàëóç³ ìóçè÷íî¿ êîìïîçèö³¿ —

Ìèñòåöüêà ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³ Àðòå-

ì³ÿ Âåäåëÿ;

� ó ãàëóç³ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà —

Ìèñòåöüêà ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³ Àì-

âðîñ³ÿ Áó÷ìè;

� ó ãàëóç³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåö-

òâà — Ìèñòåöüêà ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³

Ñåðã³ÿ Øèøêà;

� ó ãàëóç³ æóðíàë³ñòèêè — Ìèñòåöüêà

ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³ Àíàòîë³ÿ Ìîñêà-

ëåíêà;

� ó ãàëóç³ íàðîäíîãî äåêîðàòèâíîãî

ìèñòåöòâà — Ìèñòåöüêà ïðåì³ÿ «Êè-

¿â» ³ìåí³ Ñåðã³ÿ Êîëîñà;

� ó ãàëóç³ õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåö-

òâà — Ìèñòåöüêà ïðåì³ÿ «Êè¿â» ³ìåí³

Ïàâëà Â³ðñüêîãî.

Ïîäàâàòè òâîðè íà çäîáóòòÿ Ìèñ-

òåöüêî¿ ïðåì³¿ «Êè¿â» ìîæóòü òâîð÷³

ñï³ëêè, íàóêîâ³ óñòàíîâè, âèù³ íàâ÷àëü-

í³ çàêëàäè Êèºâà, çàêëàäè êóëüòóðè òà

ìèñòåöòâ, òåàòðàëüíî-âèäîâèùí³ òà òå-

àòðàëüíî-êîíöåðòí³ îðãàí³çàö³¿ ³ ï³ä-

ïðèºìñòâà, âèäàâíèöòâà, ðåäàêö³¿ ãàçåò

³ æóðíàë³â.

Ìàòåð³àëè íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ (áóëüâàð

Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 3, êàá. 317) íå ï³çí³-

øå 10 ëþòîãî 2017 ðîêó. Äëÿ óòî÷íåí-

íÿ ³íôîðìàö³¿ ìîæíà çâåðòàòèñü äî â³ä-

ä³ëó òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ ³ êóëüòóð-

íî-îñâ³òí³õ çàêëàä³â Äåïàðòàìåíòó êóëü-

òóðè çà òåë. 279-71-26.

Ãðîìàä³ ìîæóòü
ïîâåðíóòè çåìëþ 
âàðò³ñòþ 6,3 ìëí ãðí

Ïðîêóðàòóðà Êèºâà ó ñóä³ âèìàãàº ïî-

âåðíóòè ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ ä³ëÿíêó ïëî-

ùåþ 0,81 ãà òà âàðò³ñòþ 6,3 ìëí ãðè-

âåíü, ùî ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìèñ-

ëîâ³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â ïðåñ-

ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà, ï³äñòàâîþ

äëÿ çâåðíåííÿ äî ñóäó ñòàëà ñèñòåìà-

òè÷íà (ç 2009 ðîêó) íåñïëàòà îðåíäàðåì

êîøò³â çà êîðèñòóâàííÿ âêàçàíîþ òå-

ðèòîð³ºþ.

Îñê³ëüêè íåñïëàòà çåìëåêîðèñòóâà-

÷åì îðåíäíî¿ ïëàòè º ãðóáèì ïîðóøåí-

íÿì çàêîíîäàâñòâà òà çàâäàº øêîäè

ì³ñöåâîìó áþäæåòó, ñòîëè÷íîþ ïðîêó-

ðàòóðîþ çàÿâëåíî ïîçîâ äî Ãîñïîäàð-

ñüêîãî ñóäó ì³ñòà ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè òà ïîâåðíåííÿ çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

íîâèíè



âèïóñê ¹4 (1683) | ï’ÿòíèöÿ | 13 ñ³÷íÿ 2017 ð.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про звіт тимчасової контрольної комісії 

Київської міської ради з питань перевірки виникнення 
заборгованості комунального підприємства 

«Київський метрополітен» за лізинговими контрактами, 
укладеними між комунальним підприємством 

«Київський метрополітен» та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Укррослізинг»

Рішення Київської міської ради № 548/1552 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 рішення Київ'

ської міської ради № 22/22 від 17 грудня 2015 року «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської
міської ради з питань перевірки виникнення заборгованості за лізинговими контрактами, укладеними між
комунальним підприємством «Київський метрополітен» та товариством з обмеженою відповідальністю «Укр'
рослізинг», пунктів 9 та 10 статті 8 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт тимчасової контроль�
ної комісії Київської міської ради з питань пе�
ревірки виникнення заборгованості комуналь�
ного підприємства «Київський метрополітен»
за лізинговими контрактами, укладеними між
комунальним підприємством «Київський мет�
рополітен» та товариством з обмеженою від�
повідальністю «Укррослізинг», згідно з додат�
ком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської місь�
кої ради з питань регламенту та депутатської
етики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 08.12.2016 № 548/1552

ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії Київської міської ради 

з питань перевірки виникнення заборгованості комунального 
підприємства «Київський метрополітен» за лізинговими 

контрактами, укладеними між комунальним підприємством 
«Київський метрополітен» та TOB «Укррослізинг»

м. Київ 2 2 червня 2016 року

Рішенням Київської міської ради від 17.12.2015
було створено тимчасову контрольну комісію з
питань виникнення заборгованості комуналь�
ного підприємства «Київський метрополітен»
за лізинговими контрактами, укладеними між
комунальним підприємством «Київський мет�
рополітен» та TOB «Укррослізинг» (далі � Комі�
сія).

Комісія створена у складі 13 депутатів Київ�
ської міської ради, головою Комісії Київська
міська рада призначила Осадчука Андрія Петро�
вича. Діючи у відповідності до Регламенту Київ�
ської міської ради Комісія своїм рішенням обра�
ла секретарем члена Комісії Харченка Олексан�
дра Володимировича. Заступника голови Ко�
місії було вирішено не обирати.

Підставою для створення Комісії слугувала ін�
формація від Департаменту транспортної інф�
раструктури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та постійної комісії Київської міської ра�
ди з питань бюджету та соціально�економічно�
го розвитку про наявність спірної простроченої
заборгованості КП «Київський метрополітен» (да�
лі � Метрополітен) перед TOB «Укррослізинг» (да�
лі � Товариство) в сумі понад 1 мільярд гривень,
що нібито повинна бути компенсована бюдже�
том міста Київ. На час створення Комісії відпо�
відна інформація була загальновідомою в різних
інтерпретаціях, бо висвітлювалася різноманіт�
ними засобами масової інформації як упродовж
2014�2015 років, так і в попередні періоди.

Загальний контекст

Незважаючи на обмежений об'єм завдан�
ня, поставленого перед Комісією Київрадою,
Комісія доклала максимум зусиль, аби все�
бічно вивчити історію укладання договору на
фінансові лізингові послуги (вагони метропо�
літену) від 16.07.2009 №16�Упр�09 укладено�
го Метрополітеном з Товариством (далі �До�
говір), виконання рішення Київської міської

ради від 28.05.2009 № 546/1602 «Про прид�
бання вагонів метрополітену» (яким дозволе�
но Метрополітену провести закупівлю фінан�
сових лізингових послуг (100 вагонів метро�
політену), встановити логіку формування зо�
бов'язань сторін, порядок виконання взаєм�
них зобов'язань і наявність чи відсутність бор�
гу по зобов'язаннях.

Комісія змушена була заглибитись у вище�
зазначені деталі, аби гідно виконати свій обов'язок
перед громадою � неупереджено і в повному
обсязі оцінити відповідність закупівлі вимогам
чинного законодавства, економічним і страте�
гічним інтересам міста і міського бюджету, а та�
кож з метою формулювання відповідних про�
позицій. Комісія також вважала своїм завдан�
ням встановити контакт з Товариством, аби
спробувати визначити можливі шляхи врегулю�
вання спірної ситуації.

Застереження щодо юридичного статусу

Звіту 

Перед початком викладу висновків Комісії
щодо її оцінки проблеми, яка була предметом
вивчення, Комісія зазначає, що всі тверджен�
ня, факти, які викладені в цьому звіті, ґрунту�
ються на документальних свідченнях, що є в ма�
теріалах Комісії і досліджені Комісією. При цьо�
му варто відзначити, що Комісія не є слідчим
органом в розумінні вимог чинного законодавс�
тва України, тому всі і будь�які її висновки є не
більш ніж мотивованими припущеннями, що не
можуть використовуватися як доказ у адмініс�
тративних, господарських чи кримінальних спра�
вах чи провадженнях. Мета роботи Комісії згід�
но з законодавством та Регламентом Київської
міської ради � надати пропозиції для подаль�
шої роботи виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) та підпорядкованих йому підприємств,
установ і організацій з питань предмету робо�
ти Комісії.

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

1. Обставини укладання договору і його

основні положення

Перш за все викликає стурбованість юридич�
ний формат угоди, запропонованої для заку�
півлі 100 вагонів метрополітену в 2009 році. Са�
ма юридична форма закупівлі послуг фінансо�
вого лізингу є очевидно надто складною і не до
кінця прозорою за своєю суттю. Є всі підстави
вважати, що саме такий формат отримання ва�
гонів для Метрополітену був зумисно обраний,
аби створити велику кількість юридичних важе�
лів тиску на Метрополітен і бюджет міста в про�
цесі виконання Договору. Очевидно, що ніщо
не заважало укласти звичайний договір купівлі�
продажу з відкладальною умовою щодо оплати
товару (вагонів метро), але таке просте рішен�
ня було відхилено в той час як Метрополітен, зі
згоди Київської міської ради, пішов шляхом за�
купівлі послуг фінансового лізингу.

Рішенням Київської міської ради від 28.05.2009
№ 546/1602 «Про придбання вагонів метропо�
літену» Метрополітену було дозволено провес�
ти закупівлю фінансових лізингових послуг (100
вагонів метрополітену) з правом викупу за ре�
зультатами проведеного тендеру зі сплатою з бюд�
жету міста Києва в 2009 році не більше 15 % від
загальної вартості предмету лізингу, а решти
коштів протягом 2010�2014 років. Відповідно
до п. 1.2 розпорядження Київського міського
голови від 25.06.2009 №713 «Про придбання
вагонів метрополітену» Метрополітен повинен
погодити умови надання фінансово�лізингових
послуг з постійною комісією Київської міської
ради з питань бюджету та соціально�економіч�
ного розвитку, постійною комісією Київської
міської ради з питань транспорту та зв'язку і з
виконавчим органом Київської міської ради (Ки�
ївською міською державною адміністрацією).

Метрополітеном (лізингоодержувач) в особі
першого заступника начальника Москаленка
О.О. укладено Договір з Товариством (лізинго�
давець) в особі директора Чернікова A.C.

Предмет лізингу � вагони головні (з кабіною
керування) та вагони проміжні (без кабіни ке�
рування), які лізингодавець набуває у власність
у продавця на підставі та на умовах договору
купівлі�продажу та передає його лізингоодер�
жувачу у користування на умовах цього Дого�
вору. Предмет лізингу складається з окремих
одиниць (партій).

Лізингодавець набуває у власність у продав�
ця (виробника) предмет лізингу (майно), виз�
начений лізингоодержувачем відповідно до спе�
цифікації (додаток 1), комплектація, технічні па�
раметри, гарантія якості, необхідний склад до�
кументації якого задовольняють потреби лізин�
гоодержувача, вказані в технічних вимогах (до�
даток 2), і передає його лізингоодержувачу за
плату в тимчасове володіння і користування на
умовах фінансового лізингу з подальшою пе�
редачею у власність (далі � лізинг), визначених
цим Договором (п. 2.2 договору).

Строк фінансового лізингу кожної одиниці
(партії) предмета лізингу становить 60 кален�
дарних місяців (лізингових періодів) з моменту
підписання акта приймання�передачі відповід�
ної одиниці (партії) предмета лізингу в лізинг,
включаючи два пільгових періоди. Початок стро�
ку фінансового лізингу на кожну одиницю (пар�
тію) предмета лізингу починається з моменту
передачі відповідної одиниці (партії) предмета
лізингу у лізинг згідно з графіком поставок (п. 2.6
договору).

Вартість предмета лізингу за договором згід�
но зі специфікацією (додаток 1) складала 
800 000,0 тис. гривень. Загальна сума догово�
ру на момент укладання договору визначаєть�
ся, виходячи з графіка лізингових платежів, та
складає 1 390 804,95 тис. гривень (п. 3.2 дого�
вору), що повністю відповідало умовам тендер�
ної документації.

Початковий внесок становить 11,25 % від вар�
тості предмета лізингу, що складає 90 000,0 тис. грн,
який буде здійснюватись за рахунок асигнувань
з міського бюджету за умови наявності на � бюд�
жетному рахунку лізингоодержувача коштів ці�
льового призначення (п. 3.3 договору).

Лізингоодержувач набуває право користу�
вання предметом лізингу на умовах цього До�
говору з моменту підписання уповноваженими
представниками сторін акта приймання � пере�
дачі предмета лізингу в лізинг.

Відповідно до додатка 1 до Договору на фі�
нансові лізингові послуги (вагони) від 16.07.2009
№16�Упр�09 вагони метрополітену поставля�
ються у кількості 100 од. на загальну суму 800 000,0
тис. грн, у т.ч. вагон головний (з кабіною керу�
вання) � 40 од. по ціні 8562,82 тис. грн (з ПДВ)
та 60 од. по ціні 7 624,78 тис. грн (з ПДВ).

Відповідно до додатка 3 до Договору графік
поставки вагонів Метрополітену � вересень �
грудень 2009 року. Варто зазначити, що графік
поставки вагонів постійно змінювався, про що
було укладено десяток додаткових угод, але,
незважаючи на суттєве прострочення, відпо�
відно до первинного графіка, у згаданому до�
датку 3 станом на кінець 2013 року, всі 100 ва�
гонів були поставлені Метрополітену і після про�
ведення відповідних організаційних заходів бу�
ли введені в експлуатацію.

Комісії надано витяг з протоколу №15 засі�
дання постійної комісії Київради з питань тран�
спорту та зв'язку від 03.09.2009 про розгляд
листа Метрополітену від 19.08.2009 №635�
713�ІК щодо погодження Договору на закупів�
лю фінансових лізингових послуг (вагони мет�
рополітену), з якого випливає таке. Зазначеною
комісією вирішено погодити договір за умови:
зменшення розміру неустойки згідно з п. 14.3
договору (0,5% від залишкової вартості); на�
дання загальної юридичної експертизи дого�
вору щодо фінансового лізингу; при реалізації
договору пріоритет надати українському ви�
робнику.

Разом з тим, з метою виконання зазначених
вимог Метрополітен та Товариство дійшли зго�
ди змінити розмір неустойки до 0,05 % (додат�
кова угода від 08.09.2009 №2) та проведено
юридичну експертизу договору маловідомим
Об'єднанням адвокатів «ДЖІ ЕНД КЕЙ».

Проте, перевіркою виконання Метрополітеном
умов протоколу №15 засідання постійної комі�
сії Київської міської ради з питань транспорту
та зв'язку від 03.09.2009 встановлено, що при
фактичній реалізації договору вимогу щодо на�
дання пріоритету українському виробнику ви�
конано не було.

Згідно з наявною інформацією Товариство
зареєстровано 24.11.2008 в Печерській район�
ній державній адміністрації в м. Києві
(№10701020000035241).

Засновником Товариства є TOB «Київринг»
(протокол установчих зборів засновників від
19.11.2008 №1). Згідно з п.7.3 статуту Товарис�
тва в редакції від 19.11.2008 частка у статутно�
му капіталі Товариства у розмірі 54,5 тис. грн,
що становить 100 % статутного капіталу, нале�
жить TOB «Київринг».

Відповідно до статуту Товариства, затвер�
дженого протоколом від 24.06.2009 №5 загаль�
них зборів учасників, єдиним учасником Това�
риства є юридична особа за законодавством
Республіки Кіпр Компанія ІМПОФІРМ КОНСАЛ�
ТИНГ ЛІМІТЕД (IMPOFIRM CONSULTING LIMI�
TED),

В редакції статуту Товариства від 08.04.2010
статутний капітал Товариства створено за ра�
хунок вкладу учасника Товариства в розмірі 
52 650,0 тис. гривень. Частка, що становить 
100 % статутного капіталу, належить Компанії
УКРРОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД (UKRROS�
LEASING CYPRUS LIMITED).

Дослідження структури власності і кінцевого
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бенефіціара Товариства Комісією викладено в
окремому розділі 6 цього звіту.

Для участі у тендері на предмет закупівлі «Фі�
нансові лізингові послуги (вагони Метрополі�
тену)» Товариством у складі тендерної пропо�
зиції на виконання п.9.3 тендерної документа�
ції в якості попереднього договору на закупів�
лю вагонів метрополітену, підписаного із продав�
цем � заводом �виробником або його офіцій�
ним дилером, надано контракт від 21.04.2009
№9�04/21�1, укладений з ЗАО «Вагонмаш» (Ро�
сія, м. Санкт�Петербург) в особі генерального
директора Кабанова A.B., та договір поставки від
27.04.2009 № 23�П/7609/0101902, укладений
з ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (го�
лова правління Хворост Є.Ф.).

Важливо, що за Договором обов'язок Мет�
рополітену сплачувати кошти за отримані лі�
зингові послуги поставлено в пряму залежність
від наявності відповідного бюджетного фінансу�
вання.

2. Обставини виконання договору

Після підписання Договору Товариство (в осо�
бі директора Чернікова A.C.) уклало договір пос�
тавки від 21.07.2009 №21�07/09�П з TOB «Фір�
ма «Буенор» (м. Донецьк), яке не є заводом �
виробником вагонів метрополітену або його
офіційним дилером, та договір поставки від
15.03.2010 №7610/010/005 з ВАТ «Крюківський
вагонобудівний завод».

Згідно з умовами договору ВАТ «Крюківський
вагонобудівний завод» зобов'язується вигото�
вити, поставити та передати у власність Товарис�
тва вагони метрополітену у кількості 25 одиниць
(10 од. головних вагонів, модель 81�7021, 15
одиниць проміжних вагонів, модель 81�7022).
Загальна сума договору становить 199 999,89
тис. гривень. Відповідно до п.1.4 договору то�
вар за цим договором купується для подаль�
шої його передачі в лізинг Метрополітену (лі�
зингоодержувач).

За умовами договору, з TOB «Фірма «Буе�
нор», поставляє та передає у власність Това�
риству вагони метрополітену виробництва ЗАТ
«Вагонмаш», ВАТ «Метровагонмаш» (Росія) у
кількості 75 од. (вагон головний � 30 од. та ва�
гон проміжний � 45 од.) на суму 600 000,0 тис.
гривень.

Таким чином, Товариством на виконання умов
тендерної документації до складу тендерної
пропозиції було надано оригінал договору на
закупівлю вагонів метрополітену, укладеного із
заводом виробником (контракт від 21.04.2009
№ 9�04/21�1 з ЗАО «Вагонмаш»), який фактич�
но виконано не було, що є порушенням п. 9.3
тендерної документації, відповідно до якого по�
передній договір, укладений учасником із про�
давцем � заводом � виробником або його офі�
ційним дилером, повинен запевнити замовни�
ка, що в разі акцепту тендерної пропозиції учас�
ника та укладання з ним договору з надання фі�
нансових лізингових послуг буде укладено ос�
новний договір на закупівлю вагонів метропо�
літену на умовах, встановлених попереднім до�
говором.

Тобто, фактично Товариством придбавалися
вагони метрополітену виробництва ЗАТ «Вагон�
маш», ВАТ «Метровагонмаш» (Росія) у кількос�
ті 75 од. на суму 600 000,0 тис. грн у TOB «Фір�
ма «Буенор» (м. Донецьк), яке не є, і ніколи не
було, ані заводом � виробником вагонів метро�
політену, ані його офіційним дилером. Це під�
приємство є звичайним посередником.

ГоловКРУ листом від 22.12.2010 №06�14/1992
звернувся до Державної митної служби Украї�
ни про надання інформації щодо власників ва�
гонів � метро моделей 81�714.5м (81�541.К) та
81�717.5м (81�540.К), митної вартості вагонів
метрополітену та відомостей про юридичних
осіб, які оформлювали перетин митного кор�
дону України вказаних вагонів протягом 2009�
2010 років.

Відповідно до завірених копій вантажних мит�
них декларацій та інших документів, наданих до
листів Регіональної інформаційної митниці від
05.01.11 №31/18�26�60 ДСК та від 13.01.2011
№31/18�26�176, встановлено наступне.

Продавець VICTORIA ALLIANCE LTD (CORNER
CHAMBERS,590A KINGSBURY ROAD BIRMIN�
GHAM B24 9ND, UNITED KINGDOM) та покупець
TOB «Мервин» (м. Київ) уклали контракт від

01.03.2010 № 10/ІМ�02 на постачання 75 од.
вагонів Метрополітену виробництва ЗАТ «Ва�
гонмаш» (Росія, м. Санкт�Петербург) та ВАТ
«Метровагонмаш» (Росія, м. Митищі) на загаль�
ну суму 32 549,25 тис. доларів США. Ціна за
одиницю вагона Метрополітену становить: го�
ловний (модель 81�540.2К (81�717.5 М) � 464,5
тис. доларів США та вагон проміжний (модель
81�541.2К (81�714.5 М) � 413,65 тис. доларів
США.

Вантажовідправником за цим контрактом є
ЗАТ «Казамета» (Литва, м. Вільнюс). Відповід�
но до митних накладних станцією відправлення
вагонів Метрополітену виробництва ЗАТ «Ва�
гонмаш» (Росія, м. Санкт�Петербург) та ВАТ
«Метровагонмаш» (Росія, м. Митищі) є ст. Паня�
ряй Литовської залізниці.

Враховуючи, що офіційний курс НБУ націо�
нальної валюти гривні до долара США на мо�
мент укладення контракту 01.03.10 � 7,99 грн/дол.,
загальна вартість 75 од. вагонів метрополітену
виробництва ЗАТ «Вагонмаш» ВАТ «Метрова�
гонмаш» становить 260 068,51 тис. гривень. Ці�
на головного вагона становить 3 711,36 тис.
грн. та проміжного � 3 305,1 тис. гривень.

Таким чином, Товариство не виконало вимог
п. 9.3 тендерної документації та не дотримало
умов поданої тендерної пропозиції щодо укла�
дання та виконання договору на закупівлю 75
од. вагонів Метрополітену виробництва ЗАТ
«Вагонмаш», ВАТ «Метровагонмаш» (Росія) у
заводу � виробника або його офіційного диле�
ра. Внаслідок закупівлі вагонів метрополітену
не у заводу�виробника або офіційного пред�
ставника (дилера), через залучення посеред�
ницьких структур вартість товару розрахунко�
во завищено відповідно до розрахунків Депар�
таменту внутрішнього фінансового контролю і
аудиту виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
на суму щонайменше 287 917,79 тис. грн 
(600 000,0 тис. грн � (260 068,51 тис. грн + 
52 013,7 тис. грн (20 % митні збори)).

Відповідно до п 4.5 Договору лізингоодержу�
вач зобов'язаний оглянути предмет лізингу в
місці поставки та в день поставки, передбаче�
них договором купівлі�продажу. За результата�
ми огляду лізингоодержувач погоджує акт при�
йому�передачі, за яким лізингодавець приймає
предмет лізингу у продавця по якості та ком�
плектності, чим лізингоодержувач підтверджує,
що поставлений предмет лізингу відповідає тех�
нічним вимогам та специфікації, він не  пошкод�
жений,  належної якості,  належної комплек�
тності,  наявна вся необхідна документація (сер�
тифікат походження, сертифікат якості, прави�
ла експлуатації, умови гарантійного обслугову�
вання, технічні інструкції та інше).

Слід зазначити, що ще у 2010 році при прове�
денні інвентаризації Департаментом внутріш�
нього фінансового контролю і аудиту виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) сертифікатів
походження вагонів метрополітену надано не
було.

Відповідно до положень Митного кодексу Ук�
раїни під час переміщення товарів через мит�
ний кордон України надаються документи та ві�
домості, в тому числі, сертифікат походження,
сертифікат якості. Враховуючи, що вагони бу�
ли оформлені та ввезені на митну територію Ук�
раїни, зазначені сертифікати повинні були бути
наявні. Відсутність сертифікатів та інших виз�
начених документів при інвентаризації в 2010
році не дає підстави вважати товар як такий, що
не відповідає умовам договору.

Комісією встановлено, що додатковою уго�
дою до Договору на фінансові лізингові послу�
ги (вагони Метрополітену) від 15.10 2009 № 3�1
внесено зміни до п. 1.7 договору, а саме: під
час сплати лізинговий платіж підлягає коригу�
ванню лізингоодержувачем на коефіцієнта ко�
ригування Knbu шляхом множення цього кое�
фіцієнта на відповідну суму поточного лізинго�
вого платежу, визначеного в графіку нарахуван�
ня лізингових платежів за користування предме�
том лізингу. Коефіцієнт коригування Knbu � ко�
ефіцієнт, що розраховується за фактом змін
офіційного курсу НБУ грн/дол. США між датою
укладення цього договору та датою, що пере�
дує даті сплати лізингового платежу, вказаній

в графіку нарахування лізингових платежів, за
користування предметом лізингу: Knbu = «Курс
2»/»Курс 1», де «Курсі»� курс, встановлений НБУ
для одного долара США на дату укладання до�
говору, «Курс 2» � курс, встановлений НБУ для
одного долара США на день, коли фактично
здійснюється лізинговий платіж.

Пунктом 3.5 передбачено, що лізингоодер�
жувач при сплаті лізингових платежів зобов'яза�
ний самостійно проводити коригування кожно�
го поточного лізингового платежу згідно з п.1.7
цього договору. При цьому, застосування кое�
фіцієнта коригування Knbu не змінює вартість
предмета лізингу, а впливає лише на зміну роз�
міру поточної винагороди лізингодавця, який
спрямовує отримані кошти на відшкодування
фінансових збитків, що виникають внаслідок
зміни офіційного курсу НБУ української гривні до
долара США між датою укладення цього дого�
вору та датою, що передує даті сплати поточно�
го лізингового платежу. Під час звіряння роз�
рахунків сторони вказують Knbu, що були (або
мали бути застосовані під час сплати лізингових
платежів).

Тобто, умовами додаткової угоди від
15.10.2009 №3�1 передбачена зміна розміру
поточної винагороди лізингодавця, що в свою
чергу призводить до збільшення загальної ці�
ни фінансових послуг, що на думку Комісії є
зміною суттєвих умов договору, що жодним
чином не були передбачені тендерною доку�
ментацією і на що жодним чином не була упов�
новажена жодна посадова особа ані Метро�
політену, ані будь�яка інша. В той самий час
зазначену додаткову угоду підписано першим
заступником начальника Метрополітену Мос�
каленком О.О. та директором TOB «Укрослі�
зинг» Черніковим A.C.

За даними бухгалтерського обліку у 2010 ро�
ці Метрополітеном було прийнято у лізинг 56
вагонів (20 головних, 36 проміжних) на суму 
513 200,02 тис. гривень. Станом на 01.11.2010
оплачено 22 270,87 тис. грн, а саме: вартість
предмета лізингу � нараховано у сумі 9 327,87
тис. грн та оплачено 3 143,23 тис. грн (pax. 3771),
нараховано комісію та відсотки за лізингові пла�
тежі у сумі 25 074, 09 тис. грн та оплачено у су�
мі 19 127,64 тис. гривень.

Таким чином, внаслідок укладення додатко�
вої угоди до Договору на фінансові лізингові
послуги (вагони Метрополітену) від 15.10.2009
№3�1, якою внесено зміни до п. 1.7 Договору в
частині застосування коефіцієнта коригування
Knbu, який впливає на зміну розміру поточної
винагороди лізингодавця, є порушенням п. 84
Положення № 921 (чинного на той час), а саме:
умови укладеного Договору відрізняються від
умов тендерної пропозиції учасника � перемож�
ця закупівлі, чим повністю спотворено первин�
ні умови укладеного Договору і створено штуч�
ні підстави для незаконного отримання коштів
бюджету міста Києва в особливо великих роз�
мірах.

Відповідальною особою за ці порушення від�
повідно до висновків Департаменту фінансо�
вого контролю і аудиту Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), які
поділяє Комісія, є в тому числі перший заступ�
ник начальника Метрополітену Москаленко О.О.,
який підписав цю додаткову угоду, що в той са�
мий час не звільняє від відповідальності дирек�
тора Метрополітену, який фактично делегував
першому заступнику повноваження на укладан�
ня такого договору.

З метою перевірки дотримання законодавс�
тва під час здійснення закупівель за державні
кошти вагонів Метрополітену на умовах фінан�
сового лізингу були направлені листи ГоловКРУ
від 14.12.2010 №06�17/1932 до Головного уп�
равління Міністерства внутрішніх справ в м. Ки�
єві та від 28.12.2010 №06�17/2026 до Департа�
менту контррозвідувального захисту економі�
ки держави Служби безпеки України з прохан�
ням надати інформацію про можливі порушен�
ня під час здійснення вказаної закупівлі.

Під час ревізії ГоловКРУ був направлений за�
пит до Державної податкової адміністрації Ук�
раїни від 14.12.2010 №06�14/1931 щодо надан�
ня інформації про засновників TOB «Фірма «Бу�
енор», валові доходи та витрати за 2008�2010 ро�
ки, інформації про стан підприємства (стан зві�

тування, порушення справ про банкрутство) та
перелік його контрагентів.

Згідно з інформацією, що надійшла листом
ДПА України від 23.12.2010 №16865/5/29�2216,
TOB «Фірма «Буенор» перебуває на обліку плат�
ників податків. Проте, починаючи з II кварталу
2010 року валові доходи та витрати у підпри�
ємства відсутні. Протягом 2009 та 2010 років
TOB «Фірма «Буенор» здійснювало операції з
наступними підприємствами: TOB «Форте�Дон»
(код 34557436), TOB «Мервін» (код 35574688),
TOB «Укррослізинг» (код 36258787), TOB «Доб�
ро�Світ» (код 37040618), TOB «Вінндекс» (код
37085870), TOB «Донтехноком» (код 37087307).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєс�
тру юридичних осіб та фізичних осіб�підприєм�
ців товариство знаходиться за адресою: 83024,
м. Донецьк, Петровський район, вул. Ревякіна,
буд. 24�г.

ГоловКРУ був направлений запит до TOB «Фір�
ма «Буенор» (лист від 12.01.2011 №06�14/32)
щодо надання інформації про юридичних осіб,
у яких товариство здійснювало придбання ва�
гонів метрополітену, та вартість вагонів метро�
політену.

Проте, вказаний лист був повернутий УДППЗ
«Укрпошта» в зв'язку з відсутністю підприємс�
тва за юридичною адресою.

Відповідно до листа Управління Державної
служби боротьби з економічною злочинністю
ТУ МВС України в м. Києві від 27.12.2010 №7/3�
7896 на цей час проводяться заходи щодо вста�
новлення місцезнаходження TOB «Фірма «Буе�
нор» та її керівника.

Крім того, ГоловКРУ був направлений запит
до Державного комітету фінансового моніто�
рингу України від 12.01.2011 №06�14/29 щодо
надання інформації про фінансові операції, які
здійснювалися TOB «Фірма «Буенор» протягом
2010 року. На момент закінчення ревізії відпо�
відь від Державного комітету фінансового мо�
ніторингу України до ГоловКРУ не надходила.

Також під час ревізії, що свого часу проводи�
лася ГоловКРУ, був направлений запит до TOB
«Мервін» (лист від 12.01.2011 №06�14/25 що�
до надання інформації про можливе придбан�
ня TOB «Фірма «Буенор» вагонів метро у TOB
«Мервін» та юридичних осіб, які здійснювали
протягом 2009�2010 років постачання товарис�
тву вагонів метро. На момент закінчення реві�
зії відповідь від TOB «Мервін» до ГоловКРУ не
надходила).

З метою визначення фактичної дати виробниц�
тва вагонів метрополітену (або проведених їх
капітальних ремонтів), які були придбані на умо�
вах фінансового лізингу, вартості реалізації ва�
гонів та юридичних осіб, які придбали вказані
вагони, ГоловКРУ були направлені запити до
російських виробників вагонів метро: Закрито�
го акціонерного товариства «Вагонмаш» (лист
Голови КРУ від 17.01.2011 №06�14/55) та Відкри�
того акціонерного товариства «Метровагон�
маш» (лист ГоловКРУ від 18.01.2011 №06�14/66).

Крім того, під час ревізії, проведеної Голов�
КРУ, був направлений запит від 21.01.2011 №06�
14/114 до Федеральної митної служби Росій�
ської Федерації щодо надання інформації про влас�
ників вагонів метро, митної вартості вагонів мет�
ро та юридичних особах, які оформлювали пе�
ретин митного кордону Російської Федерації
вказаних вагонів. Відповіді від ЗАО «Вагонмаш»,
ВАТ «Метровагонмаш» та Федеральної митної
служби Російської Федерації до ГоловКРУ не
надходили.

Ще важливо відзначити, що Договором не
передбачено зрозумілого механізму передачі
вагонів у власність Метрополітену навіть за умо�
ви повного виконання всіх нав'язаних Метро�
політену фінансових умов. Розділом 9, а саме:
п. 9.1 та 9.5 договору лізингу чітко визначено, що
право власності на предмет лізингу до лізинго�
одержувача (Метрополітену) переходить після
підписання акта приймання�передачі предме�
та лізингу.

Відповідно до даних, наданих Комісії Метро�
політеном, станом на 1 березня 2016 року Мет�
рополітеном загалом було сплачено Товарис�
тву 817 147 601,72 грн, у тому числі аванс 
90 000 000,00 грн, предмет лізингу 313 696 029,91
грн, винагороду лізингодавця 413 451 571,81 грн
(у тому числі відсотки 380 749 556,08 грн, кори�
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гуючий коефіцієнт 32 702 015,73 грн).
Виходячи з задокументованих результатів

різноманітних перевірок, що проводилися від�
носно Товариства протягом 2010�2014 років,
та даних щодо вартості вагонів метро, що ви�
роблялися на той час українськими та росій�
ськими виробниками, можна з великою часткою
впевненості стверджувати, що станом на поча�
ток 2014 року, коли були здійснені останні вип�
лати по договору на користь Товариства, Мет�
рополітен вже сплатив ринкову вартість 100 ва�
гонів метро, виходячи з цін, що діяли на момент
проведення тендеру та підписання договору.
Тобто вигодонабувач за договором з боку То�
вариства не тільки не зазнав збитків, а, скоріше
за все, вже почав отримувати прибуток від всі�
єї низки господарських операцій щодо закупів�
лі, перепродажу і поставки 100 вагонів метро
Метрополітену за договором.

При цьому, відповідно до розрахунків Депар�
таменту транспортної інфраструктури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) станом на 1 бе�
резня 2016 року сума, необхідна для повного
«виконання умов договору» станом на 01.03.2016,
складає 513 594 541.55 грн, у тому числі пред�
мет лізингу � 396 303 970.11 грн та відсотки �
117 290 571,44 грн. Коригуючий коефіцієнт роз�
раховується в день оплати платежів, станом на
01.03.2016 сума могла становити 1 309 962 011,44 грн.

Останній платіж від Метрополітену на користь
Товариства відповідно до договору був здійсне�
ний у січні 2014 року.

Загалом, внаслідок вищеописаних дій, без�
діяльності та/або ухилення від виконання сво�
їх повноважень як посадовими особами Мет�
рополітену, так і керівниками виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) є всі підстави гово�
рити про те, що внаслідок цих порушень Мет�
рополітен не тільки уклав завідомо невигід�
ний для себе договір, але й станом на 2016
рік штучно отримав зобов'язання на понад мі�
льярд гривень, що у випадку їх сплати та/або
стягнення через судові рішення буде прямим
збитком як Метрополітену, так і бюджету міс�
та Києва.

3. Поточна ринкова ситуація щодо вар)

тості вагонів Метрополітену

Комісія провела загальний огляд можливих
пропозицій щодо поточної вартості нових ва�
гонів для Метрополітену, аналогічних отрима�
ним у використання за договором, і з великою
часткою вірогідності схиляється до думки, що
поточні ціни заводів�виробників є співмірними
у валютному виразі з пропозиціями, що існува�
ли на момент проведення закупівлі лізингових
послуг у Товариства, і є в межах від 900 тис до
1.2 млн доларів США за одиницю в залежності
від комплектації і розміру замовленої партії. Але
враховуючи суттєву девальвацію національної
валюти України протягом 2014�2015 років, оче�
видно, що вартість партії вагонів метро, анало�
гічна партії, отриманої за договором, буде що�
найменше втричі дорожчою у гривнях, порів�
нюючи з граничною вартістю закупівлі 100 ваго�
нів метро, визначеною тендерною документа�
цією у 2009 році.

Комісії не вдалося з'ясувати поточну ринко�
ву вартість бувших у використанні вагонів мет�
ро, аналогічних тим, що були отримані у вико�
ристання за договором.

Таким чином, на думку Комісії, за будь�яких обс�
тавин в інтересах міста і Метрополітену потріб�
но зберегти саме існуючі вагони метро, отри�
мані за договором, продовжити їх експлуата�
цію і продовжувати захищати права і інтереси
Метрополітену і бюджету міста Києва юридич�
ними і політичними інструментами.

4. Спори і судові розгляди щодо Догово)

ру.

За час виконання Договору сторони Догово�
ру декілька разів вдавалися до судових інстру�
ментів захисту своїх прав і відстоювання інте�
ресів. Виходячи із інформації, наявної в матері�
алах, Комісії достеменно відомо про наступні
судові провадження.

Так, в червні 2009 року Мінекономіки нама�
галося визнати проведення тендеру на закупів�
лю фінансових лізингових послуг (вагони Мет�
рополітену) недійсним. За результатами про�

ведення перевірки було видано наказ від
30.07.2009 №790 «Про визнання результатів
процедури закупівлі за державні кошти недійсни�
ми».

У відповідь Метрополітен (!), в особі колиш�
нього керівництва підприємства, звернулось
до суду з адміністративним позовом, в якому
просило скасувати вищезазначений Наказ Мі�
ністерства економіки України від 30.07.2009
№790. В свою чергу, Окружний адміністратив�
ний суд м. Києва постановою від 16.09.2009 
№ 2а�9951/09/2670 визнав вимоги Метрополі�
тену провомірними. Позов було задоволено, а
договір, укладений з Товариством, залишився
чинним.

Також, з метою приведення договірних від�
носин з Товариством до вимог чинного законо�
давства, Метрополітен звертався до Господар�
ського суду м. Києва з позовом до Товариства
про визнання недійсною додаткової угоди до
Договору надання фінансових лізингових пос�
луг (вагони Метрополітену) від 15.10.2009 
№ 3�1, що було заключено у зв'язку з коливан�
нями офіційного курсу НБУ, та якою було змі�
нено визначення лізингового платежу, зокре�
ма, в лізинговий платіж входять суми, скориго�
вані на коефіцієнт коригування і включають: пла�
тежі за відшкодування вартості предмета лізин�
гу та винагороду лізингодавця.

Проте, рішенням Господарського суду м. Ки�
єва від 14.06.2011, постановою Київського апе�
ляційного господарського суду від 26.07.2011
та постановою Вищого господарського суду Ук�
раїни від 01.11.2011 в справі №4/161 позовні
вимоги, апеляційна та касаційна скарги Мет�
рополітену були залишені без задоволення.

У свою чергу ТОВ «Укррослізинг» 28.07.2015
уклало договір відступлення права вимоги з
компанією «Укррослізинг Сайпрус Лімітед», 
яка звернулася з позовом до Метропорлітену
про стягнення заборгованості – справа 
№ 910/20322/15. Метрополітен подав зустріч�
ний позов про визнання недійсним договору
відступлення права вимоги між Товариством та
компанією «Укррослізинг Сайпрус Лімітед».
16.11.2015 Господарський суд м. Києва визнав
недійсним договір відступлення права вимоги
між Товариством та компанією «Укррослізинг
Сайпрус Лімітед». 20.11.2015 компанія «Укр�
рослізинг Сайпрус Лімітед» подала апеляційну
скаргу з проханням стягнути з Метрополітену
заборгованість, право вимоги якої було відступ�
лено Товариству. Постановою Вищого госпо�
дарського суду України рішення Господарсько�
го суду м. Києва залишено без змін на користь
Метрополітену.

Впродовж 2014�2015 років Товариство пись�
мовими претензіями вимагало від Метрополі�
тену погашення тієї чи іншої частини спірної за�
боргованості, іноді визначаючи різні суми по�
точного «боргу».

5. Структура власності і кінцевого бене)

фіціара Товариства

Комісія здійснила всі залежні від неї заходи,
аби встановити кінцевого бенефіціара Товарис�
тва задля можливого встановлення прямого ді�
алогу з тими особами, що фактично прийма�
ють остаточне рішення в подібного роду уго�
дах. Це питання окремо піднімалося на засідан�
ні Комісії перед представником Товариства. Ко�
місія, і декотрі з її членів, письмово зверталася
до Товариства з вимогою розкрити кінцевих ви�
годонабувачів Товариства при тому, що Комісії
були відомі припущення, що лунали в засобах ма�
сової інформації про наявність зв'язків Това�
риства з російським капіталом, а саме: з гру�
пою компаній, що поєднані російським Внєш�
економбанком. Ці обставини і занепокоєння бу�
ли повідомлені представнику Товариства, що
брав участь в одному з засідань Комісії.

Незважаючи на всі аргументи і прохання Ко�
місії, 24 березня 2016 року Комісією отримано
офіційну відповідь від Товариства, якою чітко
зазначено, що Товариство вважає своїм кінце�
вим вигодонабувачем (бенефіціаром) виключ�
но громадянина Кіпру Вракаса Стиліаноса (Vra�
kas Stylianos), що мешкає за адресою: Кіпр, Ні�
косія, Строволос Агіас Зоніс 22А, 2046. Комісії
зрозуміло, що керівництво Товариства ухиля�
ється від розкриття справжніх бенефіціарів і під
їх виглядом надає відомості про посадових осіб,

що надають послуги довірчого управління оф�
шорними компаніями на Кіпрі, що є такою за�
гальновідомою і поширеною практикою як оп�
тимізація та ухилення від сплати податків, так і
приховування вигодонабувачів в господарських
операціях, що пов'язані, перш за все, з вико�
ристанням державних та муніципальних бюд�
жетів.

У зв'язку з цим Комісії довелося самостійно
вивчити інформацію щодо власників Товарис�
тва, надану як Товариством, так і доступну у від�
критих джерелах.

Отже, відповідно до даних, наданих Товарис�
твом і згідно з його статутними документами,
100% власником Товариства на сьогодні є ком�
панія Ukrrosleasing Cyprus Limited (УКРРОСЛІЗИНГ
САЙПРУС ЛІМІТЕД). Відповідно до свідоцтва
НЕ   257132,   виданого   реєстратором   Мініс�
терства   торгівлі, промисловості та туризму
Республіки Кіпр, компанія УКРРОСЛІЗИНГ САЙ�
ПРУС ЛІМІТЕД зареєстрована 02.11.2009. У той
же час відповідно до сертифікату, виданого від�
повідними установами Кіпру 28 січня 2015 ро�
ку, підтверджено, що єдиним акціонером УКР�
РОСЛІЗИНГ САЙПРУС ЛІМІТЕД є компанія Co�
nacra Holding Limited і саме нею на 100% воло�
діє громадянин Кіпру Вракас Стиліанос, якого
Товариство представило Комісії як кінцевого
вигодонабувача (бенефіціара). В той же час Ко�
місії достеменно відомо, що вищезазначена
компанія Conacra Holding Limited в свою чергу
є 100% власницею компанії Pastorik Investment
Limited, що підтверджено відповідними витяга�
ми з реєстрів, які, в тому числі, Комісії передав
представник Товариства. Тобто очевидно, що
компанії Conacra Holding Limited та Pastorik In�
vestment Limited є 100% пов'язаними особами,
бо знаходяться під спільним контролем грома�
дянина Вракаса Стиліаноса, з чого можна зро�
бити висновок, що всі інші компанії, що можуть
бути пов'язані з однією з вказаних компаній,
відповідно є пов'язаними особами відносно
один одного. В той же час, якщо про компанію
Conacra Holding Limited відомо небагато, то у

відкритих джерелах є велика кількість посилань
на компанію Pastorik Investment Limited. Особ�
ливої уваги заслуговує ціла низка відомостей,
де зазначена компанія згадується в процедурі
розкриття інформації про пов'язаних осіб, що
вимагається комісіями з цінних паперів різних
країн світу, в тому числі Російською Федераці�
єю. Беззаперечно вдалося встановити, що Pas�
torik Investment Limited в різний час офіційно бу�
ла визнана і публічно заявлена Комісії з цінних
паперів Російської Федерації як компанія, що,
як мінімум, є пов'язаною або входить в єдину
групу з юридичними особами Російської Феде�
рації: Відкритим Акціонерним Товариством «Кор�
порація розвитку Північного Кавказу» (Откры�
тое Акционерное Общество «Корпорация раз�
вития Северного Кавказа»), ОАО «КРСК», АО КБ
«Глобекс». Крім того, що зазначені юридичні
особи пов'язані з Pastorik Investment Limited, їх
усіх об'єднує прямий зв'язок з російським Зов�
нішньо Економічним Банком, відомим як «ВЕБ»
(http://www.veb.ru/), який належить уряду РФ і
головою Спостережної ради якого є громадянин
РФ Медвєдєв Д.А., відомий також як Прем'єр�
міністр Російської Федерації.

Крім зазначеного, Комісією віднайдено пря�
мий зв'язок з російським капіталом не тільки у
структурі власності Товариства, але й в напря�
мі його діяльності, а саме: наданні лізингових
послуг. Так, в офіційних річних проміжних консо�
лідованих звітах, починаючи з 2010 року, що
розміщені у відкритих джерелах і копії яких є в
матеріалах Комісії, ВАТ� «ВЕБ�лізинг» (ОАО
«ВЭБ�лизинг» http://veb�leasing.ru/ ), що є 100%
дочірньою структурою Внэшекономбанку, вка�
зується, що ОАО «ВЭБ�лизинг» є не просто
пов'язаною особою, а безпосередньо володі�
ло і володіє 25% капіталу Ukrrosleasing Cyprus Li�
mited та 50% капіталу Pastorik Investment Limi�
ted. Зазначений стан структури контрольного
пакету власності щодо Товариства зберігаєть�
ся і на 30 червня 2015 року. Серед іншого п.20
звіту станом на 30 червня 2015 року визначає
наступне (копія з оригіналу):
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Очевидно, що за номінальним власником ком�
панії Conacra Holding Limited, громадянином
Кіпру Стиліаносом Вракасом (Stylianos Vrakas)
та самою компанією Conacra Holding Limited
приховані інші фізичні особи, що також є кінце�
вими бенефіціарами як Товариства, так і дохо�
дів від виконання договору. Враховуючи різно�
манітну інформацію з відкритих джерел і засо�
бів масової інформації, є достатні підстави вва�
жати, що серед таких осіб можуть бути грома�
дяни України.

Комісія окремо наголошує, що на сьогодні як
Внєшекономбанк http://www.veb.ru/, так і ОАО
«ВЭБ�лизинг» http://veb�leasing.ru/ підпадають
під секторальні санкції, запроваджені урядом
Сполучених Штатів Америки та ЄС проти поса�
дових осіб і компаній Російської Федерації в
зв'язку з анексією АР Крим та війною на сході
України, що, безумовно, не є прямою підста�
вою для скасування Договору, але повинно бу�
ти прийняте до уваги виконавчим органом Ки�
ївської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією) при врегулюванні спір�
них правовідносин.

Виходячи з вищевикладеного є достатні під�
стави стверджувати, що:

1. Посадові особи Товариства умисно нада�
ли Комісії неправдиву інформацію, намагаю�
чись приховати справжніх бенефіціарів угоди з
закупівлі фінансових лізингових послуг (100 ва�
гонів метро) для київського Метрополітену, що
є предметом вивчення Комісії.

2. Посадові особи Товариства умисно прихо�
вали прямий зв'язок Товариства і російського
капіталу.

3. Товариство впродовж щонайменше п'яти
останніх років безпосередньо контролювало�
ся, входило і входить в групу компаній росій�
ського Внєшекономбанку http://www.veb.ru/,
що є вигодонабувачем щонайменше 63% від
діяльності Товариства, тобто повністю контро�
лює його діяльність.

6. Діяльність підрозділів виконавчого ор)

гану Київської міської ради (Київської місь)

кої державної адміністрації) щодо врегулю)

вання спірної ситуації.

За всіх вищеописаних обставин посадовими
особами та структурними підрозділами вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та Метрополі�
тену не було вчинено належних організаційних
заходів задля врегулювання спірних правовід�
носин з Товариством на користь міста з почат�
ку 2014 року.

Комісія дійшла висновку, що юридичний суп�
ровід врегулювання спірних правовідносин між
Метрополітеном та Товариством останні два
роки знаходився на вкрай низькому рівні. Всі
задіяні з боку міста посадовці діяли здебільш
реактивно. Була відсутня ініціатива, є питання
щодо кваліфікації для врегулювання подібних
справ. З березня 2014 року не було подано жод�
них самостійних позовів, не було ініційовано
жодного кримінального провадження за фак�
тами, що були належним чином задокументо�
вані в попередні роки, стратегія юридичного за�
хисту відсутня.

Загалом ситуацію з організаційно�правовим
забезпеченням спірних правовідносин з Това�
риством можна охарактеризувати наступним:

а) з березня 2014 року ні представниками
Метрополітену, ні Департаментом транспор�
тної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) не здійснено жодних проактивних юри�
дичних дій щодо захисту інтересів Метрополі�
тену в стосунках з Товариством, не було пода�
но жодного самостійного позову, який би пря�
мо або опосередковано стосувався спірних до�
говірних відносин Метрополітену за лізингови�
ми контрактами, укладеними між Метрополіте�
ном та Товариством, з початку 2014 року не бу�
ло ініційовано порушення жодного кримінально�
го провадження за фактами, що були належ�
ним чином задокументовані в попередні роки
повноважними підрозділами Київської міської
державної адміністрації, що могло б суттєво
вплинути на сьогоднішній стан спірних правовід�
носин. Юридична стратегія захисту інтересів
Метрополітену відсутня і тільки за втручання
Комісії вона почала розроблятися;

б) представники Метрополітену, Департа�
менту транспортної інфраструктури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та управління
правового забезпечення діяльності Київської
міської ради секретаріату Київської міської ра�
ди погано орієнтуються в питаннях, що пов'яза�
ні з виникненням заборгованості Метрополіте�
ну за договором, укладеним між Метрополіте�
ном та Товариством, і не володіють ні деталя�
ми справи, ні професійною ініціативою їх врегу�
льовувати в інтересах міста;

в) представники Метрополітену, Департамен�
ту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) та управління пра�
вового забезпечення діяльності Київської місь�
кої ради секретаріату Київської міської ради під�
твердили, що їхні структурні підрозділи/підпри�
ємство не відслідковують хід чинних криміналь�
них проваджень, що відкриті на сьогоднішній
день та стосуються питань, пов'язаних з виник�
ненням заборгованості Метрополітену за лізин�
говим контрактом, укладеним між Метрополі�
теном та Товариством. Більш того, представ�
ники Метрополітену на засіданнях Комісії заяв�
ляли, що їм не відомо про наявність яких�не�
будь чинних кримінальних справ;

г) станом на кінець січня 2016 року всі струк�
турні підрозділи Київської міської ради та Київ�
ської міської державної адміністрації, до яких
зверталася Комісія з проханням надати пояс�
нення та/чи сприяння у вивченні питання ви�
никнення заборгованості Метрополітену перед
Товариством, відмовилися від співпраці з Ко�
місією, посилаючись на те, що це «питання не в
їх компетенції» тощо, таким чином полишивши
Метрополітен сам на сам з вирішенням склад�
ного стратегічного питання;

д) п. 2.4 рішення Київської міської ради «Про
закупівлю вагонів метрополітену» від 28.05.2009
№ 546/1602 щодо обов'язкового надання що�
річних звітів про виконання зазначеного рішен�
ня Київської міської ради жодного разу не ви�
конувався з дати прийняття вказаного рішення
у 2009 році і до дати цього звіту.

При цьому варто звернути увагу, що законо�
давством України чітко визначено коло поса�
дових осіб, що несуть персональну відповідаль�
ність за стан справ у тому чи іншому напрямку
роботи в органі місцевого самоврядування та
місцевій державній адміністрації. Враховуючи,
що частиною першою статті 10�1 Закону Укра�
їни «Про столицю України � місто�герой Київ»
встановлено, що: «виконавчим органом Київ�
ської міської ради є Київська міська державна
адміністрація, яка паралельно виконує функції
державної виконавчої влади, що є особливіс�
тю здійснення виконавчої влади в місті Києві»,
для визначення кола відповідальних осіб за стан
справ у роботі виконавчого органу Київської
міської ради потрібно звертатися до спеціаль�
ного закону про державні адміністрації. Таким
чином, відповідно до ст. 10 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», якою визначе�
но, що: «перший заступник та заступники голів
місцевих державних адміністрацій виконують
обов'язки, визначені головами відповідних дер�
жавних адміністрацій, і несуть персональну від�
повідальність за стан справ на дорученій їм ді�
лянці роботи», а відповідно до першого абзацу
ст. 11 того ж закону встановлено, що: «керівни�
ки структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і
несуть персональну відповідальність перед го�
ловами відповідних державних адміністрацій за
виконання покладених на ці підрозділи завдань»,
можна зробити беззаперечний висновок, що,
перш за все, заступники голови Київської місь�
кої державної адміністрації, в чиї посадові обов'яз�
ки входили питання транспортної інфраструкту�
ри, та керівники відповідного структурного під�
розділу виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції), що опікувався питаннями транспортної інф�
раструктури міста Києва, які обіймали ці поса�
ди з 2009 року, були, а ті що працюють сьогод�
ні, є персонально відповідальні за виконання
рішення Київської міської ради від 28.05.2009
№ 546/1602 «Про придбання вагонів метропо�
літену», надання до нього пропозицій чи змін,

за контроль за належним забезпеченням інте�
ресів Метрополітену, виконанням договору, за�
безпечення врегулювання спірних правовідно�
син між Метрополітеном та Товариством в ін�
тересах міста Києва тощо.

Загалом, діяльність відповідних структурних
підрозділів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) щодо врегулювання спірних правовід�
носин з Товариством та сприяння керівництву
Метрополітену у вирішенні цієї проблеми про�
тягом 2014�2015 років варто визнати незадо�
вільним.

7. Кримінальні провадження, пов'язані з

закупівлею 100 вагонів метро у Товариства

Комісія встановила, що різними слідчими ор�
ганами у період з 2010 року було порушено/від�
крито щонайменше чотири кримінальні спра�
ви, предметом яких були і є питання, пов'язані
з закупівлею 100 вагонів метро у Товариства.
Справи відкривалися, закривалися, передава�
лися з одного органу іншому. Але жодних свід�
чень про бажання або наявність злагоджених
цілеспрямованих дій, спрямованих на реальне
завершення розслідування, Комісія наразі не
отримала. На думку Комісії, процесуальні дії
слідчих при розслідуванні зазначених кримі�
нальних проваджень є очевидно недостатніми
і неефективними, направленими не так на реаль�
не розслідування, як на ускладнення процесу, за�
тягування часу та фактичне унеможливлення
встановлення істини. При цьому, прокуратурою
міста Києва відповіді на депутатське звернен�
ня щодо відкритих чи порушених кримінальних
проваджень, які знаходяться чи знаходились в
провадженні слідчих столичної прокуратури та
підпорядкованих їй слідчих органів, Комісії вза�
галі надано не було.

Таким чином, незважаючи на існування цілої
низки актів перевірок компетентних органів, що
є в розпорядженні Метрополітену, структурних
підрозділів Київської міської державної адмі�
ністрації та слідчих органів, що, по суті, лягли в
основу кримінальних справ/проваджень, у про�
вадженні слідчих органів міліції/поліції та про�
куратури з 2009 року, незважаючи на тривале
розслідування справ, жодній особі не пред'яв�
лено обвинувачення/підозри, наразі неможли�
во окреслити часові виміри завершення слідс�
тва.

При цьому очевидно, що зрозумілі на сьогод�
ні деталі оборудки щодо закупівлі 100 вагонів
метро у Товариства мають достатній процесу�
альний потенціал для як розслідування існуючих
кримінальних справ, так і для виокремлення в ок�
реме провадження окремих епізодів задля як�
найшвидшого завершення розслідування, вста�
новлення істини і притягнення до відповідаль�
ності винних.

8. Термінові заходи, здійснені Комісією

Неупереджено і професійно оцінюючи ситу�
ацію, що склалася довкола врегулювання Мет�
рополітеном спірних правовідносин з Товарис�
твом, Комісія, виходячи з інтересів міста Киє�
ва та інтересів Метрополітену, на своєму засі�
данні 22 січня 2016 року одностайно прийняла
рішення терміново звернутися до Київського
міського голови/голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Кличка В. В. з проханням
терміново створити об'єднану юридичну робо�
чу групу з числа юристів Київської міської дер�
жавної адміністрації, Київської міської ради та
Метрополітену задля належної організації юри�
дичного супроводу спірних правовідносин та
напрацювання відповідної стратегії.

Київський міський голова зреагував на звер�
нення Комісії та своїм дорученням від 28.01.2016
№2348 створив об'єднану юридичну групу з
юристів Київської міської ради, Київської місь�
кої державної адміністрації та Метрополітену.
Групу первинно очолив Державін В.В., але у
зв'язку з його звільненням рішенням заступни�
ка міського голови � секретаря Київської місь�
кої ради від 14.03.2016 № 08/4161 керівництво
спільною юридичною групою покладено на Слон�
чака В.В.

Крім цього, розуміючи всю непросту ситуа�
цію, в якій опинився Метрополітен, оцінюючи
тривалу бездіяльність правоохоронних органів
у розслідуванні питань, що так чи інакше сто�
сувалися питання закупівлі 100 вагонів у Това�

риства, Комісія вирішила ще до закінчення тер�
міну її роботи звернутися до депутатів Київської
міської ради з публічною інформацією про хід
роботи Комісії. Інформація була проголошена го�
ловою Комісії на пленарному засіданні Київ�
ської міської ради 10 березня 2015 року, яким
Комісія, в тому числі, публічно звернулася до
Київського міського голови з проханням термі�
ново звернутись до прокурора м. Києва та на�
чальника поліції м. Києва з вимогою суттєво ак�
тивізувати розслідування існуючих криміналь�
них проваджень та/або, за наявності підстав,
відкрити нові кримінальні провадження/виок�
ремити окремі епізоди в окреме провадження
в розслідуванні питань, що стосуються закупів�
лі 100 вагонів Метрополітену у Товариства при
цьому важливо вивчити доцільність зміни під�
відомчості справ і поставити розгляд справ на
особистий контроль.

Станом на дату затвердження цього звіту Ко�
місії невідомо, як було виконано її прохання,
спрямоване до Київського міського голови.

Паралельно з терміновими заходами, спря�
мованими безпосередньо на Київського місько�
го голову, Комісія також напрацювала цілу низ�
ку пропозицій/напрямків для подальшого вив�
чення і опрацювання спільною юридичною гру�
пою. Всі ідеї і напрацювання від імені Комісії
офіційно передані керівнику об'єднаної юри�
дичної групи 24 лютого та 04 березня 2016 ро�
ку.

9. Пропозиції Комісії

Приймаючи до уваги все вищевикладене, ді�
ючи в кращих інтересах громади міста Києва,
керуючись пунктом 2 частини першої статті 26,
статтею 48 Закону України «Про місцеве самов�
рядування в Україні», статтею 8 Регламенту Ки�
ївської міської ради, Комісія за результатами
своєї роботи вирішила надати виконавчому ор�
гану Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) такі пропозиції:

1. Розглядати контрагента за договором �
TOB «Укррослізинг» виключно як юридичну осо�
бу, що знаходиться під контролем Внєшеконом�
банку Російської Федерації ( http://www.veb.ru/)�

2. Рекомендувати Київському міському голо�
ві невідкладно ініціювати застосування проце�
дури санкцій проти Товариства відповідно до
статті 5 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014
№ 1644�VII.

3. Вчинити юридичні дії задля встановлення
того, що Договір з усіма існуючими до нього до�
датками, укладений станом на березень 2016
року, укладений на завідомо невигідних умо�
вах, нав'язаних Метрополітену та міському бюд�
жету міста Києва. Виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адмі�
ністрації) вчинити дії щодо розірвання додат�
кової угоди № 3�1 від 16.07.2009 в судовому
порядку.

4. Подальше врегулювання стосунків з Това�
риством щодо договору вважати можливим або
(і) за умови укладання договору в новій редак�
ції, якою привести всю модель стосунків сторін
до економічно обґрунтованого формату, вклю�
чаючи перегляд порядку виконання грошових
зобов'язань і порядку передачі вагонів у влас�
ність Метрополітену, або (іі) шляхом розірван�
ня та/чи припинення договору в судовому поряд�
ку через процедури господарського та/чи кри�
мінального судочинства та подальшого прове�
дення реституції шляхом звернення стягнення
на вагони на користь Метрополітену за рахунок
вже сплачених коштів, що складають вартість
вагонів.

5. Метрополітену забезпечити збереження,
захист і подальшу експлуатацію 100 вагонів мет�
ро, отриманих за договором, відповідно до за�
конодавства.

6. Рекомендувати Київському міському голо�
ві звернутись до прокурора м. Києва та началь�
ника поліції м. Києва з вимогою суттєво активі�
зувати розслідування в рамках існуючих кримі�
нальних проваджень та/або, за наявності під�
став, відкрити нові кримінальні провадження/ви�
окремити окремі епізоди в окреме проваджен�
ня в розслідуванні питань, що стосуються за�
купівлі вагонів Метрополітену у Товариства та
врегулювання спірних правовідносин між Мет�
рополітеном та Товариством, і просити поста�
вити розгляд справ на особистий контроль.
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ристування нею відповідно до вимог статей 141,
143 Земельного кодексу України.

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

7. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації)
ініціювати кримінальне переслідування поса�
дових осіб Метрополітену, заступників голови
Київської міської державної адміністрації та ке�
рівництва департаменту, в чиї повноваження
входили питання транспортної інфраструкту�
ри, які опікувалися як питаннями проведення
тендеру на закупівлю 100 вагонів Метрополіте�
ну, так і укладанням та виконанням договору за
період з 2009 до лютого 2014 року.

8. Рекомендувати Київському міському голо�
ві поставити питання врегулювання спірних пра�
вовідносин з Товариством на особистий кон�
троль. Керівнику об'єднаної юридичної групи
звітувати Київському міському голові стосовно
стану справ щодо врегулювання спірних пра�
вовідносин з Товариством щотижнево.

9. Рекомендувати Київському міському голо�
ві залучити до повного юридичного супроводу
спірних правовідносин з Товариством зовніш�
ніх юристів в особі юридичної фірми, що має
бездоганну репутацію і підтверджений досвід
врегулювання подібних складних справ.

10. Внести зміни в розподіл обов'язків, орга�
нізаційну структуру виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та посадові обов'язки, якими зо�
бов'язати юридичне управління апарату виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснювати
загальний юридичний нагляд за укладанням і
виконанням стратегічно важливих договорів,
укладених підрозділами виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та комунальними підприємства�
ми міста і щомісячно звітувати про це першо�
му заступнику голови Київської міської держав�
ної адміністрації.

11. Покласти персональну відповідальність
на керівників департаментів та управлінь вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за стан справ
у підпорядкованих комунальних підприємствах.
Встановити за загальним правилом першочер�
гову відповідальність головних посадових осіб
виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) за недо�
ліки в роботі комунальних підприємств.

12. За умови виконання вищевикладених ре�
комендацій розглянути можливість виділення
бюджетного фінансування, необхідного для
юридичного врегулювання спірних відносин з
Товариством.

Також Комісія вирішила надати додаткову
пропозицію секретаріату Київської міської ра�
ди:

13. Передбачити в організаційній структурі
секретаріату Київської міської ради наявність
відповідних посад/ресурсів для неухильного
виконання п. 1 ст. 14 Закону України «Про сто�
лицю України – місто�герой Київ» задля належ�
ного забезпечення роботи тимчасових контроль�
них комісій, створених Київською міською ра�
дою.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення 
Київської міської ради 

«Про створення тимчасової 
контрольної комісії Київської міської ради 

з питань перевірки фінансово'господарської 
діяльності Публічного акціонерного товариства 

«Холдингова компанія «Київміськбуд»
Рішення Київської міської ради № 568/1572 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої
статті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти за основу проект рішення Київ�
ської міської ради «Про створення тимчасової
контрольної комісії Київської міської ради з пи�
тань перевірки фінансово�господарської діяль�
ності Публічного акціонерного товариства «Хол�
дингова компанія «Київміськбуд».

2. Постійній комісії Київської міської ради з
питань регламенту та депутатської етики до�
опрацювати зазначений проект рішення та внес�
ти його на розгляд пленарного засідання сесії
Київської міської ради.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла'садок) 

№ 791 Дарницького району м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 776/1780 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012
року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла�садок) № 791
Дарницького району м. Києва» за адресою: 
м. Київ, вул. Вишняківська, 8�б.

2. Передати комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла�садок) № 791
Дарницького району м. Києва» до сфери
управління Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації.

3. Дарницькій районній в місті Києві державній
адміністрації:

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3.2. Затвердити статут комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад (ясла�садок)
№ 791 Дарницького району м. Києва».

4. Взяти до відома, що видатки на утримання
комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) № 791 Дарницького району
м. Києва» здійснюються за рахунок коштів,
передбачених бюджетом міста Києва для
головного розпорядника – Дарницької   районної
в місті Києві державної адміністрації по галузі
«Освіта» на відповідний рік.

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті
Київської міської ради «Хрещатик».

6. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та
спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

Про списання основних засобів, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 672/1676 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської

міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з
балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва»,
враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» та
комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству
«Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт» на списання основних засобів,
які належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, за умови
компенсації їх первісної балансової вартості у
розмірі 459 680,60 грн до бюджету міста Києва

публічним акціонерним товариством «Холдингова
компанія «Київміськбуд» згідно з додатком до
цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про зміну цільового призначення. земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю «ВІСЕНС ХАУС» для будівництва,

експлуатації та обслуговування житлового, офісного, 
торговельного, адміністративного комплексу з об’єктами 

громадського призначення та паркінгом на просп. Степана 
Бандери, 32'д в Оболонському районі м. Києва 

та внесення змін до договору оренди
Рішення Київської міської ради № 707/1711 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 20, 83, 93, 116,123 Земельного кодексу України, статті 30 Закону України «Про орен'
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 14.07.2016 № 727/727 «Про
затвердження детального плану території в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, Москов'
ського просп., Набережно'Рибальської, залізничної колії в Оболонському районі м. Києва» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «ВІСЕНС ХАУС» для бу�
дівництва, експлуатації та обслуговування жит�
лового, офісного, торговельного, адміністра�
тивного комплексу з об’єктами громадського
призначення та паркінгом на просп. Степана
Бандери, 32�д в Оболонському районі м. Києва
(зміна цільового призначення) категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудови,
справа Д�7801, заява ДЦ № 01025�000226056�014
від 15.11.2016).

2. Змінити цільове призначення земельної ді�
лянки площею 0,8419 га (кадастровий номер
8000000000:78:167:0016, витяг з Державного
земельного кадастру № НВ�8000324542016),
яка перебуває в оренді товариства з обмеже�
ною відповідальністю «ВІСЕНС ХАУС» згідно з
договором оренди земельної ділянки від
17.04.2015 № 245 та дозволити її використан�
ня для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлового, офісного, торговельного, ад�
міністративного комплексу з об’єктами громад�
ського призначення та паркінгом на просп. Сте�
пана Бандери, 32�д в Оболонському районі 
м. Києва.

3. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 17.04.2015 № 245, а саме:

— слова «для будівництва, експлуатації та
обслуговування офісного, торговельного, ад�
міністративного комплексу з об’єктами гро�
мадського призначення та паркінгом» заміни�
ти словами «для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового, офісного, торго�
вельного, адміністративного комплексу з 
об’єктами громадського призначення та пар�
кінгом»;

— слова «просп. Московський» замінити сло�

вами «просп. Степана Бандери».
4. Встановити, що розмір річної орендної пла�

ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 17.04.2015 № 245, підлягає приве�
денню у відповідність до норм законодавства.

5. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ВІСЕНС ХАУС»:

5.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

5.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені чин�
ним законодавством, необхідні для укладання
додаткової угоди про внесення змін до догово�
ру оренди земельної ділянки від 17.04.2015
№ 245.

5.3. Питання пайової участі та укладення 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.

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
03.11.2016 № 10497/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
10.10.2016 № 1091/41�16.

5.5. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

5.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

6. Попередити землекористувача, що викорис�
тання земельної ділянки не за цільовим призна�
ченням тягне за собою припинення права ко�

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 672/1676

Основні засоби, які належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва обліковуються на балансі комунального підприємства

«Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», дозвіл на
списання шляхом ліквідації яких надається

Київський міський голова
В. Кличко

Найменування
основних засобів

Рік введення в
експлуатацію

Первісна балансова
вартість, грн

Залишкова
балансова вартість,

грн
Підстава для

списання

ПС 63 вул.
Лейпцизька, інв. 
№ 3563

1986 459680,60 215700,64
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про реконструкцію будівлі дошкільного 

навчального закладу на вул. Тампере, 14�а в Дніпровському
районі міста Києва

Розпорядження № 1312 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення реконструкції будівлі дошкільного навчаль�
ного закладу на вул. Тампере, 14�а в Дніпровському районі міста Києва та своєчасного введення його в екс�
плуатацію, у межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ òà âèêîíàòè ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿

áóä³âë³ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà

âóë. Òàìïåðå, 14-à â Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-

òà Êèºâà.

2. Çàìîâíèêîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, âèçíà÷èòè Äí³ïðîâñüêó

ðàéîííó â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ.

3. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèêîíàííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïðàâîâñòàíî-

â÷èõ äîêóìåíò³â íà çåìëþ çã³äíî ç ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5 Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà-

÷èòè óìîâè íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2016

ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 1362 від 28 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 рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

34 äîçâîëè.

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

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

28.12.2016 ¹ 1362

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

7. 06635�04�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Подільський район, вул. Верхній
Вал, перехрестя з вул.
Костянтинівською

8. 02658�03�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 18 

9. 02629�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, бульв. Івана
Лепсе, біля електроопори № 68

10. 02253�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район. Харківське
шосе, перехрестя з вул. Російською

11. 02031�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне
areнтство "Краш"

Щит, що с тоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп. Миколи
Бажана/вул. Ревуцького

12. 07662�05 Дочірнє 
підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Деснянський район, вул. Генерала
Ватутіна, 22, перехрестя з бульв.
Перова

ІЗ. 03180�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що с тоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола /на розі з
вул. Павлівською

14. 07660�05 Дочірнє 
підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна , перехрестя з просп.
Миколи Бажана

15. 00938�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю "
Рекламне 
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна/вул. Княжий Затон
(розподілювач)

16. 06263�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 300 м від просп.
Миколи Бажана

17. 06543�04 ТОВ "РТМ �
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Васильківська, 55

18. 11712�06 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇСЬКО�
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО�
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО
"ALTER� V" У
ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Верхній
Вал, 58/28 (на газоні)

19. 09149�05 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 76

20. 04124�04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Подільський район, вул.
Кирилівська (вул.Фрунзе), 109�в,
на розі з вул. Петропавлівською

21. 08358�05�П�1 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, Столичне
шосе , 470 м до просп. Науки

22. 03100�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, пл. Харківська
(на розі з вул. Світлою)

23. 06465�04�3M�1 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Братиславська, 42, навпроти
(зелена зона)

24. 13706�06�П�1 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Гарматна, 2, навпроти

25. 13701�06�П�1 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 47

26. 13703�06�П�1 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Гарматна, 4

27. 13705�06�П�1 ТОВ "ОКТАГОН�
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Відрадний, 93/2

28. 29242�1 1 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щиг)

18 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 2/10

29. 21130�08 ТОВ "ЕКО ХХІ
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Протасів Яр, 60 м від повороту на
вул. Миколи Амосова

30. 26994�11 �П�1 ТОВ "САВ�
Дістрибьюшн"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

305,019 Шевченківський район, вул.
Глибочицька, 53

31. 20749�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна / вул. Анни Ахматової

32. 21510�08 ТОВ "Прайм�груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, пл. Харківська,
біля АЗС "Авіоком"

33. 22929�08 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

64 Дарницький район, просп. Миколи
Бажана/вул. Вірменська

34. 21225�08 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, ЗЗ�б, заїзд на вул.
Олени Теліги

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 02257�03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
перехрестя з вул. Теодора
Драйзера, № 1 1

2. 01509�03 ТОВ " Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Набережно�Хрещатицька,
навпроти буд. № 1 1

3. 05683�04�П�1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 22, на розі з (вул.
Провіанською)

4. 04257�04 ТОВ "БігБорд" Щит, що с тоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул. Олени
Теліги, 25

5. 02289�03 TOB "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Перемоги, біля електроопори № 91
(парк КПІ, навпроти медичного
університету)

6. 0263 1 �03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, просп.
Валерія Лобановського
(просп.Червонозоряний)
перехрестя з вул. Олександра
Горовця

Керівник апарату В. Бондаренко 
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Про затвердження акта приймання�передачі 
окремого індивідуально визначеного майна 

зі сфери управління Господарсько�фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1352 від 27 грудня 2016 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єк�

тів права державної та комунальної власності», враховуючи наказ Господарсько�фінансового департамен�
ту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 06 вересня 2016 року № 68 «Про передачу майна», розпоряджен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 грудня 2016
року № 1248 «Про безоплатне прийняття до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) окремого індивідуально визначеного майна», в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ îêðå-

ìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà ç³ ñôå-

ðè óïðàâë³ííÿ Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äå-

ïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

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

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.12.2016 ¹ 1352

АКТ
приймання�передачі

окремого індивідуально визначеного майна зі сфери управління 
Господарсько�фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1248 «Ïðî áåçîïëàòíå ïðèé-

íÿòòÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îêðåìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà»

ó ñêëàä³:

Ñòàðîñòåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ñàââ³í Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

åêîíîì³êè ³ ô³íàíñ³â Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Êàë³í÷óê Íàòàøà Âàñèë³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îá-

ë³êó òà çâ³òíîñò³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿)

Êó÷åðåíêî ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³ò-

íîñò³ — ãîëîâíèé áóõãàëòåð Äåïàðòàìåíòó îñâ³-

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

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëàçàðºâ Äìèòðî Þð³éîâè÷ çàâ³äóþ÷èé â³ää³ëîì ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà

òåõíîëîã³é åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ Äåïàðòà-

ìåíòó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é Ñåêðåòàð³àòó Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

Ëóçàí Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà áóõãàëòåð ² êàòåãîð³¿ ô³íàíñîâî-ìàòåð³àëüíî¿ ãðó-

ïè Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó

Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿

Ìàëþò³íà ²ðèíà ªâãåí³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ôîðìóâàííÿ òà ðîçïîä³ëó ìàé-

íà óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìàé-

íà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Íàçàðåíêî Â³òà Â³òàë³¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ôîðìóâàííÿ òà ðîç-

ïîä³ëó ìàéíà óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñ-

òàííÿ ìàéíà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿)

Íàéìàí Ãåííàä³é Îëåêñàíäðîâè÷ çàâ³äóâà÷ ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå-

÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿

Îñíèöüêà Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ áóõãàëòåðñüêî-

ãî îáë³êó, ô³íàíñ³â òà çâ³òíîñò³, çàñòóïíèê ãîëîâ-

íîãî áóõãàëòåðà Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äå-

ïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè

Ôåëîíåíêî Ñåðã³é ²âàíîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îá-

ë³êó òà çâ³òíîñò³ Óïðàâë³ííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îá-

ë³êó, ô³íàíñ³â òà çâ³òíîñò³ Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñî-

âîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè

Øåïåëü Òåòÿíà Àðòåì³âíà çàñòóïíèê çàâ³äóþ÷îãî â³ää³ëîì çàáåçïå÷åííÿ

ïðîòîêîëüíèõ çàõîä³â òà êîíêóðñíèõ ïðîöåäóð,

çàâ³äóþ÷à ñåêòîðîì åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó òà êîí-

êóðñíèõ ïðîöåäóð Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äå-

ïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè

Îá’ºêò ïåðåäà÷³ ðîçì³ùåíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 12/2, íàëåæèòü äî äåð-

æàâíî¿ âëàñíîñò³, ïåðåáóâàº ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåê-

ðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ïåðåäàºòüñÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

Êîì³ñ³ÿ óñòàíîâèëà:

1. Äî ñêëàäó ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ùî ïåðåäàºòüñÿ, íàëåæàòü: 

Çàãàëüí³ â³äîìîñò³:

çàãàëüíà ïëîùà áóä³âåëü òà ñïîðóä (ïîîá’ºêòíî) ______________êâ. ìåòð³â

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ________________ãåêòàð³â

çàãàëüíà ïëîùà æèòëîâîãî áóäèíêó __________________êâ. ìåòð³â

ê³ëüê³ñòü êâàðòèð_____________________

Âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â:

â³äíîâíà âàðò³ñòü ______________________________________________________òèñ. ãðèâåíü

çàëèøêîâà âàðò³ñòü ____________________________________________________òèñ. ãðèâåíü

2. Äî ñêëàäó íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ïåðåäàºòüñÿ, íàëåæèòü:

áàëàíñîóòðèìóâà÷______________________________________________________________________

Çàãàëüí³ â³äîìîñò³:

ð³ê ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ________________________

áóä³âåëüíèé îá’ºì (çàãàëüíèé) _____________________êóá. ìåòð³â

ïëîùà çàáóäîâè (çàãàëüíà) _________________________êâ. ìåòð³â

ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ___________________________ãåêòàð³â

çàãàëüíà ïëîùà æèòëîâîãî áóäèíêó _________________êâ. ìåòð³â

ê³ëüê³ñòü êâàðòèð___________________________________

Âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â:

â³äíîâíà âàðò³ñòü __________________________________òèñ. ãðèâåíü

çàëèøêîâà âàðò³ñòü ________________________________òèñ. ãðèâåíü

3. Äî ñêëàäó ³íøîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî âèçíà÷åíîãî ìàéíà, ùî ïåðåäàñòüñÿ, íàëåæàòü:

— ñèñòåìí³ áëîêè Elegance Core ³3-3240 3.4Ghz/4096/500, ç êëàâ³àòóðîþ òà ìèøîþ ó ñêëàä³ ó

ê³ëüêîñò³ ó ê³ëüêîñò³ 10 (äåñÿòè) îäèíèöü.

— ìîí³òîðè ASUS 19’’MB19SE Multimedia ó ê³ëüêîñò³ 10 (äåñÿòè) îäèíèöü,

áàëàíñîóòðèìóâà÷-Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâèé äåïàðòàìåíò Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè, ì. Êè¿â. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 12/2, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 00019442,

îïèñ ìàéíà (³íâåíòàðíèé íîìåð, òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè, ³íøå):

№ Найменування Інвентарний
номер

Рік випуску Первісна
вартість, грн

Знос станом на
09.12.2016, грн

1 2 3 4 5 6

1 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 05884, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224017 2013 4004,00 1200,40

2 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 05924, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224062 2013 4004,00 967,40

3 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 05943, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224144 2013 4004,00 1034,40

4 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 05962, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224161 2013 4004,00 1034,40

5 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 05964, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224163 2013 4004,00 1034,40

6 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 05975, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224174 2013 4004,00 1034,40

7 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 05985, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224184 2013 4004,00 1134,40

8 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 06007, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224227 2013 4004,00 867,40

9 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 06009, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224250 2013 4004,00 967,40

10 Системний блок Elegance Core іЗ�3240
3.4Ghz/4096/ 500 № 06047, з
клавіатурою та мишою у складі

010481224212 2013 4004,00 600,40

11 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002060

010481321072 2007 1199,00 1190,00

12 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002073

010481321082 2007 1199,00 1199,00
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Про організацію участі міста Києва 
в Міжнародній виставці нерухомості 

«МІРІМ�2017»
Розпорядження № 1351 від 27 грудня 2016 року

Відповідно до статті 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
публічні закупівлі», статті 10 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», постанови Кабінету Мі�
ністрів від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупо�
вуються за бюджетні кошти», з метою формування позитивного інвестиційного іміджу міста Києва за кордо�
ном, залучення додаткових іноземних інвестицій у сферу нерухомості міста та для забезпечення участі міс�
та Києва в Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ�2017» (м. Канни, Франція):

1. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³äïîâ³äàëüíèì çà îðãàí³çàö³þ ó÷àñò³ ì³ñòà Êè-

ºâà â Ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³ «Ì²-

Ð²Ì-2017».

2. Çàòâåðäèòè êîøòîðèñ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ

ç ó÷àñòþ ì³ñòà Êèºâà â Ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³

íåðóõîìîñò³ «Ì²Ð²Ì-2017» (ì. Êàííè, Ôðàíö³ÿ),

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä ÷àñ

ôîðìóâàííÿ ïîêàçíèê³â ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2017 ð³ê âêëþ÷èòè äî áþäæåòíîãî

çàïèòó ïîòðåáó ó âèäàòêàõ íà ô³íàíñóâàííÿ çà-

õîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ó÷àñòþ ì³ñòà Êèºâà â Ì³æ-

íàðîäí³é âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³ «Ì²Ð²Ì-2017».

4. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çã³äíî ç êîø-

òîðèñîì, çàòâåðäæåíèì öèì ðîçïîðÿäæåííÿì,

òà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó:

4.1. Ïðîâåñòè ïðîöåäóðó çàêóï³âë³ ïîñëóã ç

îðãàí³çàö³¿ ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó Ì³æíàðîäí³é âè-

ñòàâö³ íåðóõîìîñò³ «Ì²Ð²Ì-2017».

4.2. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ ïðîöåäóðè

çàêóï³âë³ ïîñëóã óêëàñòè äîãîâ³ð íà íàäàííÿ ïî-

ñëóã ç îðãàí³çàö³¿ ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó Ì³æíàðîäí³é

âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³ «Ì²Ð²Ì-2017» òà çä³éñíè-

òè ïîïåðåäíþ îïëàòó ïîñëóã çà îðåíäó âèñòàâ-

êîâî¿ ïëîù³ (37,64 êâ. ì).

5. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

â³äïîâ³äàëüíèìè çà ðîçðîáëåííÿ êîíöåïö³¿ ñòåí-

äó ì³ñòà Êèºâà òà ôîðìóâàííÿ ïåðåë³êó ïðîåê-

ò³â äëÿ ðîçì³ùåííÿ íà ñòåíä³ â ðàìêàõ ó÷àñò³ â

Ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³ «Ì²Ð²Ì-2017».

6. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ì³ñòà

Êèºâà â Ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³ 

«Ì²Ð²Ì-2017» ïîêëàñòè íà óïðàâë³ííÿ ³íôîð-

ìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî ïóáë³÷-

íî¿ ³íôîðìàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.12.2016 ¹ 1351

Кошторис витрат,
пов’язаних з участю міста Києва в Міжнародній виставці нерухомості

«МІРІМ�2017» (м. Канни, Франція)

Керівник апарату В. Бондаренко

Витрати Кількість Сума, ЄВРО Головний розпорядник
коштів

Оренда виставкової площі 37,64 кв. м 34 689,20 Департамент економіки та
інвестицій

ВСЬОГО: 34 689,20

äëÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â (íàçåìíèõ, âîäíèõ, ïîâ³òðÿíèõ) çàçíà÷àºòüñÿ:

ðåºñòðàö³éíèé íîìåð

ìàðêà

ìîäåëü

íîìåð øàñ³

ð³ê âèïóñêó

âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â: ïåðâ³ñíà (áàëàíñîâà) âàðò³ñòü 52030,00 ãðèâåíü 

çàëèøêîâà âàðò³ñòü 30165,00 ãðèâåíü

çíîñ 21865,00 ãðèâåíü

4. ²íø³ â³äîìîñò³:

5. Ïðîïîçèö³¿ êîì³ñ³¿:

5.1. Áåçîïëàòíî ïðèéíÿòè îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî ç³ ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîñïî-

äàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè äî ñôåðè óïðàâë³í-

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

5.2. Çàêð³ïèòè îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ìàéíî, ùî ïåðåäàºòüñÿ, íà ïðàâ³ îïåðàòèâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ çà Óïðàâë³ííÿì îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

5.3. Âñòàíîâèòè, ùî Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè óñ³ ä³¿ ùîäî åôåêòèâíîãî ö³ëüîâîãî âèêî-

ðèñòàííÿ îêðåìîãî ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü äî äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, ç

äîòðèìàííÿì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ñòîñîâíî â³ä÷óæåííÿ, ñïèñàííÿ, ïåðåäà÷³ ó êîðèñ-

òóâàííÿ òðåò³ì îñîáàì, òîùî.

6. Ðàçîì ç îá’ºêòîì ïåðåäàºòüñÿ òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ.

7. Äî àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ äîäàºòüñÿ.

7.1. Íàêàç Ãîñïîäàðñüêî-ô³íàíñîâîãî äåïàðòàìåíòó Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 06 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 68 «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà».

7.2. Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1248 «Ïðî áåçîïëàòíå ïðèéíÿòòÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

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

³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî ìàéíà».

7.3. ²íâåíòàðí³ êàðòêè îáë³êó îá’ºêò³â îñíîâíèõ çàñîá³â.

7.4. Íàêëàäíà ¹ 14 â³ä 09.12.2016 ðîêó.

13 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002083

010481321092 2007 1199,00 1199,00

14 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002119

010481321127 2007 1199,00 1199,00

15 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002136

010481321142 2007 1199,00 1199,00

16 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002142

010481321148 2007 1199,00 1199,00

17 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002157

010481321161 2007 1199,00 1199,00

18 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002449

010481321258 2007 1199,00 1199,00

19 Монітор ASUS 19"MB 19SE Multimedia 
№ 76L9002458

010481321266 2007 1199,00 1199,00

20 Монітор ASUS 19"MB19SE Multimedia 
№ 76L9002462

010481321269 2007 1199,00 1199,00

Про затвердження змін до Інструкції 
з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

районних в м. Києві державних адміністраціях
Розпорядження № 1353 від 27 грудня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затверджен�
ня Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес�
публіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»:

Çàòâåðäèòè çì³íè äî ²íñòðóêö³¿ ç ä³ëîâîäñòâà

â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì. Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, çàòâåðäæåíî¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 27 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹ 320, ùî äîäàþòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.12.2016 ¹ 1353

Зміни
до Інструкції з діловодства в структурних підрозділах виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних в м. Києві державних адміністраціях, затвердженої
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27 лютого 2012 року № 320

1. Íàçâó ²íñòðóêö³¿ ç ä³ëîâîäñòâà â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³ÿõ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«²íñòðóêö³ÿ ç ä³ëîâîäñòâà â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ».

2. Ïóíêò 1 ²íñòðóêö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. ²íñòðóêö³ÿ ç ä³ëîâîäñòâà â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ

(äàë³ — ²íñòðóêö³ÿ) âñòàíîâëþº çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

ë³â ç ä³ëîâîäñòâà ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-

í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèìîãè äî äîêóìåíòóâàííÿ óïðàâë³í-

ñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ òà îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ (äàë³ — óñòàíîâè) íåçàëåæíî â³ä ñïîñîáó ô³êñàö³¿ òà â³äòâîðåííÿ ³í-

ôîðìàö³¿, ÿêà ì³ñòèòüñÿ â äîêóìåíòàõ, âêëþ÷àþ÷è ¿õ ï³äãîòîâêó, ðåºñòðàö³þ, îáë³ê ³ êîíòðîëü çà

âèêîíàííÿì.»

3. Ïóíêò 2 ²íñòðóêö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«2. Ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó ³ç çàñòîñóâàííÿì åëåêòðîííîãî öèôðî-

âîãî ï³äïèñó, ðîáîòè ç åëåêòðîííèìè äîêóìåíòàìè òà äîêóìåíòóâàííÿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

â åëåêòðîíí³é ôîðì³, çä³éñíåííÿ ä³ëîâîäñòâà ñòîñîâíî äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ç îá-

ìåæåíèì äîñòóïîì, çä³éñíåííÿ ä³ëîâîäñòâà çà çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, çàïèòàìè íà ³íôîðìà-

ö³þ âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà íå ìîæå ðåãóëþâàòèñÿ ö³ºþ ²íñò-

ðóêö³ºþ.»

4. Ïóíêò 3 ²íñòðóêö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«3. Öÿ ²íñòðóêö³ÿ ðîçðîáëåíà íà îñíîâ³ Òèïîâî¿ ³íñòðóêö³¿ ç ä³ëîâîäñòâà ó öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, Ðàä³ ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30.11.201 1 ¹ 1242, à òàêîæ ðåãëà-

ìåíò³â òà íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðò³â íà îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷ó äîêóìåíòàö³þ.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ïðîõîäæåííÿ â óñòàíîâ³ ÿêèõ ïåðåâåäåíî â åëåêòðîííó ôîðìó, êð³ì äîêó-

ìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, çâåðíåíü ãðîìàäÿí, çàïèò³â íà ³íôîðìà-

ö³þ òà åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â, ùî â óñòàíîâëåíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ íå ìîæóòü áóòè çàñòîñîâà-

í³ ÿê îðèã³íàëè, çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì (ðîçïîðÿäæåííÿì) êåð³âíèêà óñòàíîâè.

Íå äîïóñêàºòüñÿ îäíî÷àñíå ïðîõîäæåííÿ îäíîãî ³ òîãî æ äîêóìåíòà â åëåêòðîíí³é òà ïàïåðî-

â³é ôîðì³.»

5. Àáçàö 2 ïóíêòó 4 ²íñòðóêö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Çà çì³ñò, ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè òà îôîðìëåííÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³ äîêóìåíò³â, ùî ðîçðîáëÿþòü-

ñÿ íà âèêîíàííÿ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ ó çàêîíàõ Óêðà¿íè, àêòàõ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàõ

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïðèéíÿòèõ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, àêòàõ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, äîðó÷åííÿõ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè, àêòàõ öåíòðàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (äàë³ — àêòè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà äîðó÷åííÿ âèùèõ ïîñàäîâèõ îñ³á), à òà-

êîæ â³äïîâ³äåé íà çàïèòè ³ çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òà äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, êî-

ðåñïîíäåíö³þ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè (äàë³ — çàïèòè, çâåðíåííÿ, à òàêîæ êîðåñïîíäåíö³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Àäì³í³ñòðàö³¿
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Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè), ïîãîäæåííÿ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àê-

ò³â â³äïîâ³äàþòü çàñòóïíèêè êåð³âíèêà óñòàíîâè çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â.»

6. Ïóíêò 23 ²íñòðóêö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«23. Áëàíêè äîêóìåíò³â ïîâèíí³ âèãîòîâëÿòèñÿ äðóêàðñüêèì ñïîñîáîì íà á³ëîìó ïàïåð³ âèñî-

êî¿ ÿêîñò³ ôàðáàìè íàñè÷åíèõ êîëüîð³â.

Ï³ä ÷àñ ñòâîðåííÿ (ïðîõîäæåííÿ) â óñòàíîâ³ äîêóìåíò³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ áëàíêè ìîæóòü

âèãîòîâëÿòèñÿ çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè ÷îðíî-á³ëèìè àáî êîëüîðîâèìè òà ó ðàç³ ïî-

òðåáè äðóêóþòüñÿ.»

7. Àáçàö 1 ïóíêòó 24 ²íñòðóêö³¿ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«24. Îáîâ’ÿçêîâîìó îáë³êó ï³äëÿãàþòü ïðîíóìåðîâàí³ áëàíêè â ïàïåðîâ³é

ôîðì³. Îáë³ê âåäåòüñÿ ó æóðíàë³ îáë³êó é âèäà÷³ áëàíê³â. Ç³ïñîâàí³ áëàíêè ïîâåðòàþòüñÿ ä³ëî-

âîäó äëÿ â³äì³òêè ó æóðíàë³ òà çíèùåííÿ, ïðî ùî ñêëàäàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé àêò.»

8. Ïóíêò 164 ²íñòðóêö³¿ äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:

«Ðåºñòðàö³ÿ äîêóìåíò³â òèì÷àñîâîãî çáåð³ãàííÿ çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî â åëåêòðîíí³é ôîð-

ì³.»

9. Ó äîäàòêó 14 äî ²íñòðóêö³¿ (ïóíêò 196):

1. Ïóíêò 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1. Àêòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — ó ðàç³, êîëè â àêò³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ñòðîê âèêîíàííÿ çàâäàí-

íÿ íå âèçíà÷åíî, éîãî âèêîíàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äàòè íàáðàííÿ

÷èííîñò³ öèì àêòîì.»

2. Ïóíêò 7 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 8-11 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 7-10.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

зовнішніх теплових мереж Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут»

Розпорядження № 1354 від 27 грудня 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення Національного технічного університету України «Київський політех�
нічний інститут» (лист від 17 вересня 2015 року № 0600/880) та протокол зборів співвласників багатоквартир�
ного будинку від 01 грудня 2015 року, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çîâ-

í³øí³ òåïëîâ³ ìåðåæ³ Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî

óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé

³íñòèòóò» çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùî-

äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìó-

âàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27

âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿ-

ìè), 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 çîâ-

í³øí³õ òåïëîâèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó 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.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.12.2016 ¹ 1354

Зовнішні теплові мережі, 
які приймаються безоплатно від Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут» до комунальної власності 

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

Вузол приєднання
(елеваторний)

Національний
технічний
університет
України
"Київський
політехнічний
інститут"

1979 5868,00 3521,00

Всього: 24953,00 14972,00

Адреса та назва об'єкта Підприємство,
що передає

Рік введення в
експлуатацію

Довжина, 
пог. м

Діаметр труб
центрального
опалення, мм

Балансова вартість, грн

первісна залишкова

1 2 3 4 5 6 7

Теплові мережі від ІТП
житлового будинку № 51 на
просп. Відрадному до ІТП
житлового будинку № 56/3
на вул. Бориславській

Національний
технічний
університет
України
"Київський
політехнічний
інститут"

1979 85,0 57 19085,00 11451,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Про збільшення граничної штатної 
чисельності комунальної бюджетної установи 

«Контактний центр міста Києва»
Розпорядження № 1355 від 27 грудня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:

1. Âñòàíîâèòè ãðàíè÷íó ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíè-

ê³â êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ óñòàíîâè «Êîíòàêò-

íèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà» ó ê³ëüêîñò³ 125 øòàòíèõ

îäèíèöü.

2. Äèðåêòîðó êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ óñòàíî-

âè «Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà» Æóêîâ³é Ë. Ï.

ðîçðîáèòè òà ïîäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà

çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ øòàò-

íèé ðîçïèñ êîìóíàëüíî¿ áþäæåòíî¿ óñòàíîâè «Êîí-

òàêòíèé öåíòð ì³ñòà Êèºâà».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà êåð³âíèêà àïàðàòó âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäà-

ðåíêà Â. Â.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Київської міської Ради народних депутатів 

від 18 березня 1992 року № 274 «Про реєстрацію статуту 
незалежної релігійної громади іудео�християн 

в Московському районі м. Києва»
Розпорядження № 1348 від 26 грудня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву ке�
руючого Пастора (рабіна) незалежної релігійної громади іудео�християн в Шевченківському районі м. Києва
від 28 вересня 2016 року та протокол загальних зборів членів незалежної релігійної громади іудео�христи�
ян в Шевченківському районі м. Києва від 31 серпня 2016 року № 10:

1. Óíåñòè äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

18 áåðåçíÿ 1992 ðîêó ¹ 274 «Ïðî ðåºñòðàö³þ

ñòàòóòó íåçàëåæíî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ³óäåî-

õðèñòèÿí â Ìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òà-

ê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà «íåçà-

ëåæíî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ³óäåî-õðèñòèÿí â Ìîñ-

êîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè

«ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íåçàëåæíà ðåë³ã³éíà

ãðîìàäà ³óäåî-õðèñòèÿí ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó íåçàëåæ-

íî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ³óäåî-õðèñòèÿí â Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíî-

ãî ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 18 áåðåç-

íÿ 1992 ðîêó ¹ 274, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від 15 січня 2013 року № 33 «Про реєстрацію 

Статуту релігійної громади Християн Віри Євангельської 
«ЛЮБОВ ХРИСТА» у Оболонському районі м. Києва»

Розпорядження № 1349 від 26 грудня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го�

лови ради, пастора релігійної громади Християн Віри Євангельської «ЛЮБОВ ХРИСТА» у Оболонському райо�
ні м. Києва від 30 вересня 2016 року та протокол Позачергових Загальних зборів віруючих громадян Релігій�
ної громади Християн Віри Євангельської « ЛЮБОВ ХРИСТА» у Оболонському районі м. Києва від 24 верес�
ня 2016 року № 2:

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1314 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро�
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó

¹ 33 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ ãðîìà-

äè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «ËÞÁÎÂ ÕÐÈÑÒÀ»

ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëü-

ñüêî¿ «ËÞÁÎÂ ÕÐÈÑÒÀ» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îð-

ãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàí-

ãåëüñüêî¿ «ËÞÁÎÂ ÕÐÈÑÒÀ» ó Îáîëîíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «ËÞÁÎÂ

ÕÐÈÑÒÀ» ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çà-

ðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ñ³÷íÿ 2013

ðîêó ¹ 33, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

1. Ñêàñóâàòè 6 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного
засобу

1 52130�15 ТОВ "МСА�ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

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

2 52325�15 ТОВ "МСА�ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, 
вул. Райдужна, 17

3 52337�15 ТОВ "МСА�ГРУПП" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, 
вул. Райдужна, 7

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1314

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються
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4 32519�13 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,229 Подільський район, просп.
Свободи, 15/1 /вул. Порика Василя

5 05816�04 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МТІ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

3,22 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 20/1

6 09448�05 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МТІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,47 Печерський район, вул. Хрещатик /
вул. Заньковецької, 15/4�а

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ¹ 1316

Перерозподіл видатків бюджету, передбачених Департаменту економіки 
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2016 рік у загальному фонді бюджету
міста Києва на виконання Міської цільової програми розвитку туризму 

в місті Києві на 2016�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 11 лютого 2016 року № 91/91, в межах загального обсягу 

бюджетних призначень
òèñ. ãðí.

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської Державної 
адміністрації) на 2016 рік

Розпорядження № 1316 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011

року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік», з метою ефективного використання бюджетних коштів:

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
«Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

Розпорядження № 1317 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні», пункту 11 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», законів України «Про ветеринарну медицину»,
«Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», рішень Київської міської ради від 29 грудня 2011 ро�
ку № 1034/7270 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва», від 25 грудня 2012 року № 678/8962 «Про припинення комуналь�
ного підприємства «Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» Шевченківської районної у 
м. Києві ради», від 04 березня 2015 року № 194/1059 «Про діяльність комунального підприємства «Центр іден�
тифікації тварин» та комунального підприємства «Притулок для тварин», від 26 травня 2016 року № 371/371
«Про визначення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київська міська лікарня ветери�
нарної медицини», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 22 серпня 2013 року № 1458 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та ор�
ганізацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», з метою приведен�
ня у відповідність з вимогами чинного законодавства України Статуту комунального підприємства «Київська
міська лікарня ветеринарної медицини», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â áþäæå-

òó â ñóì³ 3 088,6 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàð-

òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2016 ð³ê ó çà-

ãàëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà âèêî-

íàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òó-

ðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðîêè, çàòâåð-

äæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11

ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 91/91, â ìåæàõ çàãàëüíî-

ãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, øëÿõîì çìåí-

øåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó òà çá³ëüøåííÿ âèäàò-

ê³â ñïîæèâàííÿ çà êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³-

êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî áþ-

äæåòó 7317500 «²íø³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç åêîíî-

ì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âè-

äàòê³â áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

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

№ Код програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код
економічної
класифікації
видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 7317500 180410 Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

2610 3 088,6

2. 7317500 180410 Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

2282 3 088,6

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàð-

íî¿ ìåäèöèíè», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

â³ä 10 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó ¹ 2087, âèêëàâøè

éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè» çàáåçïå-

÷èòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàð-

íÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè» ó ïîðÿäêó, âñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31 ëèïíÿ 2003 ðîêó ¹ 1406

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñòàòóò³â êîìóíàëüíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí» ³ «Öåíòð ³äåí-

òèô³êàö³¿ òâàðèí»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

òðàö³¿) â³ä 04 áåðåçíÿ 2009 ðîêó ¹249 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 659 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ çì³í äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí».

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

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ  

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

10.11.2003 ð. ¹ 2087

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 22.12.2016 ¹ 1317)

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

(²äåíòèô³êàö³éíèé êîä 32828319)

(Íîâà ðåäàêö³ÿ)

ì. Êè¿â — 2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè» (äàë³ — Ï³ä-

ïðèºìñòâî) ñòâîðåíå ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹ 453/613 «Ïðî

ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè».

1.2. Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíå íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. Çà-

ñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ Âëàñíèê).

1.3. Ï³äïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ, îáîâ’ÿçê³â òà ìàéíà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí» òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí» çã³äíî ç ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 04 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹194/1059 «Ïðî ä³ÿëüí³ñòü êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâàðèí» òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí».

1.4. Ï³äïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ, îáîâ’ÿçê³â òà ìàéíà êîìóíàëüíîãî ï³äï-

ðèºìñòâà «Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà êë³í³êà âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè» Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó

ì. Êèºâ³ ðàäè çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 678/8962 «Ïðî

ïðèïèíåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà êë³í³êà âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöè-

íè» Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè».

1.5. Ï³äïðèºìñòâî â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïîðÿäêîâàíå Äåïàðòàìåíòó ì³ñü-

êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Äåïàðòàìåíò) â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü çà-

çíà÷åíîãî Äåïàðòàìåíòó.

1.6. Ï³äïðèºìñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâà-

ìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè ³ ðîç-

ïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè

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

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, à òàêîæ öèì Ñòàòóòîì.

1.7. Äî ñêëàäó Ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü âõîäèòè êîìóíàëüí³ ë³êàðí³ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè â ðàéî-

íàõ, ïóíêò âåòåðèíàðíî¿ äîïîìîãè, âåòåðèíàðí³ àïòåêè, ïðèòóëêè äëÿ òâàðèí, öåíòðè çàõèñòó òâà-

ðèí, êëàäîâèùà äëÿ òâàðèí, ñåêòîðè, â³ää³ëè òà ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè.

2. ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÒÀ Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß

2.1. Íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà:

Ïîâíå:

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ Ë²ÊÀÐÍß ÂÅÒÅÐÈ-

ÍÀÐÍÎ¯ ÌÅÄÈÖÈÍÈ»;

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ — ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÊÈÅÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ»;

àíãë³éñüêîþ ìîâîþ — MUNICIPAL ÅNTÅRÐRISÅ «KYIV CITY HOSPITAL OF VÅÒÅRINARY MÅDICINÅ».

Ñêîðî÷åíå:

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — KÏ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè»;

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ — ÊÏ «Êèåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû»;

àíãë³éñüêîþ ìîâîþ — MÅ «Kyiv City hospital of veterinary medicine».

2.2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: âóë. ßðîñëàâñüêà, 13-à, ì. Êè¿â, 04071.

3. ÌÅÒÀ ² ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

3.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º: çä³éñíåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ïðàêòèêè, çîêðåìà:

ä³ÿëüí³ñòü ç íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîô³ëàêòèêîþ, êë³í³÷íîþ ä³àãíîñòèêîþ òà ë³êóâàí-

íÿì õâîðîá òâàðèí ³ êîíñóëüòóâàííÿì ç ïèòàíü âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè;

äîäåðæàííÿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ íîðì ³ ïðàâèë:

ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âåòåðèíàðíèõ çàêëàä³â òà ëàáîðàòîð³é âåòåðèíàðíî¿ ìå-

äèöèíè;

îðãàí³çàö³ÿ é âèêîíàííÿ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ùîäî êîíòðîëþ çà óò-

ðèìàííÿì äîìàøí³õ òâàðèí òà ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàííèìè ìå-

òîäàìè òà ³íøèõ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì, çàõîäè ç ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ ïîêëàäåíî íà Ï³äïðèºìñòâî;

êîíòðîëü (ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü) çà äîòðèìàííÿì âèìîã ïðàâèë óòðèìàííÿ äîìàøí³õ òà ³íøèõ

òâàðèí â ì. Êèºâ³;

ó÷àñòü â ó ñòâîðåíí³ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ óòðèìàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí; 

êîíòðîëü çà ÷èñåëüí³ñòþ äîìàøí³õ òà áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, øëÿõîì ¿õ îáë³êó â áàçàõ äàíèõ;

ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèòóëê³â äëÿ òâàðèí, öåíòð³â çàõèñòó òâàðèí, ³íøèõ óñ-

òàíîâ ùîäî ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè:

ñîö³àë³çàö³ÿ òà âëàøòóâàííÿ äî íîâèõ âëàñíèê³â áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí; 

âïðîâàäæåííÿ ãóìàííîãî ñòàâëåííÿ äî æèâèõ ³ñòîò ñåðåä ãðîìàäÿí; 

ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ñï³â³ñíóâàííÿ ëþäåé òà òâàðèí; 

çàïîá³ãàííÿ æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ ç òâàðèíàìè;

ðåºñòðàö³ÿ òà îáë³ê ñîáàê ³ êîò³â, ³äåíòèô³êàö³ÿ òâàðèí øëÿõîì ÷³ïóâàííÿ, ìàðêóâàííÿ òà âå-

äåííÿ â³äïîâ³äíèõ áàç äàíèõ òâàðèí ó ì³ñò³  Êèºâ³ òîùî;

ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê, ñêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ àêò³â, ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïî-

ðóøåííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;
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ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïðàâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðàâîïîðóøåííÿìè ó ñôåð³ óòðèìàí-

íÿ, ïîâîäæåííÿ ç äîìàøí³ìè òâàðèíàìè, æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ öèõ òâàðèí;

ñïðèÿííÿ àäàïòàö³¿ ïðàâèë, ïîëîæåíü òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü ñï³â³ñ-

íóâàííÿ ëþäåé òà òâàðèí ó ì³ñò³, â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ òà ºâðîïåéñüêèõ âèìîã;

ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ óòðèìàííÿ òà ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè;

ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàãóáëåíèõ òà çíàéäåíèõ òâàðèí ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò òà â ³íøèõ äæå-

ðåëàõ;

ñïðèÿííÿ â óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ñòðàõóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèê³â ñîáàê çà øêîäó, ÿêà

ìîæå áóòè çàïîä³ÿíà òðåò³ì îñîáàì;

ñïðèÿííÿ îáì³íó äîñâ³äîì, ìåòîäè÷íèìè íàïðàöþâàííÿìè òà ³íôîðìàö³ºþ ì³æ íàâ÷àëüíèìè,

íàóêîâèìè òà ïðàêòè÷íèìè çàêëàäàìè Óêðà¿íè òà çàðóá³æíèõ êðà¿í, ñòàæóâàííÿ ñïåö³àë³ñò³â, ó÷àñòü

ó êîíôåðåíö³ÿõ òà ³íôîðìàö³éíèõ êîìïàí³ÿõ, êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîäàõ çà íàïðÿìêàìè ä³ÿëü-

íîñò³ Ï³äïðèºìñòâà;

ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ çàãàëüíîì³ñüêèõ ïðîòèåï³çîîòè÷íèõ òà ³íøèõ çàõîäàõ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïî-

ë³ïøåííÿ ñàí³òàðíîãî, åï³äåì³îëîã³÷íîãî òà åï³çîîòè÷íîãî ñòàíó ì³ñòà.

Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º çä³éñíåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ïðàêòèêè; ñòâî-

ðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ öåíòð³â çàõèñòó òâàðèí, ïðèòóëê³â äëÿ òâàðèí, êëàäîâèùà äëÿ

òâàðèí; ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè òà êîíòðîëþ ó íàïðÿìêàõ: ãóìàííîãî ñòàâ-

ëåííÿ äî òâàðèí, ïðàâèë ¿õ óòðèìàííÿ, çàïîá³ãàííÿ æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ, ðåãóëþâàííÿ ÷è-

ñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí òà òâàðèí, ÿê³ ìàþòü âëàñíèê³â.

3.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:

3.2.1. Çä³éñíåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ïðàêòèêè:

ä³ÿëüí³ñòü ç íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîô³ëàêòèêîþ, êë³í³÷íîþ ä³àãíîñòèêîþ òà ë³êóâàí-

íÿì õâîðîá òâàðèí ³ êîíñóëüòóâàííÿì ç ïèòàíü âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè;

íàäàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ, ñïåö³àë³çîâàíèõ ïëàòíèõ âåòåðèíàðíèõ ïîñëóã ô³çè÷íèì, þðè-

äè÷íèì îñîáàì òà ãðîìàäñüêèì îá’ºäíàííÿì;

íàäàííÿ ïëàòíèõ êîñìåòè÷íèõ òà ãîòåëüíèõ ïîñëóã âëàñíèêàì äîìàøí³õ òâàðèí;

íàäàííÿ ïëàòíèõ âåòåðèíàðíèõ ïîñëóã â ä³àãíîñòèö³, ë³êóâàíí³ òà ïðîô³ëàêòèö³ õâîðîá äîìàø-

í³õ òâàðèí:

íàäàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ, ë³êóâàëüíî-ïðî-

ô³ëàêòè÷íèõ òà ïðîòèåï³çîîòè÷íèõ çàõîä³â;

ïðîâåäåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè ³íñòðóêö³ÿìè çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ, ïîøèðåííÿ

òà ë³êâ³äàö³¿ õâîðîá òâàðèí;

íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é âëàñíèêàì òâàðèí ùîäî âèêîíàííÿ âåòåðèíàðíî-ñàí³òàðíèõ çàõîä³â;

âåäåííÿ îáë³êó çàõâîðþâàíîñò³ é ïàäåæó òâàðèí, ïðîô³ëàêòè÷íèõ òà ³íøèõ âåòåðèíàðíèõ çàõî-

ä³â, âåòåðèíàðíî¿ çâ³òíîñò³ çà âñòàíîâëåíèìè ôîðìàìè;

ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ áðèãàä ç íàäàííÿ (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³) íåâ³äêëàäíî¿ äî-

ïîìîãè òâàðèíàì;

çä³éñíåííÿ ä³àãíîñòè÷íèõ çàõîä³â, ïðîâåäåííÿ êë³í³êî-ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü, íàäàííÿ êîí-

ñóëüòàòèâíèõ ïîñëóã ç âåòåðèíàðíèõ ïèòàíü, çä³éñíåííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿:

ïðîâåäåííÿ õ³ðóðã³÷íèõ îïåðàö³é áóäü-ÿêîãî ñòóïåíÿ âàæêîñò³, â òîìó ÷èñë³ îïåðàö³¿ ç òðàíñïëàíòàö³¿

îðãàí³â, òêàíèí òà êë³òèí òâàðèí;

çä³éñíåííÿ ðåïðîäóêö³¿ òâàðèí, â³äíîâëåííÿ ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ òâàðèí;

ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ ó âåòåðèíàðíó ïðàêòè-

êó äîñÿãíåíü âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè; 

ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ òâàðèí ãóìàííèìè ìåòîäàìè;

çàêóï³âëÿ, çáåðåæåííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, âèðîáíèöòâî, ðåàë³çàö³ÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â ³ ôîðì,

âåòåðèíàðíèõ ïðåïàðàò³â, êîðì³â òà êîðìîâèõ äîáàâîê, ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ, ³íñòðóìåíòàð³þ,

ñóïóòí³õ çîîâåòåðèíàðíèõ òîâàð³â òîùî;

ïðîâåäåííÿ ïàòîëîãî-àíàòîì³÷íîãî ðîçòèíó òðóï³â òâàðèí ³ ñêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â;

îðãàí³çàö³ÿ, ïðîâåäåííÿ òà/àáî ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, ïðàêòèêóìàõ, øêîëàõ, çàñ³-

äàííÿõ çà êðóãëèì ñòîëîì òîùî ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè;

ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é âèãîòîâëåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â;

âèêîíàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç ïèòàíü ä³àãíîñòèêè, ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ õâîðîá òâàðèí;

çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â, çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ âåòåðèíàðíèõ ïîñëóã; 

åâòàíàç³ÿ òâàðèí çà âåòåðèíàðíèìè ïîêàçíèêàìè; 

âèäà÷à âåòåðèíàðíèõ äîâ³äîê òà äîêóìåíò³â;

ïðèäáàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ, çíèùåííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñè-

õîòðîïíèõ ðå÷îâèí ³ ïðåêóðñîð³â ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

íàäàííÿ ï³ëüãîâèõ âåòåðèíàðíèõ ïîñëóã äëÿ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

3.2 2. Óòðèìàííÿ òà ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí: 

ñòâîðåííÿ, îðãàí³çàö³ÿ ³ óòðèìàííÿ öåíòð³â çàõèñòó òâàðèí, ïðèòóëê³â äëÿ òâàðèí, êàðàíòèííèõ

çîí òîùî;

â³äëîâ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, àãðåñèâíèõ òâàðèí òà ³íøèõ òâàðèí ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³;

ïîøóê íîâèõ âëàñíèê³â òà âëàøòóâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí; 

îðãàí³çàö³ÿ òà ôóíêö³îíó âàííÿ ñëóæáè ³ç çáèðàííÿ òðóï³â òâàðèí òà ³íøèõ òâàðèííèõ á³îëîã³÷-

íèõ â³äõîä³â;

íàäàííÿ ô³çè÷íèì, þðèäè÷íèì îñîáàì ïîñëóã ç êðåìàö³¿, óòðèìàííÿ ïðàõó òâàðèí ó êîëóìáà-

ð³¿ íà îá’ºêò³ ì³ñüêîãî êëàäîâèùà äëÿ òâàðèí íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ;

îðãàí³çàö³ÿ ³ óòðèìàííÿ êëàäîâèù, êîëóìáàð³þ, çä³éñíåííÿ êðåìàö³¿ òâàðèí òà á³îëîã³÷íèõ â³äõîä³â;

íàäàííÿ ô³÷è÷íèì, þðèäè÷íèì îñîáàì ïîñëóã ³ç çáèðàííÿ, çíåøêîäæåííÿ/óòèë³ çàö³¿/çíèùåí-

íÿ â³äõîä³â æèòòºä³ÿëüíîñ³ ³ òâàðèí íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ;

ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàííèìè ìåòîäàìè.

3.2.3. Êîíòðîëü çà óòðèìàííÿì òà ïîâîäæåííÿì ç äîìàøí³ìè òâàðèíàìè, ðåºñòðàö³ÿ, ³äåíòè-

ô³êàö³ÿ äîìàøí³õ òà áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí:

ðîçðîáëåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî çì³í òà äîïîâíåíü äî ïðàâèë, ïîëîæåíü, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äî-

êóìåíò³â ó ñôåð³ óòðèìàííÿ, çàõèñòó òà ïîâîäæåííÿ ç äîìàøí³ìè òà áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè;

âåäåííÿ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî îáë³êó äîìàøí³õ òâàðèí, áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, îðãàí³çàö³é òà

ô³çè÷íèõ îñ³á, ó ÿêèõ âîíè ïåðåáóâàþòü íà óòðèìàíí³ àáî ï³ä îï³êîþ, çàáåçïå÷åííÿ çàñîáàìè

³äåíòèô³êàö³¿ (åëåêòðîííà ³äåíòèô³êàö³ÿ (ö³íóâàííÿ) òà ìàðêóâàííÿ);

ðîçãëÿä çâåðíåíü òà ñêàðã, ùî íàäõîäÿòü äî Ï³äïðèºìñòâà: 

ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê, ñêëàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ àêò³â, ïðèïèñ³â òà ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-

í³ ïðàâîïîðóøåííÿ;

ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ç íàïðÿì³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç äîìàøí³ìè òà áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè:

çá³ð, àíàë³ç òà îáðîáêà äàíèõ ïðî ê³ëüê³ñòü, ñêëàä, àðåàë ïåðåáóâàííÿ òîùî;

ñïðèÿííÿ çàïðîâàäæåííþ ïðàâèë, ïîëîæåíü òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ ðåãóëþþòü

ñï³â³ñíóâàííÿ ëþäåé òà òâàðèí ó ì³ñò³, â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ òà ºâðîïåéñüêèõ âèìîã;

ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàãóáëåíèõ òà çíàéäåíèõ òâàðèí, áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí â ìåðåæ³

²íòåðíåò òà ³íøèõ äæåðåëàõ;

ñïðèÿííÿ â óêëàäåíí³ äîãîâîð³â ñòðàõóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèê³â ñîáàê çà øêîäó, ÿêà

ìîæå áóòè çàïîä³ÿíà òðåò³ì îñîáàì;

ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ ñîáàê çà ïðîãðàìîþ «Ñîáàêà-êîìïàíüéîí», «Ñîáàêà-ïîâîäèð» òà ³í-

øèìè ïðîãðàìàìè;

îðãàí³çàö³ÿ, ó÷àñòü, ñòâîðåííÿ òà îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü, çîí äëÿ âèãóëó òâàðèí òà ìàéäàí÷èê³â

äëÿ äðåñèðóâàííÿ òâàðèí;

çàìîâëåííÿ ³ç óñòàíîâëåíèì) ïîðÿäêó ðåêëàìè, çîêðåìà ñîö³àëüíî¿. (³íôîðìàö³éíèõ íîñ³¿â,

ñòåíä³ â. ëèñò³âîê) òà ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç áåçïðèòóëüíèìè òâàðèíàìè, ç ïèòàíü äî-

òðèìàííÿ ïðàâèë óòðèìàííÿ ³ âàðèí ó ì. Êèºâ³ òà ùîäî ïðîïàãóâàííÿ ãóìàííèõ ìåòîä³â ðåãóëþ-

âàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí òà òâàðèí, ÿê³ ìàþòü âëàñíèê³â;

ðîçðîáëåííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ ïðîñâ³òíèöüêèõ ïðîåêò³â ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ùîäî ãóìàí-

íîãî ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè òà çàõèñòó ¿õ â³ä æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ.

3.2.4. Âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü

âèêîíàííÿ ôóíêö³¿ çàìîâíèêà, ãåíåðàëüíîãî ï³äðÿäíèêà, ï³äðÿäíèêà áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóê-

ö³¿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â:

çä³éñíåííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, ðîá³ò òà ïîñëóã ó âñòàíîâëåíèìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.2.5. Ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ óòðèìàííÿ òà ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè.

3.2.6. Âèâ÷åííÿ (îáì³í) äîñâ³äó ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè òà çàðóá³ææÿ, ñòàæóâàííÿ ñïåö³àë³ñò³â, ó÷àñòü

ó êîíôåðåíö³ÿõ, çàïðîøåííÿ ôàõ³âö³â äëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é, îáì³í ìåòîäè÷íèìè íàïðàöþ-

âàííÿìè, ³íôîðìàö³ºþ, ïîâ’ÿçàíîþ ç íàïðÿìêàìè ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà.

3.2.7. Ó÷àñòü, îðãàí³çàö³ÿ, ïðîâåäåííÿ ê³íîëîã³÷íèõ òà ôåë³íîëîã³÷íèõ çàõîä³â, âèñòàâîê òà ³í-

øèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç òâàðèíàìè.

3.2.8. Ñï³âðîá³òíèöòâî ç îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè, çàêëàäàìè ç ïèòàíü: 

ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà äëÿ äîñÿãíåííÿ ñòàòóòíî¿ ìåòè; 

êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿ âèìîã ïðàâèë óòðèìàííÿ äîìàøí³õ ñîáàê òà êîò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³;

çàïîá³ãàííÿ æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ ç òâàðèíàìè òà âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ;

ðåãóëþâàííÿ ÷èñåëüíîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí ãóìàííèìè ìåòîäàìè òà ¿õ çàõèñòó â³ä æîð-

ñòîêîãî ïîâîäæåííÿ:

ó÷àñò³ òà ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, çóñòð³÷åé, âèñòàâîê, íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ñåì³íàð³â çà íà-

ïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà:

ñòâîðåííÿ ñèñòåìè òà ïðîâåäåííÿ âñåá³÷íîãî ìîí³òîðèíãó ç óñ³õ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðè-

ºìñòâà, ïîâ’ÿçàíèõ ç óòðèìàííÿì òâàðèí ó ì³ñò³;

ñïðèÿííÿ îáì³íó äîñâ³äîì, ìåòîäè÷íèìè íàïðàöþâàííÿìè òà ³íôîðìàö³ºþ ì³æ íàâ÷àëüíèìè,

íàóêîâî-ïðàêòè÷íèìè çàêëàäàìè Óêðà¿íè òà çàðóá³æíèõ êðà¿í, ñòàæóâàííÿ ñïåö³àë³ñò³â, ó÷àñò³ ó êîí-

ôåðåíö³ÿõ.

3.2.9. Ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ ç ïèòàíü óòðèìàííÿ

òâàðèí òà ãóìàííîãî äî íèõ ñòàâëåííÿ, âèïóñê äðóêîâàíèõ âèäàíü (äîâ³äíèê³â, áóêëåò³â, ïðîñïåê-

ò³â òîùî), ó÷àñòü â ³íôîðìàö³éíèõ êîìïàí³ÿõ òà êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîäàõ çà îñíîâíèìè íàïðÿì-

êàìè ä³ÿëüíîñ³³ Ï³äïðèºìñòâà.

3.2.10. Îðãàí³çàö³ÿ òà çä³éñíåííÿ îïòîâî¿ òà ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ çîîòîâàðàìè, âåòåðèíàðíèìè

ïðåïàðàòàìè òîùî;

3.2.11. Ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ çàãàëüíîì³ñüêèõ ïðîòèåï³çîîòè÷íèõ òà ³íøèõ çàõîä³â.

3.2.12. Ï³äïðèºìñòâî ìîæå çä³éñíþâàòè ³íøó íå çàáîðîíåíó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà äîñÿãíåííÿ ìåòè òà çàâäàíü, çàçíà÷åíèõ ó öüîìó Ñòàòóò³.

3.2.13. ßêùî çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ ó öüîìó Ñòàòóò³, ïîòðåáóº ñïåö³àëü-

íîãî äîçâîëó àáî ë³öåíç³¿, Ï³äïðèºìñòâî ïðîâîäèòü òàêó ä³ÿëüí³ñòü ëèøå çà óìîâè îòðèìàííÿ íå-

îáõ³äíîãî äîçâîëó (ë³öåíç³¿).

4. ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÑÒÀÒÓÑ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

4.1. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.2. Ï³äïðèºìñòâî êîðèñòóºòüñÿ ïðàâîì ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ùîäî çàêð³ïëåíîãî çà íèì

ìàéíà, çä³éñíþº ñâîþ ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà çàñàäàõ ïîâíî¿ ñàìîñò³éíîñò³, ä³º íà ïðèíöè-

ïàõ ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó, âåäå áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó âñòà-

íîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íàáóâàº ìàéíîâèõ òà îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ,

íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñ³ü, óêëàäàº óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè) ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáà-

ìè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè, ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó âèñòóïàº ïîçèâà-

÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì â ñóäàõ â³ä ñâîãî ³ìåí³, ìàº ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â òà îðãàíàõ Äåðæàâ-

íî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè, åì-

áëåìè, áëàíêè ç âëàñíèìè ðåêâ³çèòàìè òà ³íø³ àòðèáóòè.

4.3. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äàº çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè âñ³ì íàëåæíèì éîìó ìàé-

íîì, íà ÿêå ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ìîæå áóòè íàêëàäåíî ñòÿãíåííÿ.

4.4. Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Âëàñíèêà ÷è óïîâíîâàæåíîãî íèì

îðãàíó. Âëàñíèê òà óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè

Ï³äïðèºìñòâà.

5. ÌÀÉÍÎ ² ÊÎØÒÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

5.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ. Ñòàòóòíèé êàï³òàë Ï³äïðèºìñòâà

ñòàíîâèòü 5109230 ãðí 59 êîï. (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ñòî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ òðèäöÿòü ãðèâåíü 59 êîï.),

ñôîðìîâàíèé çà ðàõóíîê ìàéíîâîþ âíåñêó Âëàñíèêà â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 26 òðàâíÿ 2016 ðîêó ¹ 371/371 «Ïðî âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè».

5.2. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³-

àëüí³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

ìàéíî òà êîøòè, ïåðåäàí³ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó:

ìàéíî çàêð³ïëåíå çà Ï³äïðèºìñòâîì;

äîõîäè, îäåðæàí³ ï³ä íàäàííÿ ïîñëóã, âèêîíàííÿ ðîá³ò òà ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, âèðîáëåíî¿ ïðîäóê-

ö³¿, à òàêîæ â³ä ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 

êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåòó;

ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; 

êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ;

áåçïîâîðîòí³ áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ, îðãàí³çàö³é, ãðîìàäÿí;

êîøòè, ùî íàäõîäÿòü çà äîãîâîðàìè ³íâåñòóâàííÿ òà ñïîíñîðñüêèìè óãîäàìè;

³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.4. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó:

â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, çäàâàòè â îðåíäó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷-

êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâà-

òè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. ÏÐÀÂÀ ² ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

6.1. Ï³äïðèºìñòâî äëÿ âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü ìàº ïðàâî: 

ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ñòàòóòó âèçíà÷àòè òà ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ñòðàòåã³þ

òà îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó;

â³äêðèâàòè ðîçðàõóíêîâ³ (ïîòî÷í³), âàëþòí³ òà ³íø³ ðàõóíêè äëÿ çáåð³ãàííÿ êîøò³â ³ çä³éñíåííÿ
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âñ³õ âèä³â poçpaxóíêîâèõ, êðåäèòíèõ ³ êàñîâèõ îïåðàö³é â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè, çà êîðäîíîì,

â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ïîãîäæåííÿì ç

îðãàíîì, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî â³äíåñåíî Ï³äïðèºìñòâî;

óêëàäàòè óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè) ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³

çà ¿¿ ìåæàìè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â óñ³õ íàïðÿìêàõ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³;

îòðèìóâàòè ³íâåñòèö³¿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè; 

âñòàíîâëþâàòè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì â³ëüí³ ö³íè íà ïðîäóêö³þ, ðîáîòè ³ ïîñëóãè, ÿêùî ³íøå

íå âèçíà÷åíå çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

âèçíà÷àòè ñâîþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, ñòâîðþâàòè ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ, ³íø³

â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè áåç ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà çàòâåðäæóâàòè ïîëîæåííÿ ïðî íèõ;

íàéìàòè òà çâ³ëüíÿòè ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè;

íàïðàâëÿòè ó â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæ³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ âèêîíóþòü

çàâäàííÿ Ï³äïðèºìñòâà;

îðãàí³çîâóâàòè, çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó, ïåðåï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âñ³õ ïðà-

ö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì; 

áðàòè ó÷àñòü ó ïóáë³÷íèõ òîðãàõ, àóêö³îíàõ òîùî; 

ïðîâàäèòè ñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè;

ïðîâîäèòè òîðãîâåëüíî-çàêóï³âåëüíó ä³ÿëüí³ñòü, ðåàë³çîâóâàòè òîâàðè, ðîáîòè ³ ïîñëóãè ñà-

ìîñò³éíî, ÷åðåç ïîñåðåäíèöüê³ îðãàí³çàö³¿ ÷è çà ïðÿìèìè óãîäàìè (êîíòðàêòàìè) çà ö³íàìè ³ òà-

ðèôàìè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³;

êîðèñòóâàòèñÿ ³íøèìè ïðàâàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

6.2. Ï³äïðèºìñòâî äëÿ çä³éñíåííÿ ôóíêö³é ³ çàâäàíü ó ñôåð³ âåòåðèíàðíî¿ ïðàêòèêè ìàº ïðàâî

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

íàäàâàòè âèñíîâêè ç ïèòàíü ä³àãíîñòèêè çàõâîðþâàíü, ë³êóâàííÿ òâàðèí, à òàêîæ ç ³íøèõ ïè-

òàíü, ÿê³ âõîäÿòü äî êîìïåòåíö³¿ Ï³äïðèºìñòâà;

êîíòðîëþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðè-

ºìñòâà;

ñòâîðþâàòè íàóêîâî-ìåòîäè÷í³, åêñïåðòí³ êîì³ñ³¿ òà ðàäè çà ó÷àñòþ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â ç

ïèòàíü ðîçâèòêó âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè;

îðãàí³çîâóâàòè òà ïðîâîäèòè íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ ñåì³íàðè, êîíôåðåíö³¿ òîùî, íàóêîâî-äîñë³ä-

í³ ðîáîòè â ãàëóç³ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè;

çä³éñíþâàòè îáì³í íàóêîâèìè òà ïðàêòè÷íèìè êàäðàìè ç âåòåðèíàðíèìè çàêëàäàìè Óêðà¿íè òà

³íîçåìíèõ äåðæàâ;

ïðîâîäèòè íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ

ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè ³ ë³êóâàííÿ õâîðîá òâàðèí;

ïðîâîäèòè ñóäîâî-âåòåðèíàðíó åêñïåðòèçó çà ïîäàííÿì îðãàí³â ïðîêóðàòóðè, ñóäó, ñòðàõó-

âàííÿ ç íàäàííÿì âèñíîâê³â çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

6.3. Îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà;

çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó;

ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà

öüîãî Ñòàòóòó;

ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, äîòðèìàííÿì çàêî-

íîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ïðàâèë òà íîðì îõîðîíè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ;

âæèòòÿ çàõîä³â ï³äâèùåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷åííÿ åêîíîìíî-

ãî ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ôîíäó îïëàòè ïðàö³, ñâîº÷àñíèõ ðîçðàõóíê³â ç ïðàö³âíèêàìè

Ï³äïðèºìñòâà;

âèêîíàííÿ íîðì ³ âèìîã ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà çàáåçïå-

÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè;

âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó â³äïîâ³äíèì îðãàíàì çâ³òíîñò³ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. Äèðåê-

òîð ³ ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿ ïî-

ðÿäêó âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³;

îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,

ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

çàáåçïå÷åííÿ îáðîáêè ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ òðó-

äîâèõ â³äíîñèí, â³äíîñèí ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè, àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâèõ,

ïîäàòêîâèõ, ³íøèõ â³äíîñèí òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìåòè òà çàâäàíü

öüîãî Ñòàòóòó.

7. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ, ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ

7.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó íà îñíîâ³ ïîºäíàííÿ ïðàâ

Âëàñíèêà ùîäî ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ³ ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ Ï³äïðèºìñòâîì òðóäî-

âîãî êîëåêòèâó.

7.2. Âëàñíèê çä³éñíþº ñâî¿ ïðàâà ùîäî óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì ÷åðåç êåð³âíèêà Ï³äïðèºì-

ñòâà — äèðåêòîðà, ÿêèé î÷îëþº Ï³äïðèºìñòâî.

7.3. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ øëÿõîì

óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.4. Ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ³ çâ³ëü-

íÿº ç ïîñàäè äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà.

7.5. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:

ä³º áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº Ï³äïðèºìñòâî ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè

îñîáàìè áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ íåðåçèäåíòàìè, â ñóäàõ;

âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, óêëàäåíîãî êîíòðàê-

òó òà öüîãî Ñòàòóòó, çà âèíÿòêîì òèõ, ùî â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ Âëàñíèêà òà ³íøèõ îðãàí³â óïðàâ-

ë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì;

â³äêðèâàº ðàõóíêè ï³äïðèºìñòâà â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè òà îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åé-

ñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç îðãàíàìè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ â³äíåñåíî Ï³äïðè-

ºìñòâî, ìàº ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ, ïåðåðîçïî-

ä³ëÿº êîøòè ñåðåä ñòàòåé âèòðàò áþäæåòó Ï³äïðèºìñòâà òà âèäàº äîâ³ðåíîñò³;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè, óìîâ êîíòðàêòó, öüîãî Ñòàòóòó;

óêëàäàº â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà áóäü-ÿê³ óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè), â òîìó ÷èñë³ çîâí³ø-

íüîåêîíîì³÷í³, âèçíà÷àº âàðò³ñòü ðîá³ò, ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ òà ðåàë³çóþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì,

ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ïîäàííÿ ïðåòåíç³é, ïîçîâ³â äî þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á, çîêðåìà

íåðåçèäåíò³â;

çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó, øòàòíèé ðîçïèñ, ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ôóíêö³îíàëüí³ îáî-

â’ÿçêè ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà;

âèð³øóº êàäðîâ³ ïèòàííÿ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè: ïðèéìàº òà çâ³ëüíÿº ïðàö³âíèê³â

Ï³äïðèºìñòâà, âèçíà÷àº ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè òà ðîçì³ð ïîñàäîâèõ îêëàä³â, âæèâàº çàõîä³â ùîäî

çàîõî÷åíü òà íàêëàäåííÿ ñòÿãíåíü íà ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà: âñòàíîâëþº ïðàö³âíèêàì äîïëà-

òè ³ íàäáàâêè äî ïîñàäîâîãî îêëàäó çà âèñîê³ äîñÿãíåííÿ â ïðàö³, âèêîíàííÿ îñîáëèâî âàæëèâî¿

ðîáîòè, êëàñí³ñòü âîä³ÿì, à òàêîæ ³íø³ äîïëàòè, íàäáàâêè òà ïðåì³¿ äî çàðîá³òíî¿ ïëàòè çã³äíî ç

êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì, ãàëóçåâîþ óãîäîþ òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè:

íàäàº äîðó÷åííÿ ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âñ³õ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà:

óêëàäàº óãîäè ç ïèòàíü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèäàº ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè òà äîâ³ðå-

íîñò³, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà òà êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ:

ñêëàäàº ùîð³÷íèé ô³íàíñîâèé ïëàí òà ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà, çà âè-

êîíàííÿ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, äîòðèìàííÿ ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè, äîòðèìàííÿ íîðì îõîðîíè ïðà-

ö³, åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ ìàéíà òà êîøò³â, çàêð³ïëåíèõ çà Ï³äïðèºìñòâîì, äî-

òðèìàííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;

ó ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ìàº ïðàâî ïðîâîäèòè âíóòð³øíþ àòåñòàö³þ ïðàö³âíèê³â, âèçíà÷àòè ð³-

âåíü ¿õ êâàë³ô³êàö³¿ òà íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü:

âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà.

7.6. Ïðàö³âíèêè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ Ï³äïðèºìñòâîì, ÷åðåç çàãàëüí³ çáîðè

(êîíôåðåíö³¿), ðàäè òðóäîâîãî êîëåêòèâó, ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ÿê³ ä³þòü ó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³, ³íø³ îð-

ãàíè, óïîâíîâàæåí³ òðóäîâèì êîëåêòèâîì íà ïðåäñòàâíèöòâî, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåí-

íÿ ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ³ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

7.7. Òðóäîâèé êîëåêòèâ ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü ó÷àñòü

â éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü

òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

7.8. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîíôåðåíö³ºþ) òà

¿õí³ì âèáîðíèì îðãàíîì — ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì.

7.9. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí:

7 9.1. Ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïðîåêò êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó Ï³äïðèºìñòâà.

7 9.2. Ðîçãëÿäàº é âèð³øóº â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïèòàííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ òðóäîâîãî

êîëåêòèâó.

7 9.3. Áåðå ó÷àñòü ó ìàòåð³àëüíîìó ³ ìîðàëüíîìó ñòèìóëþâàíí³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³.

7 10. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâ-

öåì ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

7.11. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó, à

â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, à ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ — ïðåäñòàâíèêàì

ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

7.12. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é ðåºñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8. Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

8.1. Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.

8.2 Ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì ñàìîñò³éíî, â ïîðÿäêó, âèçíà-

÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.3. Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷å-

íîìó Âëàñíèêîì.

8.4. Ï³äïðèºìñòâî âåäå îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ô³íàí-

ñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.5. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì

ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòü-

ñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

8.6. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàí-

íÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â òà ÷èñòîãî ïðèáóò-

êó, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³-

íàíñîâèì ïëàíîì.

8.7. Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîð-

ìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

8.8. Â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îð³àí³çàö³ÿìè òà ãðîìà-

äÿíàìè â óñ³õ ñôåðàõ ³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóþòüñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ, çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíî-

äàâñòâîì. Ï³äïðèºìñòâî â³ëüíå ó âèáîð³ ïðåäìåò³â äîãîâîð³â, âèçíà÷åíí³ çîáîâ’ÿçàíü, áóäü-ÿêèõ

³íøèõ óìîâ ãîñïîäàðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí, ùî íå ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè.

9. ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

9.1. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî ïðîâîäèòü çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, äëÿ ÷îãî âñòóïàº ó

ïðàâîâ³äíîñèíè ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè, à òàêîæ ô³çè÷íèìè îñîáàìè ³íîçåìíèõ êðà¿í, ïðîâîäÿ÷è

åêñïîðòíî-³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ òà ³íø³ âèäè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ç ìåòîþ ³ ïðåä-

ìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, â ìåæàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

9.2. Ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êîðèñòóºòüñÿ â ïîâíî-

ìó îáñÿç³ ïðàâàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ñòàòóòîì.

9.3. Âàëþòí³ êîøòè, ³íîçåìíà âàëþòà, ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿, îäåðæàí³ Ï³äïðèºìñòâîì â ðåçóëüòà-

ò³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íèì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

9.4. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè â³ä ñâî¿õ çàðóá³æíèõ ïàðòíåð³â êðåäèò, ãðàíòè, áëà-

ãîä³éíó áåçïîâîðîòíó äîïîìîãó øëÿõîì îòðèìàííÿ âàëþòíèõ êîøò³â, ³íîçåìíî¿ âàëþòè, ³íîçåì-

íèõ ³íâåñòèö³é. ²íîçåìíà âàëþòà çàðàõîâóºòüñÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê Ï³äïðèºìñòâà.

9.5. Âëàñíèê íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà ó çîâí³øíüîåêîíîì³÷-

íèõ â³äíîñèíàõ.

10. ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ² ÄÎÏÎÂÍÅÍÜ ÄÎ ÑÒÀÒÓÒÓ

10.1 Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â òîìó æ

ïîðÿäêó, ÿêèì çàòâåðäæåíî Ñòàòóò.

11. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

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

íÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ — çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà, ÷è çà ð³øåííÿì ñóäó â ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

11.3. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëèøèòüñÿ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ ïðåòåíç³¿ êðåäèòîð³â, âèêîðèñ-

òîâóºòüñÿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà Ï³äïðèºìñòâà.

11.4. Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ ç äíÿ âíåñåííÿ çàïèñó ïðî éîãî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðèïèíåííÿ

äî ªäèíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 1315 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро�
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

22.12.2016 ð. ¹ 1315

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

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

Місце розташування
рекламного засобу

1 52302�15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6 Шевченківський район,
вул. Жилянська, 146/13

2 52303�15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЦЕНТР
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,12 Шевченківський район,
вул. Жилянська, 146/13

1. Ñêàñóâàòè 2 äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх водопровідних

мереж товариства з обмеженою відповідальністю 
«Сервіс РАПІД»

Розпорядження № 1333 від 23 грудня 2016 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс РАПІД» (листи від
11 вересня 2015 року № 1109/01, від 06 жовтня 2015 року № 0610/01, від 10 травня 2016 року № 1005/01) та про�
токоли загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідатьністю «Сервіс РАПІД» від 13 травня
2014 року № 13/05 та від 16 червня 2015 року № 16/06, з метою надійного утримання та якісного обслуговуван�
ня інженерних мереж, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ïåðåäàòè ó âîëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîì-

ïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³

ìåðåæ³ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-

í³ñòþ «Ñåðâ³ñ ÐÀÏ²Ä» çã³äíî ç äîäàòêîì ó ìå-

æàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïå-

ðåäà÷ó â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òî-

âàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêà-

íàë» ìàéíà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñ-

òîïàäà 2003 ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëî-

ä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëà-

äåíîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» 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 çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 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.
Голова В. Кличко

Про відмову у видачі ліцензії ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ

ТА МЕДИЦИНИ»
Розпорядження № 1340 від 26 грудня 2016 року

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», розпоряджен�
ня 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 осві�
ти у місті Києві», розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МІЖНАРОДНА АКА�
ДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» (реєстраційний номер справи № 50062�0015611�26�763�02 від 14.12. 2016 ро�
ку) і додані до неї документи:

1. Â³äìîâèòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÂÈÙÎÌÓ ÍÀ-

Â×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÀÊÀÄÅ-

Ì²ß ÅÊÎËÎÃ²¯ ÒÀ ÌÅÄÈÖÈÍÈ» (³äåíòèô³êàö³é-

íèé êîä 37857335, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02091,

ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå, áóäèíîê 121), ó âèäà-

÷³ ë³öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäî-

áóòòÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè) ó çâ’ÿç-

êó ç âñòàíîâëåííÿì íåâ³äïîâ³äíîñò³ çäîáóâà÷à

ë³öåíç³¿ ïóíêòó 41 Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåð-

äæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1187, à ñàìå:

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü

ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ îñíîâíèìè

çàñîáàìè äëÿ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-

ãî ïðîöåñó íà ñòðîê, íåîáõ³äíèé äëÿ çàâåðøåí-

íÿ ïîâíîãî öèêëó îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³;

â³äñóòí³ñòþ êîï³é äîêóìåíò³â ïðî â³äïîâ³ä-

í³ñòü ïðèì³ùåíü òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè

ñàí³òàðíèì íîðìàì, âèìîãàì ïðàâèë ïîæåæíî¿

áåçïåêè, íîðìàì ç îõîðîíè ïðàö³;

â³äñóòí³ñòþ â çàÿâ³ â³äîìîñòåé ïðî ì³ñöå ïðî-

âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî íå â³äïîâ³-

äàº äîäàòêó 28 äî Ë³öåíç³éíèõ óìîâ ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè, çàòâåð-

äæåíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 30 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1187.

2. Ðåêîìåíäóâàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÂÈÙÎÌÓ

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÀÊÀ-

ÄÅÌ²ß ÅÊÎËÎÃ²¯ ÒÀ ÌÅÄÈÖÈÍÈ» ï³ñëÿ óñóíåí-

íÿ ïðè÷èí, ùî ñòàëè ï³äñòàâîþ â³äìîâè ó âèäà-

÷³ ë³öåíç³¿, ïîäàòè äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ë³öåí-

çóâàííÿ íîâó çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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 надання НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
УКРАЇНИ» у постійне користування земельної ділянки 

для реконструкції будівель і споруд цілісного майнового 
комплексу під учбово�рекреаційний центр з подальшими 
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Квітки Цісик, 14 

в Оболонському районі
Розпорядження № 1329 від 23 грудня 2016 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Київської
міської ради від 09 липня 2009 року № 787/1843 «Про затвердження детального плану територій району Пуща�
Водиця в Оболонському районі м. Києва» та від 20 грудня 2016 року № 679/1683 «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРА�
ЇНИ» для реконструкції будівель і споруд цілісного майнового комплексу під учбово�рекреаційний центр з
подальшими експлуатацією та обслуговуванням на вул. Квітки Цісик, 14 в Оболонському районі м. Києва»,
розглянувши лист НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» від 20 грудня 2016 року
№ 172/1/9�1095, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó îðäåíà Òðóäîâîãî

×åðâîíîãî Ïðàïîðà çàâîäó âåðñòàò³â-àâòîìà-

ò³â ³ì. Ì. Ãîðüêîãî ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íèìè ä³ëÿíêàìè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,6406 ãà,

â³äâåäåíèìè çã³äíî ç ð³øåííÿìè âèêîíàâ÷îãî

êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðó-

äÿùèõ â³ä 09 ñåðïíÿ 1955 ðîêó ¹ 1022 «Ïðî â³-

äâîä Êè¿âñüêîìó çàâîäó ñòàíê³â-àâòîìàò³â çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä áóä³âíèöòâî ï³îíåðñüêîãî

òàáîðó», â³ä 26 ñ³÷íÿ 1965 ðîêó ¹ 80 «Ïðî äî-

äàòêîâèé â³äâîä Êè¿âñüêîìó çàâîäó ñòàíê³â-àâ-

òîìàò³â ³ì. Ãîðüêîãî çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïî-

øèðåííÿ ï³îíåðñüêîãî òàáîðó», â³ä 06 ãðóäíÿ

1971 ðîêó ¹ 1935 «Ïðî äîäàòêîâèé â³äâîä çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Êè¿âñüêîìó îðäåíà Òðóäîâîãî

×åðâîíîãî Ïðàïîðà çàâîäó âåðñòàò³â-àâòîìà-

ò³â ³ì. Ì. Ãîðüêîãî ï³ä ïîøèðåííÿ ï³îíåðñüêîãî

òàáîðó òà äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî ñïàëüíîãî êîð-

ïóñó ïî âóë. Ãàìàðíèêà ¹ 14 â Ïóù³-Âîäèö³ Ïî-

ä³ëüñüêîãî ðàéîíó», ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ÍÀÖ²Î-

ÍÀËÜÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ «ÌÀËÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ

ÓÊÐÀ¯ÍÈ» ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó äèòÿ-

÷îãî îçäîðîâ÷îãî òàáîðó «Âèìïåë» (ðîçïîðÿ-

äæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 ÷åðâ-

íÿ 2012 ðîêó ¹ 367-ð, ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçè-

ä³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 14

÷åðâíÿ 2012 ðîêó ¹ 439, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà-

÷³ â³ä 14 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó òà â³äíåñòè ö³ çåìåëü-

í³ ä³ëÿíêè äî çåìåëü çàïàñó ðåêðåàö³éíîãî ïðè-

çíà÷åííÿ.

2. Ïðèïèíèòè Óïðàâë³ííþ âîäîêàíàë³çàö³¿ ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ

0,1200 ãà, â³äâåäåíîþ çã³äíî ç ð³øåííÿì âèêî-

íàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïó-

òàò³â òðóäÿùèõ â³ä 31 áåðåçíÿ 1959 ðîêó ¹ 466

«Ïðî â³äâîä Óïðàâë³ííþ âîäîêàíàë³çàö³¿ çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê ï³ä áóä³âíèöòâî àðòåç³àíñüêèõ ñâåðä-

ëîâèí, âîäîíàï³ðíî¿ áàøòè òà åêñïëóàòàö³éíî-

òåõí³÷íî¿ ä³ëüíèö³» ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ÍÀ-

Ö²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ «ÌÀËÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÍÀ-

ÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ» ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó

äèòÿ÷îãî îçäîðîâ÷îãî òàáîðó «Âèìïåë» (ðîç-

ïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13

÷åðâíÿ 2012 ðîêó ¹ 367-ð, ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðå-

çèä³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 14

÷åðâíÿ 2012 ðîêó ¹ 439, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà-

÷³ â³ä 14 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó) òà â³äíåñòè öþ çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó ðåêðåàö³éíî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ.

3. Íàäàòè ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ «ÌÀËÀ

ÀÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â ïîñò³éíå

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,7012

ãà (êàäàñòðîâèé ïîìåð 8000000000:854 15:0001)

äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ö³ë³ñíîãî

ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ï³ä ó÷áîâî-ðåêðåàö³éíèé

öåíòð ç ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿì íà âóë. Êâ³òêè Ö³ñèê, 14 â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³ ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà

ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó ðåêðåàö³éíîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ-

ÌÓ ÖÅÍÒÐÓ «ÌÀËÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»

ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó äèòÿ÷îãî îçäî-

ðîâ÷îãî òàáîðó «Âèìïåë» (ðîçïîðÿäæåííÿ Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 ÷åðâíÿ 2012 ðî-

êó ¹ 367-ð, ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèä³¿ Íàö³î-

íàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 14 ÷åðâíÿ 2012

ðîêó ¹ 439, àêò ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ â³ä 14 ÷åðâ-

íÿ 2012 ðîêó) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ðåê-

ðåàö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-7934).

4. ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ «ÌÀËÀ ÀÊÀÄÅ-

Ì²ß ÍÀÓÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü, âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà

âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä 15

ñåðïíÿ 2013 ðîêó ¹ 14396/0/12/19-13, Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä

26 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 698/41-16.

4.7. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áó-

òè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîþ êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè ïà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.12.2016 ð. ¹ 1333

Зовнішні водопровідні мережі товариства з обмеженою відповідальністю
«Сервіс РАПІД», які безоплатно приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр
труб, мм

Довжина,
м

Матеріал труб Рік введення в
експлуатацію

Вартість об'єктів передачі,
грн без ПДВ (ринкова)

Зовнішні водопровідні мережі
на Кільцевій дорозі (від вул.
Миколи Трублаїні до вул.
Яблуневої)

315 
225

550,9 
79,1

ПЕ 100 SDR 17 
ПЕ 100 SDR 17

2014 
2014

2 140945,66
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13 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹4 (4917)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

²íñòèòóò ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí ³ ñèñòåì 
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè 

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäà÷³ äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó
(03187, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 42)

1. Îá'ºêò ¹ 1:
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 17,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà

âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 67,82 ãðí çà
1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 67,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà. Ö³íà îðåíäè ñòàíîâèòü áåç ÏÄÂ 35,00
ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

2. Îá'ºêò ¹2:
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 50,30 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà

âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ óñòàíîâè. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 26,36
ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

3. Îá'ºêò ¹3:
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 308,35 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà

ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 26,43 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

4. Îá'ºêò ¹ 4:
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 88,90 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà

âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 22,49 ãðí çà 1 êâ.ì íà
ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 58,6 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): îô³ñ. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 35,27 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 115,25 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 29,39 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 1186,20 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç 21,55 ãðí çà 1 êâ.ì íà
ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 166,32 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 19,70 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 244,95 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç 18,61 ãðí çà 1 êâ.ì íà
ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 132,50 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 13,59 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 162,50 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 19,84 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

- òåõí³÷íèé ìàéäàí÷èê ïëîùåþ 140,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì).
Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 10,33 ãðí
çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

- ðåçåðâóàð ãàðÿ÷èõ ñòîê³â îá'ºìîì 270 êóá.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì).
Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 3 168,03 ãðí
íà ì³ñÿöü.

- ðåçåðâóàð õîëîäíèõ ñòîê³â îá'ºìîì 225 êóá.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì).
Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 2 640,18 ãðí
íà ì³ñÿöü.

- ðåçåðâóàð ¹1 äëÿ êèñëîòîì³ñòêèõ îá'ºìîì 115 êóá.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ
2 098,01 ãðí íà ì³ñÿöü.

- ðåçåðâóàð ¹ 2 äëÿ êèñëîòî ì³ñòêèõ ñòîê³â îá'ºìîì 115 êóá.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ
2 098,01 ãðí íà ì³ñÿöü.

- ðåçåðâóàð øëàìîâ³äñò³éíèê îá'ºìîì 120 êóá.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì).
Ìîæëèâà ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 1 723,16 ãðí
íà ì³ñÿöü.

- ãðàäèðíÿ ïëîùåþ 136,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 16,06 ãðí çà 1 êâ.ì íà
ì³ñÿöü.

5. Îá'ºêò ¹5:
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 48,50 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà

âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ñêëàä. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 22,49 ãðí çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 72,30 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà

âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 35,27 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 52,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 29,39 ãðí çà 1 êâ.ì íà
ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 32,90 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 19,90 ãðí çà 1 êâ.ì íà
ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 388,40 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 22,59 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 447,60 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà
ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): âèðîáíèöòâî. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 19,63 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

6. Îá'ºêò ¹6:
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà

âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 22,49 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà ìåòà
âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ îô³ñó. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 35,87 ãðí çà 1 êâ.ì
íà ì³ñÿöü.

7. Îá'ºêò ¹7:
- ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 108,00 êâ.ì; ñòðîê îðåíäè äî 3-õ ðîê³â (çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì). Ìîæëèâà

ìåòà âèêîðèñòàííÿ (çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì): ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà. Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ 37,26 ãðí
çà 1 êâ.ì íà ì³ñÿöü.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ îðåíäàð³â:
1. Óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íà óìîâàõ òèïîâîãî.
2. Äîäàòêîâ³ óìîâè: â³äøêîäóâàííÿ Îðåíäîäàâöþ âèòðàò íà óòðèìàííÿ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ,

êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â, ïîäàòêó íà çåìëþ, íà ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
3. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äîäàòêîâèõ çàÿâ áóäå îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè öèõ îá'ºêò³â.
4. Îñòàíí³é äåíü ïðèéìàííÿ çàÿâ ïðî îðåíäó: 27 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â, ïð. Àêàä.

Ãëóøêîâà, 42, êîðïóñ 2, ê³ìí. 514-6, òåëåôîí (044) 526-55-06, ôàêñ (044) 526-64-57.

Îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 30.01.2017ð. î 
14 ãîä. 40 õâ. çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, âóë. Ï. Áîëáî÷àíà, 8, êîðï.1, çàë ¹35 ó ñïðàâ³ ¹826/27858/15 çà ïîçîâîì
Ñóñëåíñüêî¿ Â.Â. äî Êè¿âðàäè, òðåòÿ îñîáà ÎÊ «Ê²Ç «Êîíèê» ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ ó ÿêîñò³ òðåò³õ îñ³á:
Ñòåïàíîâó Òåòÿíó Îëåêñàíäð³âíó, Êîëåñíèêà ²ãîðÿ Ãðèãîðîâè÷à, Øêð³áëÿêà Äìèòðà Äìèòðîâè÷à, Êîëåñíèêà
Àðòåìà ²ãîðîâè÷à, Øêð³áëÿê Îëåíó Äìèòð³âíó, Ãàâðèëþê Àíàñòàñ³þ Ñåðã³¿âíó, Òêà÷åíêî Îëåêñ³¿âíó, Ñàìóñºâà
Ìèêèòó Ñåðã³éîâè÷à, ßñêåâè÷à Ñåðã³ÿ Ñåìåíîâè÷à, ßñêåâè÷à Áîðèñà Ñåìåíîâè÷à, Ëèòâèíà Àíäð³ÿ Ïåòðîâè÷à,
Á³ëÿºâó Òàìàðó Ìèêîëà¿âíó, Ñàìóñºâó Ãàííó Îëåã³âíó, ßöèíè Îêñàíó Âàëåð³¿âíó, Ïàâëåíêî ²ðèíó Ìèêîëà¿âíó,
Ñàâ÷óê Îëüãó Âîëîäèìèð³âíó, ßöèíè Îëåêñàíäðà Âîëîäèìèðîâè÷à, Êëþ÷í³êîâà Â³êòîðà ²ãîðîâè÷à, Ãàâðèëþê
Àíæåëó ßê³âíó, Ñåìåíåíêî Îëåíó Âîëîäèìèð³âíó, Ãóð³íó ²ðèíó Ìèêîëà¿âíó, Êîâàðèêà Îëåêñàíäðà Ñåðã³éîâè÷à,
Âëàñåíêî Òåòÿíó Ñåðã³¿âíó, Øïàðèê Îêñàíó Ìèõàéë³âíó, Íîâ³êîâà Âîëîäèìèðà Êîñòÿíòèíîâè÷à, Ìîëîòîê
Îëåíó Ñåðã³¿âíó, Ãîëóá Í³íó Êóçüì³âíó, Ãîëóá Þë³þ ªâãåí³¿âíó, Ñèðîòó Âîëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè÷à,Óäîâåíêà
Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à, Âëàñåíêà Îëåêñàíäðà Ñåðã³éîâè÷à, Ñêàëèãó Ìàêñèìà Ìèõàéëîâè÷à, Ñèðîòó Ëàðèñó
Îëåêñàíäð³âíó, Ñèðîòó Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à, Ìàç³íà Îëåãà Ëåîí³äîâè÷à.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909213 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1200 ãà, ÿêà

ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïøåíè÷í³é, 11 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 

8 000 000 000:72:550:0006) â³ä 28 âåðåñíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ë³ùèíè Ìàðèíè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
îðåíäîäàâöÿ - ²íñòèòóò åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ïàòîëîã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ðàä³îá³îëîã³¿ 

³ì. Ð. ª. Êàâåöüêîãî ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè 
â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà

àäðåñîþ: 03022,ì.Êè¿â,âóë.Âàñèëüê³âñüêà,45,òåë. (044)258-16-57. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè,

îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç.3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò..9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó

äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

¹
ð/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ (êîä

çà ªÄÐÏÎÓ,
íàçâà,

þðèäè÷íà
àäðåñà,

êîíòàêòíèé
òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

íàéìåíóâàííÿ ðåºñòðîâèé íîìåð
ìàéíà

çàãàëüíà
ïëîùà, ì2

âàðò³ñòü
ìàéíà çà

íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé

ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì

ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ

1

Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íàóê

Óêðà¿íè

05416946,
²íñòèòóò

åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ ïàòîëîã³¿,

îíêîëîã³¿ ³
ðàä³îá³îëîã³¿

³ì.Ð.ª.Êàâåöüêî-
ãî, ì.Êè¿â, âóë.
Âàñèëüê³âñüêà,

45,òåë.258-16-57

íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹2, 4-7, 24 íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ áóä³âë³ êîðïóñó

¹1

05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
010 121,6 942335,15 äî 31.12.2019 ð. ðîçì³ùåííÿ

ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî ä³º íà îñíîâ³

ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ ³
ïðîâàäèòü

ãîñïîäàðñüêó
ä³ÿëüí³ñòü ç
ìåäè÷íî¿
ïðàêòèêè

2
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹101-121,405 êîðïóñó

¹2

05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
011 428,0 3281858,35 äî 31.12.2019 ð.

3
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹221,410,411 êîðïóñó

¹2

05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
011 55,0 421734,13 äî 31.12.2019 ð.

4 íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹71 êîðïóñó ¹1

05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
010 47,4 367324,72 äî 31.12.2019 ð. ðîçì³ùåííÿ

àïòåêè

5 íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹104 êîðïóñó ¹1

05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
010 22,3 172813,11 äî 31.12.2019 ð. ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

6 ÷àñòèíà õîëó êîðïóñó ¹² 05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
010 1,0 7749,47 äî 31.12.2019 ð. ðîçì³ùåííÿ

áàíêîìàòó

7
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹221,410,411 êîðïóñó

¹2

05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
011 33,0 253040,48 äî 31.12.2019 ð. ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

8 íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ
¹1-8 êîðïóñó ¹4

05416946.1.ÆÖËÀÑÊ
012 94,0 514379,59 äî 31.12.2019 ð. ðîçì³ùåííÿ

âèðîáíèöòâà

Кольороподіл А2 (формат
660х560 мм)

01034, Київ, вул.
Володимирська, 51�а,

репроцентр газети
«Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 52016

13 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹4(4917)

16

Ì²ÑÒÎ

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí 
êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ íà I êâàðòàë 2017 ðîêó

Ó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ Âîëîäèìè-
ðîâè÷à Ïë³ñà (ïèòàííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),
ïèòàííÿ áþäæåòó òà ô³íàíñ³â, ïëà-
íóâàííÿ é îáë³êó, ïîäàòêîâî¿ ïî-
ë³òèêè, áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îð-
ãàí³çàö³¿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³,
³íôîðìàòèçàö³¿, òåëåêîìóí³êàö³é-
íèõ ñèñòåì òà òåõíîëîã³é, åëåê-
òðîííîãî óðÿäóâàííÿ, çàõèñòó ³í-
ôîðìàö³¿, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî-
ãî ñóñï³ëüñòâà íà òåðèòîð³¿ ì. Êè-
ºâà) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00 äî
18.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëå-
ôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëü-
íî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí  — 202-74-40. Îñî-
áèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — òðåòüî-
ãî â³âòîðêà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00
äî 18.00 ó Ïå÷åðñüê³é ÐÄÀ òà ó ÷åò-
âåðòèé â³âòîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ
ç 17.00 äî 18.00 ó Øåâ÷åíê³âñüê³é
ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é,
êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðåäè ç 17.00 äî
18.00, òåë.202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðà Îëåêñàíäðîâè÷à Ïàíòå-
ëåºâà (ïèòàííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, åíåðãåòè-
êè, åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ; óòðèìàííÿ ³ çàáåç-

ïå÷åííÿ íàëåæíîãî ñòàíó æèòëî-
âîãî ôîíäó, ñï³âïðàö³ ç ÎÑÁÁ, ïðè-
âàòèçàö³¿ æèòëà, íàäàííÿ ðèòóàëü-
íèõ ïîñëóã; êîíòðîëþ çà áëàãîóñò-
ðîºì; íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é; îõî-
ðîíè äîâê³ëëÿ; îõîðîíè ïðàö³ òà
áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåí-
íÿ) îñîáèñòèé ïðèéîì — êîæíîãî
äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00 íà
âóëèö³ Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí — 202-74-56. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ïåð-
øîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00 ó
Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ òà êîæíîãî
òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 18.00
ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òå-
ëåôîííèõ ë³í³é, êîæíîãî ÷åòâåð-
òîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî 17.00,
òåë.202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèêîëè Þð³éîâè÷à Ïîâîðîçíè-
êà (ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñî-
ö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó ñîö³àëüíî íåçàõèùå-
íèõ ãðîìàäÿí-ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³-
ä³â, îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ, ä³-
òåé-ñèð³ò, îäèíîêèõ ìàòåð³â, áàãà-
òîä³òíèõ ñ³ìåé òà ³íøèõ; çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà
ïðî ï³ëüãè, çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ,
ïðàö³ òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè; ãåíäåð-
íî¿ ïîë³òèêè; íàäàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ïîñëóã; ïèòàííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, ïðèâàòèçàö³¿) îñî-
áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæ-
íî¿ òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 12.00 äî 14.00
íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîíè ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí — 202-76-16. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ïåð-
øîãî ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî
17.00 ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ òà òðåòüî¿
ï’ÿòíèö³ ç 16.00 äî 17.00 ó Äàðíèöü-
ê³é ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³-
í³é êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç
11.00 äî 12.00, òåë.202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³ÿ Þð³éîâè÷à Ðåçí³êîâà
(ïèòàííÿ äåöåíòðàë³çàö³¿ òà ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; ì³æíàðîä-
íèõ â³äíîñèí; âíóòð³øíüî¿ ïîë³-
òèêè; ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿; âèäàâ-
íè÷î¿ ñïðàâè; òóðèçìó ³ êóðîðò³â;
ðåêëàìè) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³âòîð-
êà ì³ñöÿöÿ ç 10.00 äî 12.00 íà âóë.
Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîíè ïîñàäî-
âî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãà-
í³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí — 202-70-52. Äåíü òà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òå-
ëåôîííèõ ë³í³é êîæíîãî ÷åòâåð-
òîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî 11.00,
òåë.202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ëë³ Âàäèìîâè÷à Ñàãàéäàêà (ïè-
òàííÿ ïðîìèñëîâî¿, íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè;
ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ï³äïðè-
ºìíèöòâà; âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà
ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ; ä³ÿëüíîñò³ ðèíê³â; ³íôîðìà-
òèçàö³¿,òåëå-òà ðàä³îìîâëåííÿ,ïî-
øòîâîãî çâ’ÿçêó; òðàíñïîðòó òà çâ’ÿç-
êó; áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó äîð³ã)
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí—êîæ-
íîãî äðóãîãî â³âòîðêà ç 14.00-15.00.
Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïî-
â³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí —202-74-66.
Äåíüòà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãà-

ðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é êîæíîãî
÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ç 12.00-13.00,
òåë.202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäðà Âàëåð³éîâè÷à Ñïà-
ñèáêà (ïèòàííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè, ðåãóëþâàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³; êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà; áóä³âíèöòâà
æèòëà, ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî
ôîíäó; çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ
æèòëîâîþ ïëîùåþ, ïèòàííÿ âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì ³íâåñòîð³â, ÿê³ çàçíàëè
çáèòê³â óíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ãðó-
ïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîì-
ïàí³é «Åë³òà-öåíòð»; âèêîðèñòàí-
íÿ òà îõîðîíè çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
ì. Êèºâà) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí — êîæíî¿ ïåðøî¿ ñåðåäè ì³-
ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùà-
òèê, 36. Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñî-
áè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí—
202-77-04; 202-77-05. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — ó äðóãó ñåðåäó
ç 16.00 â Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ, ÷åòâåð-
òî¿ ñåðåäè ç 16.00 â Ïîä³ëüñüê³é
ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é,
êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 14.00
äî 15.00, òåë.202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííè Â³êòîð³âíè Ñòàðîñòåí-
êî (ïèòàííÿ îñâ³òè ³ íàóêè; êóëü-

òóðè òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîð-
òó; íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ³ ì³ã-
ðàö³¿ òà äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³ä-
íîñèí; ïèòàííÿ ìàòåðèíñòâà ³
äèòèíñòâà, ä³òåé-ñèð³ò, ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³, òóðèçìó òà êóðîðò³â) îñî-
áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæ-
íîãî äðóãîãî â³âòîðêà ç 16.00 äî
17.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òå-
ëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³-
äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí —
202-74-03. Îñîáèñòèé âè¿çíèé
ïðèéîì — êîæíîãî ÷åòâåðòîãî
â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 â Äåñ-
íÿíñüê³é ÐÄÀ òà òðåòüîãî â³âòîð-
êà ç 16.00 ó Äí³ïðîâñüê³é ÐÄÀ.
Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ
«ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é, êîæ-
íîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî
11.00, òåë.202-76-76.

Ó êåð³âíèêà àïàðàòó âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Âî-
ëîäèìèðà Âîëîäèìèðîâè÷à
Áîíäàðåíêà (ïèòàííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ä³ÿëüíîñò³ àðõ³â³â; çàïîá³-
ãàííÿ êîðóïö³¿; çàáåçïå÷åííÿ çà-
êîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó, ïðàâ ³
ñâîáîä ãðîìàäÿí; âçàºìîä³¿ òà
ðîçâèòêó çâ’ÿçê³â ³ç ñóäàìè, ïðà-
âîîõîðîííèìè îðãàíàìè; ðîáî-
òè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí äî-
êóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ; ðå-
ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ñèñòåìè
ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é; ïèòàí-
íÿ ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó
öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ ïîñëóã) îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — êîæíîãî òðåòüîãî
â³âòîðêà ç 10.00 äî 13.00 íà âó-
ëèö³ Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïî-
ñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó ãðîìàäÿí — 202-77-76 �
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