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ÖÜÎÃÎ ðàçó ì³ñöåì ðåéäó ñòàëà
ñòîëè÷íà Îáîëîíñüêà íàáåðåæíà.
Ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè ³íôîðìà-
ö³éíî-òåîðåòè÷íó áåñ³äó, íàãàäó-
þ÷è ïðî íåáåçïåêó ïåðåáóâàííÿ
íà òîíê³é êðèç³, òà âðó÷èëè óñ³ì
ïðèñóòí³ì ëèñò³âêè ç ïàì’ÿòêîþ
ïðàâèë áåçïåêè íà ëüîäó.

Ï³ñëÿ öüîãî ôàõ³âö³ âîäîëàçíî-

ðÿòóâàëüíî¿ ãðóïè ïðîäåìîíñòðó-
âàëè ñâî¿ ä³¿ ïðè íàäàíí³ äîïî-
ìîãè ïîòîïàþ÷îìó, à òàêîæ íà-
â÷àëè ïðèñóòí³õ ðèáàëîê ÿê ðÿòó-
âàòè ñåáå, êîëè í³êîãî íåìàº ïî-
ðó÷, òà ÿê äîïîìîãòè ëþäèí³, ÿêà
ïîòðàïèëà â á³äó.

«ßêùî âè ñòàëè ñâ³äêîì íå-
ùàñíîãî âèïàäêó, ïîòð³áíî óíè-

êàòè ïàí³êè òà õàîòè÷íèõ ä³é. Â
ïåðøó ÷åðãó,íåîáõ³äíî îö³íèòè îá-
ñòàíîâêó,çàòåëåôîíóâàòè äî Ñëóæ-
áè ïîðÿòóíêó çà íîìåðîì 101, ïå-
ðåäàòè êîîðäèíàòè ì³ñöÿ ïîä³¿ ³
ïîÿñíèòè ñèòóàö³þ, ùî âèíèêëà.
Äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè áóäü-ÿê³ ï³äðó÷í³
çàñîáè (ðåì³íü, ïàëèöþ, ìîòóçêó,
ïîâîäîê äëÿ ñîáàê) ÷è äîïîìîãòè,
âèòÿãóþ÷è ëþäèíó ðóêîþ. Ãîëîâ-
íå — ïàì’ÿòàòè, ùî ïîñòðàæäà-
ëèé ìîæå áóòè â ñòàí³ øîêó, ïàí³-
êóâàòè, ³ ðÿòóþ÷èñü, ìîæå ïîòÿã-
íóòè ðÿò³âíèêà çà ñîáîþ. Â òàêî-
ìó ðàç³ íàéêðàùå áóëî á çíàéòè
áóäü-ÿêó ïëàâàþ÷ó ð³÷, ùîá ïî-
êëàñòè ¿¿ ì³æ ñîáîþ òà ïîòîïà-
þ÷èì. Ä³ñòàâøè ïîòåðï³ëîãî ç âî-
äè, ïîòð³áíî â³äïîâçòè â³ä ïðî-
ëîìó íà íàéá³ëüø áåçïå÷íó â³ä-
ñòàíü òà, çà íåîáõ³äíîñò³, íàäàòè
ïåðøó äîìåäè÷íó äîïîìîãó»,—
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» íà÷àëüíèê
â³ää³ëåííÿ âîäîëàçíî-ðÿòóâàëü-
íèõ ðîá³ò ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó 
ì. Êèºâ³ Îëåêñàíäð Òóìàíîâ.

Ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè âêîò-
ðå íàãîëîøóþòü ëþáèòåëÿì ïî-
ðèáàëèòè òà çä³éñíèòè ïðîìå-
íàä íà ëüîäó: ïàì’ÿòàéòå, ùî â
òàêèé çèìîâèé ïåð³îä, êîëè â³ä-
áóâàºòüñÿ ð³çêà çì³íà òåìïåðà-
òóðè ïîâ³òðÿ, êðèãà º îñîáëèâî
íåáåçïå÷íîþ ³ ï³äñòóïíîþ äëÿ
ïðîãóëÿíîê òà ðèáîëîâë³. Íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü ë³ä íà âîäîéìàõ
Êèºâà âêðàé òîíêèé, òîæ ïåðå-
áóâàííÿ íà íüîìó ìîæå çàê³í÷è-
òèñÿ òðàãåä³ºþ. Âèõîäèòè íà êðè-
ãó ìîæíà ëèøå òîä³, êîëè ¿¿ òîâ-
ùèíà äîñÿãíå 7 ñì, à ìàñîâå ïå-
ðåáóâàííÿ íà âîäîéì³ (íàñàìïå-
ðåä öå ñòîñóºòüñÿ ðèáàëîê,— àâò.)
äîçâîëÿºòüñÿ ïðè òîâùèí³ ëüî-
äó íå ìåíøå, í³æ 15 ñì.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó»
â ïðåñ-ñëóæá³ Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³,
ò³ëüêè ç ïî÷àòêó çèìîâîãî ïå-
ð³îäó íà âîäíèõ îá’ºêòàõ ñòîëè-
ö³ âðÿòîâàíî 20 ãðîìàäÿí òà ùå,
íà ïðåâåëèêèé æàëü, 5 îñ³á çà-
ãèíóëî �

Íåáåçïå÷íà êðèãà
� Ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåéä ùîäî áåçïå÷íîãî 

ïåðåáóâàííÿ ëþäåé íà ëüîäó
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Ó÷îðà íà Îáîëîíñüê³é íàáåðåæí³é ôàõ³âö³ ñòîëè÷íî¿ âîäîëàçíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè ïðîâåëè ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåéä, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâî¿ ä³¿ ïðè íàäàíí³
äîïîìîãè ïîòîïàþ÷îìó

Ç ïî÷àòêó çèìîâîãî ïåð³îäó íà âîäíèõ îá’ºêòàõ
Êèºâà âðÿòîâàíî 20 ãðîìàäÿí. Íà ïðåâåëèêèé
æàëü, ï’ÿòü îñ³á çàãèíóëî. Ó÷îðà ç ìåòîþ çàïîá³-
ãàííÿ âèíèêíåííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â íà ëüîäó
ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè ïðîâåëè ïîïåðåäæóâàëü-
íüíèé ðåéä. Ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ôàõ³âö³ îðãà-
í³çóâàëè ó ì³ñöÿõ íàéá³ëüøîãî ñêóï÷åííÿ ëþáè-
òåë³â çèìîâî¿ ðèáîëîâë³. Âîíè ïðîäåìîíñòðóâàëè
ÿê ðÿòóâàòè ñåáå òà äîïîìîãòè ëþäèí³, ÿêà ïðî-
âàëèëàñÿ ï³ä êðèãó.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ì³ñòî çàîùàäèëî 
ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü
çàâäÿêè åëåêòðîííèì
çàêóï³âëÿì

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çä³éñ-

íåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü» òîð³ê

Êè¿â ïðîâ³â ïîíàä 47 òèñÿ÷ ïðîöåäóð

ó ñèñòåì³ ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü Prozorro.

«Ñòàíîì íà 31 ãðóäíÿ â ñèñòåì³ áóëî çà-

ðåºñòðîâàíî 1 715 çàìîâíèê³â ì³ñü-

êîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ÿê³ ïðîâåëè

47 120 ïðîöåäóð íà çàãàëüíó ñóìó 11,77

ìëðä ãðí»,— çàóâàæèâ êåð³âíèê àïà-

ðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî òà

äîäàâ, ùî ñåðåäí³é â³äñîòîê çíèæåí-

íÿ ö³íè ó÷àñíèêàìè çàêóï³âåëü çà ìè-

íóëèé ð³ê ñêëàâ 15,78%.

Ñåðåä îñíîâíèõ çàìîâíèê³â — Äå-

ïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íà ÿêèé

ïðèïàäàº 10 005 çàêóï³âåëü àáî 38%

â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³, Äåïàðòàìåíò

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè — 2 296

çàêóï³âåëü àáî 9% ³ Äåïàðòàìåíò ñîö³-

àëüíî¿ ïîë³òèêè — 1 799 çàêóï³âåëü

àáî 7%.

«Ì³ñòî çåêîíîìèëî 532 ìëí ãðí ñà-

ìå çàâäÿêè ïðîçîðîñò³ çàêóï³âåëü ³

ñòâîðåííþ íàëåæíî¿ êîíêóðåíö³¿. Åëåê-

òðîííà ïëàòôîðìà äàº çìîãó ó÷àñíè-

êàì ³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè áðàòè

ó÷àñòü ó öüîìó ïðîöåñ³, ùî âïëèâàº íà

çíèæåííÿ ö³íè,— ï³äêðåñëèâ Âîëîäè-

ìèð Áîíäàðåíêî.— Ïîïðè çàêîíîäàâ-

÷³ îáìåæåííÿ, ì³ñòî ìàº íàì³ð ïðîâî-

äèòè ÷åðåç åëåêòðîííó ñèñòåìó çàêó-

ï³âë³, âàðò³ñòü ÿêèõ ïåðåâèùóº 3 òèñ.

ãðí.Àäæå ïðîçîð³ñòü òà åêîíîìí³ñòü ó

âèòðàò³ ô³íàíñîâîãî ðåñóðñó êèÿí º

âèçíà÷àëüíèìè ó ä³ÿëüíîñò³ ñòîëè÷íî¿

àäì³í³ñòðàö³¿».

Ó Êèºâ³ ç’ÿâèòüñÿ Ìóçåé
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³

Ó÷îðà íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿

Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àð-

õ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ äåïó-

òàòè ïîãîäèëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî íà-

äàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðî-

åêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ ä³-

ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó ìåìîð³àëüíîìó

êîìïëåêñó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ äëÿ

ñòâîðåííÿ Ìóçåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

«Ï³ñëÿ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ Ìàéäàí

Íåçàëåæíîñò³ äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ,

áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ñòàâ ñàêðàëüíèì

ì³ñöåì. Öå âæå íå ïðîñòî öåíòð ñòî-

ëèö³, öå — ñèìâîë ñâîáîäè. Òðè ðîêè

òîìó çà íàøó íåçàëåæí³ñòü ³ äåìîêðà-

ò³þ ëþäè çàïëàòèëè ö³íîþ âëàñíîãî

æèòòÿ.Òîìó ìè îáîâ’ÿçêîâî ìàºìî çáå-

ðåãòè ïàì’ÿòü ïðî öèõ â³ä÷àéäóøíèõ

òà ñì³ëèâèõ ëþäåé — ñòâîðèòè Ìóçåé

Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. ªäèíèì ì³ñöåì, ùî

â³äïîâ³äàº âñ³ì âèìîãàì,ì³ñòîáóä³âí³é

ëîã³ö³ òà ³ñòîðè÷í³é çóìîâëåíîñò³, º ä³-

ëÿíêà íà Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³,

3»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî

ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè

Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Â³äïîâ³äíèé ïðîåêò ð³øåííÿ ìà-

þòü ðîçãëÿíóòè íà ïëåíàðíîìó çàñ³-

äàíí³ Êè¿âðàäè.

íîâèíè



âèïóñê ¹9 (1688) |ñåðåäà | 25 ñ³÷íÿ 2017 ð.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 680/1634 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79"1, 83 Земельного кодексу України, статей 26, 56 Закону України «Про землеуст"
рій», 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 місцеве са"
моврядування в Україні», враховуючи те, що право комунальної власності територіальної громади міста Ки"
єва на земельну ділянку зареєстровано в установленому порядку (інформаційна довідка з Державного реєс"
тру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпо"
тек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від
30.06.2016 № 62445534) та розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Тор"
гова мережа «УКРАВТО» від 04.07.2016 N К"27179, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки
комунальної власності територіальної громади
міста Києва площею 7,1870 га (кадастровий но�
мер 8000000000:75:313:0008) на вул. Пшенич�
ній, 4 у Святошинському районі м. Києва (спра�
ва�клопотання К�27179).

2. Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД�
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «Торгова мережа «УКРАВТО»
дозвіл виступити замовником технічної доку�

ментації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

3. 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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки управлінню освіти 

Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації на вул. Академіка Вільямса, 10 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва, обслуговування 

та експлуатації дошкільного навчального закладу
Рішення Київської міської ради № 620/1624 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки управлінню освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Ака"
деміка Вільямса, 10 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель"
ного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз"
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра"
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Голосіївської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації на вул. Акаде�
міка Вільямса, 10 у Голосіївському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 1,28 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для будівництва, обслуговування та експлуата�
ції дошкільного навчального закладу згідно з
планом�схемою (додаток до рішення) (К�27356).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству 

з додатковою відповідальністю 
«Київське виробниче об’єднання 

«Медапаратура» на просп. Степана Бандери, 21 
в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування виробничих будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 628/1632 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки товариству з додатковою відповідальністю «Київське виробниче об’єднання «Медапарату"
ра» на просп. Степана Бандери, 21 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак"
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат"
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з додатковою відповідальністю «Ки�
ївське виробниче об’єднання «Медапаратура»
на просп. Степана Бандери, 21 в Оболонсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 1,22
га (земельна ділянка комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва) в оренду на
15 років для експлуатації та обслуговування ви�
робничих будівель і споруд згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�26537).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Ярмак Валентині Михайлівні для обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд 

на вул. Василя Вишиваного, 11 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 593/1597 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При"

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Ярмак Валентині Михайлівні для об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Василя Вишиваного, 11
у Дніпровському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа П�9371).

2. Передати громадянці Ярмак Валентині Ми�
хайлівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:66:087:0018) для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Василя Вишиваного, 11 у Дніпровсько�
му районі м. Києва.

3. Громадянці Ярмак Валентині Михайлівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�

кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. 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.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на земельну ділянку може
бути припинено у випадках, передбачених стат�
тями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. 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

Про передачу громадянину Проскурку 
Костянтину Петровичу у приватну власність 

земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 12 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 612/1616 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 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 місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Про�
скурку Костянтину Петровичу для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лазурній, 12 у Деснян�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва А�21772).

2. Передати громадянину Проскурку Костян�
тину Петровичу, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:62:477:0001) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Лазурній, 12 у Деснян�
ському районі м. Києва із земель комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянину Проскурку Костянтину Пет�
ровичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. 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.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
16.06.2015 № 7418/0/12/19�15, Головного управ�
ління Держгеокадастру у м. Києві від 03.07.2015
№ 19�26�7777.2�415/20�15.

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

3.5. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
порядку.

3.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.7. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».
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4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

5. 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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

житлово"будівельному кооперативу «Арсеналець"7» 
на вул. Березняківській, 36 у Дніпровському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
житлового будинку та прибудинкової території
Рішення Київської міської ради № 623/1627 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки житлово"будівельному кооперативу «Арсеналець"7» на вул. Березняківській, 36 у Дніпров"
ському, районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79"1, 123 Земельного кодексу Укра"
їни, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законо"
давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 части"
ни першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
житлово�будівельному кооперативу «Арсена�
лець�7» на вул. Березняківській, 36 у Дніпров�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,36 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в по�
стійне користування для експлуатації та обслу�
говування житлового будинку та прибудинко�
вої території згідно з планом�схемою (додаток
до рішення) (К�26531).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233 

«Про приватизацію земельних ділянок для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 

і споруд у Шевченківському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 708/1712 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з
переходом права власності на частину житлового будинку та враховуючи заяву громадянки Гірак Жанни Вік"
торівни від 21.10.2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток до рішення Київ�
ської міської ради від 12.07.2012 № 896/8233
«Про приватизацію земельних ділянок для бу�
дівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Шевченківсько�
му районі м. Києва», а саме:

— у п’ятій графі п’ятій позиції слова «Бєлян�
кін Віктор Семенович» замінити словами «Гірак
Жанна Вікторівна» (кадастровий номер
8000000000:88:023:0023, справа А�22166).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про приватизацію земельної ділянки громадянці 
Веременко Ользі Вікторівні для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Заливній, 5"а 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 591/1595 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При"
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян"
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Веременко Ользі Вікторівні для бу�
дівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Залив�
ній, 5�а у Голосіївському районі м. Києва, (ка�
тегорія земель — землі житлової та громадської
забудови, справа П�9190).

2. Передати громадянці Веременко Ользі Вік�
торівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,0547 га (кадастровий номер
8000000000:90:067:0058) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для будівництва та обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Заливній, 5�а у Голосіївському районі 
м. Києва.

3. Громадянці Веременко Ользі Вікторівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. 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.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділян�
ки, що право власності на земельну ділянку
може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодек�
су України.

5. 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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Шевченківського району М. Києва 

на вул. Тимофія Шамрила (біля будинків 12, 14) 
у Шевченківському районі м. Києва 

для утримання та експлуатації скверу
Рішення Київської міської ради № 635/1639 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Тимофія Шамрила (біля будинків 12, 14) у Шевченківському районі м. Києва та додані доку"
менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Тимофія Шамрила (біля будин�
ків 12,14) у Шевченківському районі, орієнтов�
ною площею 0,30 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) в постійне користування для утриман�
ня та експлуатації скверу згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�26093).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню 
зелених насаджень Дарницького району м. Києва 

на вул. Декабристів, 5"б у Дарницькому районі м. Києва 
для облаштування, експлуатації та обслуговування 

зелених насаджень (скверу)
Рішення Київської міської ради № 639/1643 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Ки"
єва на вул. Декабристів, 5"б у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За"
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки комунальному підприємству по утриман�
ню зелених насаджень Дарницького району 
м. Києва на вул. Декабристів, 5�б у Дарниць�
кому районі м. Києва орієнтовною площею 0,83
га (земельна ділянка комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва) в постійне
користування для облаштування, експлуатації
та обслуговування зелених няасаджень (скве�
ру) згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (Ю�26602).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Троценку Віталію Григоровичу та Макаренко 

Олені Дмитрівні для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Анатолія Лупиноса, 13 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 588/1592 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому"
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра"
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель"
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

громадянам Троценку Віталію Григоровичу та
Макаренко Олені Дмитрівні для обслуговуван�
ня житлового будинку, господарських будівель
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і споруд на вул. Анатолія Лупиноса, 13 у Соло�
м’янському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва П�9300).

2. Передати громадянам Троценку Віталію
Григоровичу та Макаренко Олені Дмитрівні у
спільну часткову власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:72:524:0037) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Киє�
ва для обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Анатолія Лу�
пиноса, 13 у Солом’янському районі м. Києва
з розподілом часток у праві спільної часткової
власності на вищезазначену земельну ділянку,
а саме:

— частка громадянина Троценка Віталія Гри�
горовича — 83/100 від 0,1000 га;

— частка громадянки Макаренко Олени Дмит�
рівни — 17/100 від 0,1000 га.

3. Громадянам Троценку Віталію Григорови�
чу та Макаренко Олені Дмитрівні:

3.1. Виконувати обов’язки власників земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. 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.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власників земельної ділянки,
що право власності на земельну ділянку може
бути припинено у випадках, передбачених стат�
тями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. 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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки управлінню освіти Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації 
на вул. Федора Максименка, 28 в Оболонському 

районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації будівель і споруд 

закладу освіти (школа"інтернат № 25)
Рішення Київської міської ради № 621/1625 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Фе"
дора Максименка, 28 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе"
мельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що"
до розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації на вул. Федора
Максименка, 28 в Оболонському районі м. Киє�
ва орієнтовною площею 2,74 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для обслуговування та експлуатації будівель і
споруд закладу освіти (школа�інтернат № 25)
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�27169).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

управлінню освіти Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації 

на вул. Новикова"Прибоя, 11 в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

закладу освіти (школа"інтернат № 21)
Рішення Київської міської ради № 619/1623 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Но"
викова"Прибоя, 11 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель"
ного кодексу України, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу"
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
управлінню освіти Оболонської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації на вул. Нови�
кова�Прибоя, 11 в Оболонському районі м. Киє�
ва орієнтовною площею 4,79 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користування
для експлуатації та обслуговування будівель і
споруд закладу освіти (школа�інтернат № 21)
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�27168).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ
України в Київській області на вул. Воздвиженській, 2 

у Подільському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку та споруд

Рішення Київської міської ради № 650/1654 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Головному управлінню Міністерства внутрішніх справ України в Київській області на вул.
Воздвиженській, 2 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земель"
ного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас"
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки Головному управлінню Міністерства внут�
рішніх справ України в Київській області на вул.
Воздвиженській, 2 у Подільському районі м.
Києва орієнтовною площею 0,31 га (земельна
ділянка державної власності) в постійне ко�
ристування для експлуатації та обслуговуван�
ня адміністративного будинку та споруд згід�
но з планом�схемою (додаток до рішення) 
(К�25632).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальному 
підприємству по утриманню зелених 

насаджень Деснянського району м. Києва 
у лугопарку між просп. Ватутіна, вул. Бальзака, 
р. Десенка до насосної станції у Деснянському 
районі м. Києва для утримання та благоустрою 

зелених зон і зелених насаджень 
та обслуговування території першої черги лугопарку

Рішення Київської міської ради № 648/1652 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельних ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Киє"
ва у лугопарку між просп. Ватутіна, вул. Бальзака, р. Десенка до насосної станції у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Деснянського району м. Киє�
ва у лугопарку між просп. Ватутіна, вул. Баль�
зака, р. Десенка до насосної станції у Деснян�
ському районі м. Києва орієнтовними площа�
ми 82,98 га; 28,78 га (земельні ділянки кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) в постійне користування для утриман�
ня та благоустрою зелених зон і зелених наса�
джень та обслуговування території першої чер�

ги лугопарку згідно з планом�схемою (додаток
до рішення) (К�26627).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

«МЕДЕКС» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування медично"діагностичного центру 

на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 (літ. А) 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 703/1707 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля"
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТИЧ�
НИЙ ЦЕНТР «МЕДЕКС» для експлуатації та об�
слуговування медично�діагностичного центру
на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 (літ. А) у
Солом’янському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, заява ДЦ № 01005�000202892�014 від
25.02.2016, справа Д�6138).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР

«МЕДЕКС», за умови виконання пункту 3 цього
рішення, в оренду на 5 років земельну ділянку
площею 0,0718 га (кадастровий номер
8000000000:72:118:0058, витяг з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку 
№ НВ�8000216312015) для експлуатації та об�
слуговування медично�діагностичного центру
на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 (літ. А) у
Солом’янському районі м. Києва із земель ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва у зв’язку з набуттям права власно�
сті на майно (свідоцтво про право власності від
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02.08.2011 № 478�В, витяг про державну реєс�
трацію прав від 31.10.2011 № 31855333).

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ «ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДЕКС»:

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

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.5. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному за�
конодавством України.

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування та архітек�
тури від 25.05.2012 № 6799/0/18�3/19�12, Го�
ловного управління Держземагентства у м. Ки�
єві від 16.06.2015 № 19�26�0.3�8965/2�16.

3.7. 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.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

5. 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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки управлінню 
культури, туризму та охорони 

культурної спадщини 
Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації на вул. Радосинській, 27 
у Деснянському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування 
будинку культури

Рішення Київської міської ради № 617/1621 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Радосинській, 27 у Деснянському районі м. Києва та додані до"
кументи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно"
сті», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки управлінню культури, туризму та охоро�
ни культурної спадщини Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Ра�
досинській, 27 у Деснянському районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,60 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) в постійне користуван�
ня для експлуатації та обслуговування будин�
ку культури згідно з планом�схемою (додаток до
рішення)(К�26800).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному 
підприємству по утриманню зелених 

насаджень Солом’янського району м. Києва 
на вул. Солом’янській, 28 у Солом’янському 

районі м. Києва для утримання 
та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 646/1650 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району 
м. Києва на вул. Солом’янській, 28 у Солом’янському районі м. Києва, керуючись статтями 9, 123 Земельного
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме"
жування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Солом’янського району м. Ки�
єва на вул. Солом’янській, 28 у Солом’янсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,44
га (земельна ділянка комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва) в постійне
користування для утримання та обслуговуван�
ня скверу згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�25641).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальному 
підприємству по утриманню зелених 

насаджень Оболонського району м. Києва 
на просп. Оболонському, 36 в Оболонському 

районі м. Києва для створення озеленених 
територій загального користування

Рішення Київської міської ради № 642/1646 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Ки"
єва на просп. Оболонському, 36 в Оболонському районі м. Києва та керуючись статтями 9, 123 Земельного ко"
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу"
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Оболонського району м. Ки�
єва на просп. Оболонському, 36 в Оболонсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,36
га (земельна ділянка комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва) в постійне
користування для створення озеленених тери�
торій загального користування згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�25797).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки обслуговуючому 
кооперативу садово"дачному товариству 

«Стадне» у мікрорайоні Осокорки 
у Дарницькому районі м. Києва для 
ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 629/1633 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

поділу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу садово"дачному товариству «Стадне» у мікрорайо"
ні Осокорки у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79"1 Земельного ко"
дексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до де"
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на розроблення технічної до�

кументації із землеустрою щодо поділу земель�
ної ділянки обслуговуючому кооперативу садо�
во�дачному товариству «Стадне» у мікрорайо�
ні Осокорки у Дарницькому районі м. Києва пло�
щею 38,2599 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва),
яка перебуває в оренді обслуговуючого коопе�
ративу на підставі договору оренди земельної
ділянки від 01.06.2010 № 63�6�00587 (зі зміна�
ми), згідно з планом�схемою (додаток до рі�
шення) (К�27929).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО"ПОСТАЧ» 
на вул. Павла Усенка, 3 у Дніпровському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі (клубу)

Рішення Київської міської ради № 653/1657 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО"ПОСТАЧ» на вул. Павла Усенка,
3 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного ко"
дексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу"
вання земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ�
НІСТЮ «ЕНЕРГО�ПОСТАЧ» на вул. Павла Усен�
ка, 3 у Дніпровському районі м. Києва орієнтов�
ною площею 0,16 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) в оренду на 15 років для експлуатації
та обслуговування нежитлової будівлі (клубу)
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�25724).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення 
земельних ділянок комунальному 

підприємству «Київський метрополітен» 
на вул. Ярославській, 20, 
на вул. Верхній Вал, 30 

та на площі Контрактовій у Подільському 
районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування вентиляційних кіосків 
№ 121, № 120, № 119

Рішення Київської міської ради № 632/1636 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельних ділянок комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Ярославській, 20, на вул.
Верхній Вал, 30 та на площі Контрактовій у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер"
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельних ділянок
комунальному підприємству «Київський метро�
політен» на вул. Ярославській, 20, на вул. Верх�
ній Вал, 30 та на площі Контрактовій у Подільсько�
му районі м. Києва орієнтовними площами 0,0014
га; 0,0037 га; 0,0045 га (земельні ділянки кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) в постійне користування для експлу�
атації та обслуговування вентиляційних кіосків
№ 121, № 120, № 119 згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�26567).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянину Старостенку Віктору Олександровичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Старообухівській, 2"і 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 596/1600 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При"

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянину Старостенку Віктору Олександро�
вичу для обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Старообу�
хівській, 2�і у Голосіївському районі м. Києва
(категорія земель — землі житлової та громад�
ської забудови, справа П�9537).

2. Передати громадянину Старостенку Вік�
тору Олександровичу у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,0918 га (кадастровий
номер 8000000000:90:372:0061) із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Старо�
обухівській, 2�і у Голосіївському районі м. Ки�
єва.

3. Громадянину Старостенку Віктору Олек�
сандровичу:

3.1 Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�

лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. 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.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

5. 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

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Зелезняк Надії Леонідівні, 

Зелезняку Анатолію Петровичу, Зелезняк 
Євгенії Анатоліївні та Метейко Дані Анатоліївні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Лисогірській, 19 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 590/1594 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 86, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому"
нальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра"
їні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земель"
ної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянам Зелезняк Надії Леонідівні, Зелез�
няку Анатолію Петровичу, Зелезняк Євгенії Ана�
толіївні та Метейко Дані Анатоліївні для обслу�
говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Лисогірській, 19 у Голо�
сіївському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва П�9185).

2. Передати громадянам Зелезняк Надії Лео�
нідівні, Зелезняку Анатолію Петровичу, Зелез�
няк Євгенії Анатоліївні та Метейко Дані Анатолі�
ївні у спільну часткову власність земельну ділян�
ку площею 0,0516 га (кадастровий номер
8000000000:82:415:0325) із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва
для обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Лисогірській, 19
у Голосіївському районі м. Києва з розподілом
часток у праві спільної часткової власності на ви�
щезазначену земельну ділянку, а саме:

— частка громадянки Зелезняк Надії Леонідів�
ни — 2/5 від 0,0516 га;

— частка громадянина Зелезняка Анатолія
Петровича — 1/5 від 0, 0516 га;

— частка громадянки Зелезняк Євгенії Ана�
толіївни — 1/5 від 0, 0516 га;

— частка громадянки Метейко Дани Анато�
ліївни — 1/5 від 0, 0516 га.

3. Громадянам Зелезняк Надії Леонідівні, Зе�
лезняку Анатолію Петровичу, Зелезняк Євгенії
Анатоліївні та Метейко Дані Анатоліївні:

3.1. Виконувати обов’язки власників земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) до�
говору про пайову участь вирішувати в по�
рядку та випадках, встановлених законодав�
ством.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на земельну ділянку може
бути припинено у випадках, передбачених стат�
тями 140, 143 Земельного кодексу України.

5. 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

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Олійник Валентині Савівні 

для обслуговування 
жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Верховинній, 55 (секція 1) 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 598/1602 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При"
кінцеві та Перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян"
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із зем�

леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Олійник Валентині Савівні для об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Верховинній, 55 (сек�
ція 1) у Святошинському районі м. Києва (кате�
горія земель — землі житлової та громадської
забудови, справа № П�9104).

2. Передати громадянці Олійник Валентині
Савівні у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,0513 га (кадастровий номер
8000000000:75:227:0029) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Верховин�
ній, 55 (секція 1) у Святошинському районі 
м. Києва.

3. Громадянці Олійник Валентині Савівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�

кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. 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.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право приватної власності на земельну ділян�
ку може бути припинено у випадках, передба�
чених статтями 140, 143 Земельного кодексу
України.

5. 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
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Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Назва та адреса
розташування

Марка та
довжина

електромереж,
км

Марка опор освітлення та
кількість, шт.

Кількість
колодязів
та каналів,

шт.

Марка
ліхтарів та

кількість, шт.

Рік
побу�
дови

Вартість
об'єктів

передачі
(справедлива

вартість)
станом на

30.04.2016.
грн (без ПДВ)

Мережі зовнішнього
освітлення підходів
та під'їздів до
житлово�офісно�
торговельно�
розважального
комплексу на вул.
Анрі Барбюса, 52/1

Кабель 
ВВГ 4 х 25
L=0,670.
кабель 
ВВП 3 х 2,5
L=0,210, 
AsXSn 4 x 25
0,590

Металева оцинкована 
h 8.5 м 13 шт. 
металева оцинкована 
h 10 м 15  шт. 
паркова ROSА 4  шт.. 
кронштейн одноріжковий
13  шт . 
дворіжковий�15  шт., 
дворіжковий  ROSА 4  шт.

Small Вох
33  шт.
труба ПХВ

075 

L 0.651 км

ЖКУ�70 
21  шт., 
ДНАТ 70 
21 шт.,  
ROSА�100 
8 шт., 
OSRАМ�100 
8  шт., 
ЖКУ�100 
22  шт., 
ДНАТ�100 
22  шт.

2015 831080,09

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва нежилих приміщень на вул. Борщагівській,

152"а та передачу їх до сфери управління Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 1387 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», розпорядження Ки"
ївської міської державної адміністрації від 18 квітня 2005 року № 599 «Про проектування та будівництво
житлового будинку на вул. Борщагівській, 152"а, 152"в у Солом’янському районі», звернення комунального
підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
(листи від 09 грудня 2013 року № 056/24"8335 та від 24 лютого 2014 року № 056/24"2070):

1. Çàðàõóâàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íåæèë³ ïðè-

ì³ùåííÿ íà âóë. Áîðùàã³âñüê³é, 152-à, çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 30,70 êâ. ì, áàëàíñîâîþ âàðò³ñòþ

208600,00 ãðí (ç ÏÄÂ) òà ïåðåäàòè ¿õ äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-

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

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîí-

äó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»

çä³éñíèòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó îá’ºêòà, çàçíà-

÷åíîãî 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 òà ãîëîâó Ñîëîì’ÿí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва інженерних мереж 
зовнішнього освітлення і обладнанням 

ТОВ «СПЕЦМЕХБУД 21»
Розпорядження № 1393 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря"
дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 201 1 року № 844/7080 «Про впорядкуван"
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «СПЕЦМЕХБУД 21»
(лист від 0 березня 2016 року № 39), протокол загальних зборів учасників ТОВ «СПЕЦМЕХБУД 21» від 02 жовт"
ня 2015 року № 11/2015 з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîðèàëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ çà

êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì åëåêòðîìåðåæ

çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿âì³ñüê-

ñâ³òëî» ³íæåíåðí³ ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåí-

íÿ ç îáëàäíàííÿì ÒÎÂ «ÑÏÅÖÌÅÕÁÓÄ 21» çã³ä-

íî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ³íæå-

íåðíèõ ìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ îáëàä-

íàííÿì, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про капітальний ремонт мережі архітектурно"декоративного
освітлення мосту Метро через річку Дніпро у місті Києві

Розпорядження № 1392 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених

пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сприятливих умов перебування та
життєдіяльності у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ìåðåæ³ àðõ³òåêòóð-

íî-äåêîðàòèâíîãî îñâ³òëåííÿ ìîñòó Ìåòðî ÷å-

ðåç ð³÷êó Äí³ïðî ó ì³ñò³ Êèºâ³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî

åëåêòðîìåðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êè-

ºâà «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» çàìîâíèêîì ïðîåêòó-

âàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîí-

òó ìåðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî îñâ³ò-

ëåííÿ ìîñòó Ìåòðî ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó åëåêòðîìå-

ðåæ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ì. Êèºâà «Êè¿â-

ì³ñüêñâ³òëî»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà

ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ìåðå-

æ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêîðàòèâíîãî îñâ³òëåííÿ ìîñ-

òó Ìåòðî ÷åðåç ð³÷êó Äí³ïðî ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïåðåä-

áà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãà-

ðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãà-

ðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç

ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó ìåðåæ³ àðõ³òåêòóðíî-äåêî-

ðàòèâíîãî îñâ³òëåííÿ ìîñòó Ìåòðî ÷åðåç ð³÷êó

Äí³ïðî ó ì³ñò³ Êèºâ³ ó 2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâà-

òèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ

Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 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, âèçíà÷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.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

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

від 11 листопада 1991 року № 843 «Про реєстрацію статуту 
Святого Миколи Притиска парафії/релігійної громади/ 

Української автокефальної православної церкви 
в Подільському районі м. Києва»

Розпорядження № 1394 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Го"

лови Парафіяльної ради Святого Миколи Притиска парафії (релігійної громади) Української Православної
Церкви Київського Патріархату у Подільському районі м. Києва від 27 вересня 2016 року та протокол Парафі"
яльних Зборів Святого Миколи Притиска парафії (релігійної громади) Української Православної Церкви Ки"
ївського Патріархату у Подільському районі м. Києва від 18 вересня 2016 року № 1:

1. Óíåñòè äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä

11 ëèñòîïàäà 1991 ðîêó ¹ 843 «Ïðî ðåºñòðàö³þ

ñòàòóòó Ñâÿòîãî Ìèêîëè Ïðèòèñêà ïàðàô³¿/ðå-

ë³ã³éíî¿ ãðîìàäè/ Óêðà¿íñüê³é àâòîêåôàëüíî¿

ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì.

Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà «Ñâÿ-

òîãî Ìèêîëè Ïðèòèñêà ïàðàô³¿ /ðåë³ã³éíî¿ ãðî-

ìàäè/ Óêðà¿íñüêî¿ àâòîêåôàëüíî¿ ïðàâîñëàâ-

íî¿ öåðêâè â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðå-

ë³ã³éíà ãðîìàäà Ñâÿòîãî Ìèêîëè Ïðèòèñêà ïà-

ðàô³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿â-

ñüêîãî Ïàòð³àðõàòó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Ñâÿòîãî

Ìèêîëè Ïðèòèñêà ïàðàô³¿ (ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè)

Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî

Ïàòð³àðõàòó ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

çàðåºñòðîâàíîãî ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³-

òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â

â³ä 11 ëèñòîïàäà 1991 ðîêó ¹ 843, âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію фонтанів «Малі» на Майдані Незалежності
(парна сторона вулиці Хрещатик)
Розпорядження № 1395 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду"
вання в Україні», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ôîíòàí³â «Ìàë³»

íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ (ïàðíà ñòîðîíà âóëè-

ö³ Õðåùàòèê).

2. Âèçíà÷èòè ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàð-

ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä» çàìîâ-

íèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ ôîíòàí³â «Ìàë³» íà Ìàé-

äàí³ Íåçàëåæíîñò³ (ïàðíà ñòîðîíà âóëèö³ Õðå-

ùàòèê).

3. Ñïåö³àë³çîâàíîìó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä»:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1393

Інженерні мережі зовнішнього освітлення з обладнанням, 
що приймаються безоплатно від ТОВ «СПЕЦМЕХБУД 21» 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та закріплюються на праві господарського відання 

за комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва «Київміськсвітло»
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ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Îäåðæàòè äîçâîëè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóþòü äåðæàâíó ïî-

ë³òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,

íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò â óñòàíîâëåíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íà-

äàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêò³â.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çà-

òâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

øåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про затвердження Організаційно"методичних вказівок 
щодо навчання населення міста Києва діям у надзвичайних

ситуаціях
Розпорядження № 1371 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до Кодексу цивільною захисту України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 черв"
ня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситу"
аціях», постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку про"
ведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням захо"
дів з питань цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2014 року 
№ 523 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально"методичні центри ци"
вільного захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2014
року за № 624/25401, з метою організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного
складу і працівників підприємств, установ та організацій міста Києва у сфері цивільного захисту, навчання
населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях:

1. Çàòâåðäèòè Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ âêà-

ç³âêè ùîäî íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà ä³-

ÿì ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

29.12.2016 ð. ¹ 1371

Організаційно"методичні вказівки щодо навчання населення міста Києва
діям у надзвичайних ситуаціях

Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè ùîäî íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà ä³ÿì ó íàäçâè-

÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ðîçðîáëåíî ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà íàâ÷àí-

íÿ êåð³âíîãî ñêëàäó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, íàâ÷àííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà

îðãàí³çàö³é, ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ äî ä³é ó ðàç³ çàãðîçè òà âèíèê-

íåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó

öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Óêðà¿íè, Ïîðÿäêó ï³äãîòîâêè äî ä³é çà ïðèçíà÷åííÿì îðãàí³â óïðàâë³ííÿ

òà ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâ-

íÿ 2013 ðîêó ¹ 443, Ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ä³ÿì ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³-

ÿõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 444,

Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ êåð³âíîãî ñêëàäó òà ôàõ³âö³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç îð-

ãàí³çàö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì çàõîä³â ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 819, Ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ íà-

â÷àëüíîãî ïðîöåñó ç ôóíêö³îíàëüíîãî íàâ÷àííÿ, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà âíóò-

ð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 21 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 1112, çàðåºñòðîâàíèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòè-

ö³¿ Óêðà¿íè 05 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó çà ¹ 1398/26175, Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ âêàç³âîê ç

ï³äãîòîâêè íàñåëåííÿ äî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Äåðæàâíî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â³ä 19 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 83, Ìåòîäè÷íèõ ðåêî-

ìåíäàö³é ùîäî ïîðÿäêó ñòâîðåííÿ, îáëàäíàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ êîíñóëü-

òàö³éíèõ ïóíêò³â ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ïðè æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ òà

ñ³ëüñüêèõ (ñåëèùíèõ) ðàäàõ, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

Óêðà¿íè â³ä 07 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 587.

1. Îðãàí³çàö³þ íàâ÷àííÿ çä³éñíþþòü:

Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà

³ ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ — ùîäî ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ;

ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ — ùîäî íåïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ;

ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü îñâ³òè — ùîäî ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, ó÷í³â òà ñòóäåíò³â íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà.

2. Íàâ÷àííÿ ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà ï³äãîòîâêó íàñåëåííÿ äî ä³é â óìîâàõ çàãðîçè

òà âèíèêíåííÿ ìîæëèâèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó, òå-

ðîðèñòè÷íèõ ïðîÿâ³â, îñîáëèâîãî ïåð³îäó, âîºííîãî òà íàäçâè÷àéíîãî ñòàíó îðãàí³çîâóâàòè

³ çä³éñíþâàòè çà â³äïîâ³äíèìè ãðóïàìè, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ:

ó Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êè-

ºâà:

çà ì³ñöåì íàâ÷àííÿ, ðîáîòè áåçïîñåðåäíüî íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³-

ÿõ;

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ íåïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ íà â³äïîâ³äíèõ êîíñóëüòàòèâíèõ ïóíêòàõ.

3. Íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ çä³éñíþâàòè:

çà ì³ñöåì ðîáîòè — ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ;

çà ì³ñöåì íàâ÷àííÿ — ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, ó÷í³â òà ñòóäåíò³â;

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ — íåïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ.

4. Ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó îñíîâíó óâàãó

çîñåðåäèòè íà âèâ÷åíí³ çàêîíîäàâ÷èõ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ, îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä-

÷èõ, ïëàíóâàëüíèõ äîêóìåíò³â ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó,

âäîñêîíàëåíí³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ç âèêîíàííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ó ìåæàõ ïîâ-

íîâàæåíü ùîäî çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî

òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó, îðãàí³çàö³¿ ³ âèêîíàíí³ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³ä-

êëàäíèõ ðîá³ò.

Ï³äãîòîâêó îñ³á êåð³âíîãî ñêëàäó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó çà ì³ñöåì ðîáîòè ïðîâîäèòè ï³ä ÷àñ

óñòàíîâ÷èõ çáîð³â ó ñêëàä³ íàâ÷àëüíèõ ãðóï çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì ïëàíîì. Òåìàòèêó çàíÿòü,

ùî â³äïðàöüîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ çáîð³â, âèçíà÷àòè íà÷àëüíèêó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó îá’ºêòà ç óðà-

õóâàííÿì ñïåöèô³êè âèðîáíèöòâà, åêîëîã³÷íî¿ òà òåõíîãåííî¿ îáñòàíîâêè òåðèòîð³¿, äîñâ³äó

ðîáîòè çà ïîïåðåäí³é ð³ê ³ çàâäàíü ç öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íà íàñòóïíèé ð³ê òà ïîãîäæóâàòè ç íà-

÷àëüíèêàìè óïðàâë³íü (â³ää³ë³â) ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

5. Ï³äãîòîâêó ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíî-

ñò³, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ôîðìóâàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà îá’ºêòîâèõ àâàð³éíî-ðÿòóâàëü-

íèõ ñëóæá, çä³éñíþâàòè øëÿõîì:

ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì êåð³âíîãî ñêëàäó òà ôàõ³âö³â, ä³ÿëüí³ñòü

ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì çàõîä³â ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó,— çà çà-

ãàëüíîþ òåìàòèêîþ ó Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòº-

ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà çà ïðîãðàìàìè ïîñò³éíî ä³þ÷èõ ñåì³íàð³â:

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ïðàö³âíèêàìè ôîðìóâàíü çà ì³ñöåì ðîáîòè;

ó÷àñò³ â íàâ÷àííÿõ ³ òðåíóâàííÿõ ç â³äïðàöþâàííÿ ä³é çà ïëàíàìè ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè-

÷àéí³ ñèòóàö³¿, ïëàíàìè ëîêàë³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é (êàòàñòðîô) — íà îá’ºêòàõ ï³äâèùåíî¿

íåáåçïåêè.

Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè êåð³âíîãî ñêëàäó îñîáëèâó óâàãó çâåðíóòè íà ãîòîâí³ñòü ôîðìóâàíü,

ñëóæá öèâ³ëüíîãî çàõèñòó äî âèêîíàííÿ çàâäàíü çà ïðèçíà÷åííÿì, óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ-

ìè, ñëóæáàìè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ òà ³íøèõ íåâ³äêëàäíèõ ðîá³ò.

Äî ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ó Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè

æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà çàëó÷àòè (çà çãîäîþ) ïîñàäîâèõ îñ³á ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñïåö³àë³çîâàíèõ ñëóæá öèâ³ëüíî-

ãî çàõèñòó, äåðæàâíî¿ ñëóæáè ìåäèöèíè êàòàñòðîô òà ïðàö³âíèê³â ñëóæá øâèäêîãî ðåàãóâàí-

íÿ.

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплової мережі 

ТОВ «СЕРВІС"ТЕХНОБУД»
Розпорядження № 1384 від 29 грудня 2016 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря"
дування в Україні» рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування
прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, ін"
женерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВ «СЕРВІС"ТЕХНОБУД»
(лист від 06 липня 2016 року № 67), протокол загальних зборів учасників ТОВ «СЕРВІС"ТЕХНОБУД» від 06 лип"
ня 2016 року № 06/07"16, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в ме"
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïå-

ðåäàòè ó âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íî-

ìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» òåï-

ëîâó ìåðåæó ÒÎÂ «ÑÅÐÂ²Ñ-ÒÅÕÍÎÁÓÄ» çã³äíî ç

äîäàòêîì, â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ

óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà

ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êè-

ºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè òà äî-

ïîâíåííÿìè), ÿêà óêëàäåíà ì³æ ÀÊ «Êè¿âåíåðãî»

òà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâèîþ àäì³í³ñòðà-

ö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ — ïåðåäà÷³ òåï-

ëîâî¿ ìåðåæ³, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

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¿)

29.12.2016 ð. ¹ 1384

Теплова мережа, 
що приймається безоплатно від ТОВ «СЕРВІС"ТЕХНОБУД» 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
та передається у володіння та користування 

публічному акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Назва об'єкта теплопостачання Діаметр труб, 
мм

Кількість
колодязів,
теплових

камер

Протяжність
(п.м.)

Рік
побу�
дови

Вартість
об'єктів

передачі
(ринкова

вартість) грн
(без ПДВ)

ЦО ГВП ЦО ГВП

Теплова мережа на вул. Саперне
поле, 5 від ВТ�ЗЗІ/2 до ІТИ ГП�4 2    / 219/315

� 1 82,4 � 2014 685700,00

Керівник апарату В. Бондаренко

í³ñòðàö³ÿì, ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Íàâ÷àëüíî-

ìåòîäè÷íîìó öåíòðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåç-

ïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà êåðóâàòèñÿ

îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèìè âêàç³âêàìè ùîäî

íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà ä³ÿì ó

íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, çàòâåðäæåíèìè ïóíê-

òîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà

Ï. Î.
Голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
25 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹9(4922)

9

Ï³äãîòîâêó çà ñïåö³àëüíîþ òåìàòèêîþ îïåðàòèâíîãî ñêëàäó ñëóæá ïðîâîäèòè íà íàâ÷àëü-

íî-òðåíóâàëüí³é áàç³ äåðæàâíèõ àáî êîìóíàëüíèõ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá, ùî îáñëóãî-

âóþòü â³äïîâ³äí³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, àáî (çà ïîãîäæåííÿì) íà íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüí³é

áàç³ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó. Çì³ñò ñïåö³àëüíî¿ òåìàòèêè

ðîçðîáëÿòè îá’ºêòàì ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè ç óðàõóâàííÿì êîíêðåòíèõ âèðîáíè÷èõ óìîâ ³

â³äïîâ³äíèõ ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ îõîðîíè ïðàö³, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó

íàñåëåííÿ ³ òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, çàïîá³ãàííÿ òà îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà

íèõ.

Ó ïðîãðàìàõ íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷èòè îñâîºííÿ ïðàö³âíèêàìè ôîðìóâàíü íàéá³ëüø åôåê-

òèâíèõ ïðèéîì³â òà ñïîñîá³â çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ ìåõàí³çì³â, âèì³ðþâàëüíî¿ àïàðàòó-

ðè, çàñîá³â çàõèñòó, ùî ïåðåáóâàþòü íà îñíàùåíí³ ôîðìóâàíü ³ ñëóæá, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâ-

äàíü ó çîíàõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî, ïðèðîäíîãî òà âîºííîãî õàðàêòåðó, íà-

äàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü, òðåíóâàíü â³äïðàöüîâóâàòè òàêîæ ïèòàííÿ ìîðàëüíî-ïñèõî-

ëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â ôîðìóâàíü.

6. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì

âëàñíîñò³, ÿê³ íå óâ³éøëè äî ñêëàäó ôîðìóâàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà àâàð³éíî-ðÿòóâàëü-

íèõ ñëóæá, ïðèä³ëÿòè óâàãó âèâ÷åííþ ñëóõà÷àìè íàëåæíîãî îáñÿãó çíàíü ùîäî çàõèñòó æèò-

òÿ òà çäîðîâ’ÿ â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Âèêîíóâàòè êîì-

ïëåêñ çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íà âèðîáíèöòâ³ ç óðàõó-

âàííÿì ðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ì³æ ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà

îðãàí³çàö³é, âèâ÷àòè îñíîâí³ ñïîñîáè ä³é ç óðàõóâàííÿì ñòóïåíÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî

ïðàö³âíèêà çà ðåàë³çàö³þ ïëàí³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ëîêàë³çàö³¿ ³ ë³êâ³äà-

ö³¿ àâàð³é (êàòàñòðîô), âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é.

Ç êåð³âíèêàìè íàâ÷àëüíèõ ãðóï, ïðèçíà÷åíèõ íàêàçàìè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà

îðãàí³çàö³é, ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ â Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåç-

ïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà çà ïðîãðàìîþ ïîñò³éíî ä³þ÷îãî ñåì³íàðó ç â³äïðàöþâàííÿì

ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ çàíÿòü òà ¿õ çì³ñòîâíîãî íàïîâíåííÿ.

Äîäàòêîâî äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü ç ïèòàíü òåõíîãåííî¿ áåçïåêè òà ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ

ñèòóàö³ÿõ âèêîðèñòîâóâàòè ñèñòåìó íàâ÷àííÿ ó ãàëóç³ îõîðîíè ïðàö³, ïåðâèíí³, ïîâòîðí³ òà ö³-

ëüîâ³ ³íñòðóêòàæ³. Ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü òà îòðèìàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ùîäî ä³é ó íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ çä³éñíþâàòè íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ

îá’ºêòîâèõ íàâ÷àíü ³ òðåíóâàíü.

Çàíÿòòÿ îðãàí³çîâóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â íà

âèðîáíèöòâ³, çàòâåðäæåíîãî ñï³ëüíèì íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 26 áåðåçíÿ 2001 ðîêó ¹ 127/151, çàðåºñ-

òðîâàíèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 06 êâ³òíÿ 2001 ðîêó çà ¹ 315/5506. Äî ïðîâåäåííÿ

çàíÿòü ç îêðåìèõ òåì çàëó÷àòè ÷ëåí³â îá’ºêòîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü åâàêóàö³¿, ç ïèòàíü íàäçâè-

÷àéíèõ ñèòóàö³é òà íà÷àëüíèê³â ñïåö³àë³çîâàíèõ ñëóæá öèâ³ëüíîãî çàõèñòó.

7. Ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè â îñâ³òí³é ãàëóç³ ç ï³äãîòîâêè ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíî-

ãî ïðîöåñó äî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ââàæàòè:

Ó âèù³é îñâ³ò³:

ðåàë³çàö³þ Êîäåêñó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Óêðà¿íè, Ïîëîæåííÿ ïðî ºäèíó äåðæàâíó ñèñòå-

ìó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 09 ñ³÷íÿ

2014 ðîêó ¹ 11, òà îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ êàôåäð (öèêë³â) ³ âèêëàäà÷³â ç ïèòàíü öèâ³ëüíî-

ãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ çà â³äïîâ³äíèìè íàïðÿìàìè ³ ñïåö³àëüíîñòÿìè ï³ä-

ãîòîâêè ôàõ³âö³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíèõ óìîâ äëÿ çäîáóòòÿ

íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèìè êàäðàìè, ÿê³ âèêëàäàþòü íîðìàòèâí³ äèñöèïë³íè «Öèâ³ëüíèé çà-

õèñò» òà «Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³», äîäàòêîâî¿ ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî

çàõèñòó;

ï³äãîòîâêó ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ çà íîð-

ìàòèâíèìè íàâ÷àëüíèìè äèñöèïë³íàìè «Áåçïåêà æèòòºä³ÿëüíîñò³» òà «Öèâ³ëüíèé çàõèñò»;

çä³éñíåííÿ ïðàêòè÷íîãî â³äïðàöþâàííÿ ä³é óñ³õ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó

ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ îá’ºêòîâèõ òðåíóâàíü.

Ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³é òà çàãàëüí³é ñåðåäí³é îñâ³ò³:

îðãàí³çàö³þ ðîáîòè çà íàïðÿìîì âèâ÷åííÿ îñíîâ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Óêðà¿íè çã³äíî ç Êîí-

öåïö³ºþ äîïðèçîâíî¿ ï³äãîòîâêè ³ â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³, ñõâàëåíîþ Óêà-

çîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 25 æîâòíÿ 2002 ðîêó ¹ 948/2002;

ïðàêòè÷íå çàêð³ïëåííÿ çíàíü, íàáóòèõ ó÷íÿìè ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ùîäî ä³é ó íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ ç åëåìåíòàìè ñïåö³àëüíîãî îá’ºêòîâîãî òðåíóâàííÿ ÿê ï³äñóìêîâîãî çà-

õîäó ïðàêòè÷íî¿ ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ çíàíü òà óì³íü ó÷í³â, ÿêèé ïðîâîäèòè ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-

íèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ó êâ³òí³ êîæíîãî ðîêó;

ñïðèÿííÿ ïîøèðåííþ øåôñüêî¿ ðîáîòè ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíèõ çàõîä³â ùîäî âèõî-

âàííÿ ó ìîëîä³ ãðîìàäÿíñüêèõ ïî÷óòò³â òà ÿêîñòåé ï³ä ÷àñ ó÷àñò ¿õ ó ïðîâåäåíí³ çìàãàíü îáî-

ðîííî-ìàñîâî¿ òà ðÿòóâàëüíî-ïðèêëàäíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, ³íøèõ ôîðì ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè ç

ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè;

ï³äãîòîâêó ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî ä³é ó

íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, ùî ïåðåäáà÷àº çäîáóòòÿ çíàíü ³ âì³íü ç ïèòàíü îñîáèñòî¿ áåçïåêè

â óìîâàõ çàãðîçè òà âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿, êîðèñòóâàííÿ çàñîáàìè çàõèñòó â³ä

¿¿ íàñë³äê³â, âèâ÷åííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà îñíîâ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çä³éñíþâàòè â

ðàìêàõ âèâ÷åííÿ íîðìàòèâíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ» òà «Çàõèñò Â³ò÷èç-

íè»;

ïðîâåäåííÿ ç ó÷íÿìè â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ â³êòîðèí, øê³ëüíèõ òà ðàéîííèõ çàõîä³â ç ïèòàíü

áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òîùî. Ïðàêòè÷íå çàêð³ïëåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìà-

òåð³àëó çàâåðøèòè ïðîâåäåííÿì ó êâ³òí³ êîæíîãî ðîêó Äíÿ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó.

Ó äîøê³ëüí³é îñâ³ò³:

çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé, îõîïëåíèõ êîìïëåêñîì çàõîä³â ç â³äïðàöþâàííÿì ì³í³ìàëüíî äî-

ñòàòíüîãî òà ïîòð³áíîãî ð³âíÿ çíàíü ³ óì³íü ç ïèòàíü îñîáèñòî¿ áåçïåêè òà ñòåðåîòèï³â ïîâå-

ä³íêè â óìîâàõ çàãðîçè òà âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ ç

öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ä³òåé ³ ïåðñîíàëó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç óðàõóâàííÿì óìîâ êîæíîãî êîíêðåòíîãî çàêëà-

äó ÷åðåç ð³çí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ä³òåé: íàâ÷àëüíà, òðóäîâà, ³ãðîâà, õóäîæíÿ òîùî. Îñîáëèâó

óâàãó ïðèä³ëèòè îâîëîä³ííþ ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè, ìîæëèâîñòÿìè çàñòîñîâóâàòè íàáóò³

çíàííÿ íà ïðàêòèö³.

Ç ìåòîþ ïðàêòè÷íîãî â³äïðàöþâàííÿ ä³é ùîäî ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ó äî-

øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïëàíóâàòè òà ïðîâîäèòè â òðàâí³ êîæíîãî ðîêó Òèæäåíü áåç-

ïåêè äèòèíè â³äïîâ³äíî äî ²íñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåí-

íÿ Òèæíÿ áåçïåêè äèòèíè â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ðåêîìåíäîâàíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì

îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè â³ä 19 ñåðïíÿ 2011 ðîêó ¹ 1/9-635, çà ï³äñóìêàìè

ÿêîãî ñï³ëüíî ç ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü îñâ³òè, óïðàâë³ííÿìè (â³ää³ëàìè) ç ïèòàíü

íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, Ãîëîâíèì óïðàâë³í-

íÿì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³ îðãàí³çîâóâàòè ³ ïðîâî-

äèòè ì³ñüê³ òà ðàéîíí³ îãëÿäè-êîíêóðñè íà êðàùèé ñòàí îðãàí³çàö³éíî¿, ïðàêòè÷íî¿, íàâ÷àëü-

íî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç ïèòàíü çàõèñòó ä³òåé.

Íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè ä³ÿì ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àé-

íèõ ñèòóàö³é çä³éñíþâàòè çà Òèïîâîþ ïðîãðàìîþ íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ

îñâ³òîþ ³ íàóêîþ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ³ ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³, çàòâåðäæå-

íîþ íàêàçîì íà÷àëüíèêà øòàáó Öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè, Äåðæàâíèì ñåêðåòàðåì Ì³í³ñòåðñòâà îñ-

â³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 17 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó ¹ 28.

8. Ïðîñâ³òíèöüêó ðîáîòó òà ïðîïàãàíäó çíàíü ñåðåä íàñåëåííÿ ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñ-

òó ñïðÿìîâóâàòè íà ï³äãîòîâêó íàñåëåííÿ äî ä³é ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é:

ï³ä ÷àñ âåñíÿíî¿ ïîâåí³, ïîâåä³íêà íà âîä³, äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, ñàí³òàðíî-

ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì, âèíèêíåííÿ åï³äåì³é, åï³çîîò³é, îòðóºíü òîùî. Öþ ðîáîòó çä³éñíþâàòè çà

ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüêèõ òîâàðèñòâ, îðãàí³çàö³é, ÷åðåç óñ³ íàÿâí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,

äðóêîâàí³ âèäàííÿ. Îñíîâíó óâàãó çâåðíóòè íà íàñåëåííÿ, ÿêå ïðîæèâàº ïîðÿä ç ïîòåíö³éíî

íåáåçïå÷íèìè îá’ºêòàìè.

×åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàáåçïå÷èòè íàäõîäæåííÿ ïîòð³áíèõ äëÿ âèêîíàííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîâåä³íêè òà ä³é â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, çîêðåìà ïåðåäáà÷åíèõ ïëà-

íàìè ëîêàë³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é íà îá’ºêòàõ ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè.

9. Ï³äãîòîâêó îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà êåð³âíîãî ñêëàäó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó âñ³õ ð³âí³â, ïðà-

ö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é çä³éñíþâàòè ï³ä ÷àñ êîìàíäíî-øòàáíèõ íàâ÷àíü,

øòàáíèõ òðåíóâàíü, ñïåö³àëüíèõ, ïîêàçîâèõ òà åêñïåðèìåíòàëüíèõ íàâ÷àíü (òðåíóâàíü) ç ïè-

òàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà çàíÿòü â³äïîâ³äíî äî òåìàòèêè ç ïèòàíü çàõèñòó ³ ä³é â óìîâàõ íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìîæëèâèìè òåðîðèñòè÷íèìè ïðîÿâàìè (ç îáîâ’ÿçêîâèì

â³äîáðàæåííÿì çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ â îðãàí³çàö³éíèõ ³ ïëàíîâèõ äîêóìåíòàõ ç ïèòàíü öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóð).

Êîìàíäíî-øòàáí³ íàâ÷àííÿ, øòàáí³ òðåíóâàííÿ, ñïåö³àëüí³, ïîêàçîâ³ òà åêñïåðèìåíòàëüí³

íàâ÷àííÿ (òðåíóâàííÿ) ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ï³äãî-

òîâêè äî ä³é çà ïðèçíà÷åííÿì îðãàí³â óïðàâë³íü òà ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíîãî

ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 443.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àíü ³ òðåíóâàíü íà ñóá’ºêòàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàëó÷àòè

äî âèêîíàííÿ çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ òà ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ÷ëåí³â êîì³ñ³é ç

ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ðàéîííîãî ð³âíÿ òà êî-

ì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îá’ºêòîâîãî ð³âíÿ, ïîñàäîâèõ îñ³á ñëóæá öèâ³ëüíîãî

çàõèñòó.

Òðåíóâàííÿ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îá’ºêòîâîãî ð³âíÿ ïðîâîäèòè ç ïðàö³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó øòàá³â ç ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, î÷î-

ëþþòü îá’ºêòîâ³ ôîðìóâàííÿ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà àâàð³éíî-ðÿòóâàëüí³ ñëóæáè. Ï³ä ÷àñ òðå-

íóâàíü óäîñêîíàëþâàòè ï³äãîòîâêó êåð³âíîãî ñêëàäó çà ïîñàäàìè, ÿê³ âîíè çàéìàþòü, òà â³ä-

ïðàöüîâóâàòè ïèòàííÿ çëàãîäæåíîñò³ ¿õ ðîáîòè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî åôåêòèâíîãî

óïðàâë³ííÿ ä³ÿìè â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ.

Íà îá’ºêòàõ ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè äîäàòêîâî çã³äíî ³ç ùîð³÷íèìè ãðàô³êàìè, ïîãîäæåíè-

ìè ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é,

ïðîâîäèòè íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çàíÿòòÿ ç ïðàêòè÷íèì â³äïðàöþâàííÿì ä³é çà ïëàíàìè ëî-

êàë³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ àâàð³é (êàòàñòðîô).

10. Ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é êåð³âíèêàì ëàíîê òåðèòîð³-

àëüíî¿ ï³äñèñòåìè ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó:

çàáåçïå÷óâàòè ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó â ÷àñòèí³ ï³äãî-

òîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êåð³âíèõ êàäð³â ³ ôàõ³âö³â òà íàâ÷àííÿ íà-

ñåëåííÿ äî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ;

çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ Ïëàíó êîìïëåêòóâàííÿ Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó öèâ³ëüíî-

ãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà íà ð³ê;

âèäàòè îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè ùîäî íàâ÷àííÿ ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ òà îðãà-

í³çóâàòè êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì;

îðãàí³çîâóâàòè ïðîõîäæåííÿ íàâ÷àííÿ ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, òåõíîãåííî¿ òà ïîæåæ-

íî¿ áåçïåêè ïîñàäîâèõ îñ³á àäì³í³ñòðàö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëåæàòü

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíèõ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é;

çä³éñíþâàòè êîíòðîëü ãîòîâíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñëóæá ³ ôîðìóâàíü öèâ³ëü-

íîãî çàõèñòó äî ä³é çà ïðèçíà÷åííÿì;

íà çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïðî õ³ä ðåàë³çàö³¿ ðåã³îíàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì çàõèñòó íàñåëåííÿ ³

òåðèòîð³é â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ÷àñòèí³ óäîñêîíàëåííÿ ñêëàäîâèõ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ

ïðàö³âíèê³â;

ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ï³äãîòîâêè íàñåëåííÿ ð³çíèõ â³êîâèõ, ñîö³àëüíèõ òà ïðîôåñ³éíèõ ãðóï

äî ä³é ó ðàç³ çàãðîçè òà âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó ³ç ôîðìó-

âàííÿ ìàñîâî¿ êóëüòóðè áåçïåêè òà ãîòîâíîñò³ äî ä³é â óìîâàõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é:

ùîð³÷íî çàòâåðäæóâàòè ïëàíè-ãðàô³êè ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè îñ³á êåð³âíîãî

ñêëàäó ³ ôàõ³âö³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì çàõîä³â öèâ³ëüíîãî

çàõèñòó íà ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ;

ïëàíóâàòè òà ïðîâîäèòè çáîðè ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ç ï³ä-

áèòòÿ ï³äñóìê³â âèêîíàííÿ îñíîâíèõ çàõîä³â ç íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â çà ïîïåðåäí³é ð³ê òà âè-

çíà÷åííÿ çàâäàíü íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ó ñèñòåì³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó;

ç ìåòîþ âèðîáëåííÿ ºäíîñò³ ï³äõîä³â íà îðãàí³çàö³þ ³ ìåòîäèêó ïðîâåäåííÿ òðåíóâàíü ïðî-

âîäèòè â ëþòîìó-áåðåçí³ ïîêàçîâ³ Äí³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íà áàç³ îïîðíèõ ç áåçïåêè æèòòº-

ä³ÿëüíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

11. Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é — ñóá’ºêòàì çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíî-

ãî çàõèñòó:

íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³çîâóâàòè çã³äíî ç ïëàíîì êîìïëåêòóâàííÿ ó Íàâ÷àëüíî-ìåòî-

äè÷íîìó öåíòð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà òà áåçïîñåðåä-

íüî íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ;

íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â áåçïîñåðåäíüî íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ çä³éñíþ-

âàòè øëÿõîì êóðñîâîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â,

ïåðåäáà÷åíèìè Ïîðÿäêîì çä³éñíåííÿ íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ ä³ÿì ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ,

çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 444;

íàâ÷àëüí³ ãðóïè ïðàö³âíèê³â ç êóðñîâîãî íàâ÷àííÿ óòâîðþâàòè ó ñêëàä³ ñïåö³àë³çîâàíèõ

ñëóæá ³ ôîðìóâàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà îðãàí³â óïðàâë³ííÿ íèìè, ç ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àí-

íÿ — ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é;

êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ ãðóï ïðèçíà÷àòè ñâî¿ì íàêàçîì ³ çàáåçïå÷óâàòè ïðîõîäæåííÿ íèìè

íàâ÷àííÿ ó Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³

ì³ñòà Êèºâà;

äî ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ³ç ñïåö³àëüíèõ òåì çàëó÷àòè (çà çãîäîþ) âèñîêîïðîôåñ³éíèõ ôàõ³â-

ö³â ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é;
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ç ïðàö³âíèêàìè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó ³ çà ì³ñöåì ïðàö³ îðãàí³çîâóâàòè ïðîâåäåííÿ

³íñòðóêòàæ³â ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ

íà ï³äñòàâ³ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â ³ ÷èííèõ íà ï³äïðèºìñòâ³, â óñòàíîâ³ òà îðãàí³çà-

ö³¿ ïðàâèë, ³íñòðóêö³é, ïëàí³â ðåàãóâàííÿ íà íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ³íøèõ íîðìàòèâíî- ïðàâî-

âèõ àêò³â ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, òåõíîãåííî¿ òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè;

ùîð³÷íî ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó çíàíü ïðàö³âíèê³â ç ïèòàíü ïîæåæíî¿ áåçïåêè, ïåðåë³ê ïè-

òàíü äëÿ ïåðåâ³ðêè çàòâåðäèòè â³äïîâ³äíèìè íàêàçàìè;

ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü òà îòðèìàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ùîäî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-

àö³ÿõ çä³éñíþâàòè íà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ îá’ºêòîâèõ íà-

â÷àíü ³ òðåíóâàíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ç ïåð³îäè÷í³ñòþ, âñòàíîâëåíîþ Ïîðÿäêîì ï³ä-

ãîòîâêè äî ä³é çà ïðèçíà÷åííÿì îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà ñèë öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæå-

íèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó ¹ 443;

òðåíóâàííÿ ïåðñîíàëó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ä³ÿì íà âèïàäîê ïîæåæ³ (ïðî-

òèïîæåæí³ òðåíóâàííÿ) ïðîâîäèòè äâ³÷³ íà ð³ê íà âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³-

çàö³ÿõ;

ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à òàêîæ ó ë³êóâàëüíèõ óñòàíîâàõ ³ç ñòàö³îíàðîì, áóäèíêàõ äëÿ ëþ-

äåé ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³ä³â, ñàíàòîð³ÿõ ³ çàêëàäàõ â³äïî÷èíêó, êóëüòóðíî-ïðîñâ³òí³õ òà âè-

äîâèùíèõ çàêëàäàõ, êðèòèõ ñïîðòèâíèõ áóä³âëÿõ ³ ñïîðóäàõ, ãîòåëÿõ, òîðãîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ

(äâà ïîâåðõè é á³ëüøå) òà ³íøèõ àíàëîã³÷íèõ çà ïðèçíà÷åííÿì îá’ºêòàõ ç ìàñîâèì ïåðåáó-

âàííÿì ëþäåé òàê³ ïðîòèïîæåæí³ òðåíóâàííÿ ïðîâîäèòè ÿê òðåíóâàííÿ ç åâàêóàö³¿ ëþäåé ç

åëåìåíòàìè ïîæåæîãàñ³ííÿ;

çàáåçïå÷èòè âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ç ïèòàíü íàâ÷àííÿ ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó;

îáëàäíàòè â êîæíîìó ï³äïðèºìñòâ³, â óñòàíîâ³ òà îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèé êó-

òî÷îê ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà çä³éñíèòè éîãî íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíèìè ïîñ³áíèêàìè

³ íàòóðíèìè çðàçêàìè, ïåðåäáà÷åíèìè çàãàëüíîþ ïðîãðàìîþ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â äî ä³é

ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ.

12. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ îá’ºê-

òîâèõ íàâ÷àíü ³ òðåíóâàíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà

âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè â³ä 11 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 934, çàðåºñòðîâàíèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³

þñòèö³¿ Óêðà¿íè 03 æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 1200/25977, òà Ïîëîæåííÿ ïðî Ãîëîâíå óïðàâë³í-

íÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì

Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â³ä 13 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 175, Ãîëîâíå

óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³ çä³éñíþº êîíòðîëü

çà äîòðèìàííÿì ïåð³îäè÷íîñò³ íàâ÷àííÿ êåð³âíîãî ñêëàäó òà ôàõ³âö³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿ-

çàíà ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³éñíåííÿì çàõîä³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, òà âæèâàº çàõîä³â äëÿ óñóíåí-

íÿ âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â, ïåðåâ³ðÿº ñòàí ï³äãîòîâêè íàñåëåííÿ äî ä³é ó ðàç³ âèíèêíåííÿ íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é çîêðåìà ùîäî:

íàÿâíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ïëàíóâàëüíèõ, îáë³êîâèõ òà çâ³ò-

íèõ äîêóìåíò³â ç ïèòàíü íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèê³â;

ïðîõîäæåííÿ îñîáàìè, ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ, ³íñòðóêòàæ³â ³ ïåðåâ³ðêè

çíàíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, ñïå-

ö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè ó Íàâ÷àëüíî- ìåòîäè÷íîìó öåíòð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòº-

ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà Êèºâà;

îáë³êó ñïåö³àëüíèõ îá’ºêòîâèõ íàâ÷àíü ³ òðåíóâàíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ùî ïðîâî-

äÿòüñÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ;

îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ñïåö³àëüíèõ îá’ºê-

òîâèõ íàâ÷àíü ³ òðåíóâàíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó;

íàäàííÿ Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèì öåíòðîì öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëü-

íîñò³ ì³ñòà Êèºâà îñâ³òí³õ ïîñëóã ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ç ï³äãîòîâ-

êè òà ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ îá’ºêòîâèõ íàâ÷àíü ³ òðåíóâàíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñ-

òó;

ñêëàäàííÿ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîíàííÿ Ïëàí³â ôóíêö³îíàëüíîãî íàâ÷àííÿ îñ³á êåð³âíîãî ñêëà-

äó ³ ôàõ³âö³â ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó çã³äíî ç Ïðèì³ðíèì òàáåëåì òåðì³íîâèõ òà ñòðîêî-

âèõ äîíåñåíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà-

¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â³ä ² ² æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 578.

13. Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîìó öåíòðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà

Êèºâà:

çàáåçïå÷óâàòè ïðîâåäåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî íàâ÷àííÿ (ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ö³ëüîâîãî

ïðèçíà÷åííÿ) îñ³á êåð³âíîãî ñêëàäó ³ ôàõ³âö³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç îðãàí³çàö³ºþ ³ çä³é-

ñíåííÿì çàõîä³â ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ òà óêëà-

äåíèõ äîãîâîð³â ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè;

îðãàí³çîâóâàòè íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³ ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ùî ïðî-

âîäÿòü ñïåö³àëüí³ îá’ºêòîâ³ íàâ÷àííÿ, ïðîâåäåííÿ íà ¿õ áàç³ ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ç êåð³â-

íèì àïàðàòîì òà ïîñåðåäíèêàìè ç ïèòàíü â³äïðàöþâàííÿ ïëàíóâàëüíèõ äîêóìåíò³â çà íà-

â÷àííÿì òà íàäàòè ìåòîäè÷íó äîïîìîãó êåð³âíèöòâó â éîãî ïðîâåäåíí³;

çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì êîíñóëüòàö³éíèõ, àíà-

ë³òè÷íèõ, ìåòîäè÷íèõ òà ³íøèõ êâàë³ô³êîâàíèõ ïîñëóã ç ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì ï³äãî-

òîâêè ïðàö³âíèê³â äî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ, îðèã³íàë-ìàêåò³â íàî÷íèõ ³ íàâ÷àëüíèõ

ìàòåð³àë³â, ³íôîðìàö³éíî- äîâ³äêîâèõ êóòî÷ê³â òîùî;

îðãàí³çîâóâàòè ïðîâåäåííÿ ñèñòåìíî¿ äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè ç âäîñêîíà-

ëåííÿ ôîðì ³ ìåòîä³â ïðîâåäåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ñïåö³àëü-

íèõ îá’ºêòîâèõ íàâ÷àíü ³ òðåíóâàíü ç ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó;

ïîñò³éíî âäîñêîíàëþâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, ïðîâîäèòè òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ ñåì³íà-

ðè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, äí³ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³;

ñòâîðþâàòè òà âäîñêîíàëþâàòè íàâ÷àëüíó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó, âèâ÷àòè ïåäàãîã³÷íèé

äîñâ³ä ³ çàñâîþâàòè ñó÷àñí³ ôîðìè íàâ÷àëüíî¿ ³ ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè;

ðîçâèâàòè ïåäàãîã³÷íó òà ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷è-

òè ¿õ àòåñòàö³þ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ñòâîðþâàòè ìîòèâàö³þ òà óìîâè äëÿ ïðîôåñ³éíî-

ãî âäîñêîíàëåííÿ;

íàäàâàòè ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ ó ïðîôåñ³éíî- òåõí³÷íèõ, çàãàëüíîîñ-

â³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Äíÿ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà â äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Òèæ-

íÿ áåçïåêè äèòèíè, îãëÿä³â-êîíêóðñ³â íà êðàùèé ñòàí íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç ïèòàíü áåçïå-

êè æèòòºä³ÿëüíîñò³;

ñïðèÿòè ðîçâèòêó ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè ç áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà ðÿòóâàëüíî¿ ñïðàâè;

ï³äñóìêîâó äîïîâ³äü ïðî ñòàí ï³äãîòîâêè íàñåëåííÿ äî ä³é ó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³ÿõ çà êî-

æåí ð³ê (çîêðåìà êåð³âíîãî ñêëàäó, ôîðìóâàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó) íàäàâàòè Äåïàðòàìåíòó

ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 15 ãðóäíÿ;

íàâ÷àííÿ êîæíîãî ðîêó ðîçïî÷èíàòè ïåðøîãî ðîáî÷îãî äíÿ ñ³÷íÿ ³ çàê³í÷óâàòè îñòàííüîãî

ðîáî÷îãî äíÿ ëèñòîïàäà.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про виконання військово"транспортного обов’язку 
підприємствами, установами та організаціями міста Києва 

у 2017 році
Розпорядження № 24 від 16 січня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положення про військово"
транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 405), враховуючи постанову Ка"
бінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 «Про затвердження Порядку проведення обов’язково"
го технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зраз"
ка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу», з метою організації безпосередньої реалі"
зації заходів з мобілізаційної підготовки, здійснення контролю за виконанням посадовими особами підпри"
ємств, установ та організацій міста Києва військово"транспортного обов’язку та станом готовності техніки до
передачі транспортних засобів і техніки для задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення,
Держспецзв’язку та Держспецтрансслужби під час мобілізації:

1. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó â³éñüêîâîìó êîì³-

ñàð³àòó:

1.1. Ïðîâåñòè çâ³ðêè ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñ-

òàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà Êèºâà ùîäî

íàÿâíîñò³ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â ³ òåõí³êè, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äëÿ çàäî-

âîëåííÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³íøèõ

óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â â³éñüêîâèõ

ôîðìóâàíü, à òàêîæ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â

ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, Äåðæñïåöçâ’ÿçêó

òà Äåðæñïåöòðàíññëóæáè (äàë³ — â³éñüêîâ³

ôîðìóâàííÿ) ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

1.2. Ïîäàòè íà ïîãîäæåííÿ ãîëîâàì ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é óòî÷-

íåí³ ë³ì³òè âèëó÷åííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³

òåõí³êè äëÿ âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïîðÿäæåíü

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³é ùîäî âèëó÷åííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³

òåõí³êè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é

ðàéîí³â, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïî-

òðåá â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çà-

ö³¿.

1.3. Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿìè ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é óòî÷íèòè

(ï³äãîòóâàòè) íàðÿäè íà âèëó÷åííÿ òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè, ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äî â³é-

ñüêîâèõ ôîðìóâàíü ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó, òà äîâåñòè ¿õ êåð³âíèêàì

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì³ñòà Êè-

ºâà.

1.4. Çàòâåðäèòè ãðàô³êè ïåðåâ³ðêè òåõí³÷-

íîãî ñòàíó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè ï³ä-

ïðèºìñòâ-ïîñòà÷àëüíèê³â äëÿ ïîòðåá â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿ òà ïîãî-

äèòè ç ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè

àäì³í³ñòðàö³ÿìè.

1.5. Ïðîòÿãîì 2017 ðîêó îðãàí³çóâàòè òà çà-

áåçïå÷èòè ïåðåâ³ðêó ñòàíó ãîòîâíîñò³ òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ òà îðãàí³çàö³é ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàþ-

òüñÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá â³éñüêîâèõ ôîð-

ìóâàíü ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

2. Ïðîñèòè Ðåã³îíàëüíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð

ÌÂÑ â ì. Êèºâ³ ðàçîì ç Äåðæàâíîþ ³íñïåê-

ö³ºþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà â ì. Êèºâ³ ïðî-

âîäèòè ðåºñòðàö³þ (ïåðåðåºñòðàö³þ), çíÿòòÿ

ç îáë³êó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íàëåæàòü

þðèäè÷íèì îñîáàì, ó ðàç³ íàäàííÿ äîâ³äêè ç

â³äì³òêîþ ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèõ

êîì³ñàð³àò³â ïðî ïîñòàíîâêó òðàíñïîðòíîãî

çàñîáó íà â³éñüêîâèé îáë³ê àáî çíÿòòÿ ç òàêî-

ãî îáë³êó òà îðãàí³çóâàòè íàäàííÿ ðàéîííèì

ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèì êîì³ñàð³àòàì çà ¿õ çà-

ïèòàìè ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåºñòðàö³þ (ïåðåðå-

ºñòðàö³þ), çì³íó ðåºñòðàö³éíèõ äàíèõ òà çíÿò-

òÿ ç îáë³êó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè, ÿê³

ïåðåäàþòüñÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

3. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè

ó ì. Êèºâ³ íàäàâàòè çà çàïèòàìè ðàéîííèõ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â ïåðåë³ê ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì³ñòà Êèºâà,

ÿê³ çâ³òóþòü ùîäî åêñïëóàòàö³¿ àâòîìîá³ëüíî-

ãî òðàíñïîðòó (âëàñíîãî àáî îðåíäîâàíîãî).

4. Ïðîñèòè Äåðæàâíó ñëóæáó Óêðà¿íè ç áåç-

ïåêè íà òðàíñïîðò³ íàäàâàòè çà çàïèòàìè

ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â

³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü öèâ³ëüíèõ ìîðñüêèõ,

ð³÷êîâèõ ñóäåí, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì³ñòà Êè-

ºâà.

5. Ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é:

5.1. Íàäàâàòè äîïîìîãó ðàéîííèì ó ì³ñò³

Êèºâ³ â³éñüêîâèì êîì³ñàð³àòàì ó ïðîâåäåíí³

çâ³ðîê ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îð-

ãàí³çàö³ÿìè ðàéîí³â ùîäî íàÿâíîñò³ òà òåõí³÷-

íîãî ñòàíó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè, ÿê³

ïåðåäàþòüñÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá â³éñü-

êîâèõ ôîðìóâàíü ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

5.2. Çã³äíî ç óòî÷íåíèìè ë³ì³òàìè âèëó÷åí-

íÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè, íàäàíèìè

ðàéîííèìè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèìè êîì³ñà-

ð³àòàìè, âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåíü ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ùî-

äî çàëó÷åííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ðàéîí³â,

ÿê³ ïåðåäàþòüñÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá â³é-

ñüêîâèõ ôîðìóâàíü ï³ä ÷àñ ìîá³ë³çàö³¿.

5.3. Íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â ïåðåâ³ðêè ìî-

á³ë³çàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

³ òåõí³êè òà ïðîïîçèö³é ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³

â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â ùîäî ï³äâèùåííÿ ð³â-

íÿ ìîá³ë³çàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â ³ òåõí³êè ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ ïîâíîòè òà

ÿêîñò³ âèêîíàííÿ â³éñüêîâî- òðàíñïîðòíîãî

îáîâ’ÿçêó êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é ðàéîí³â ³ â ðàç³ ïîòðåáè âæèâà-

òè çàõîä³â äî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ìîá³ë³çàö³é-

íî¿ ãîòîâíîñò³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ³ òåõí³êè,

âèäàâàòè â³äïîâ³äí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ðàéîííèõ

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà äî-

âîäèòè ¿õ äî â³äîìà êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ðàéîí³â ³ ðàéîííèõ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â.

6. Êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-

ãàí³çàö³é ì³ñòà Êèºâà íåçàëåæíî â³ä ôîðì

âëàñíîñò³:

6.1. Çä³éñíèòè ïåðåâ³ðêó òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â ³ òåõí³êè, ùî ï³äëÿãàþòü ïåðåäà÷³ â³éñü-

êîâèì ôîðìóâàííÿì, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñ-

òàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ìà-

þòü ïðàâî ïðîâîäèòè òåõí³÷íèé êîíòðîëü òðàíñ-

ïîðòíèõ çàñîá³â òà âêëþ÷åí³ äî ºäèíîãî ðåºñ-

òðó ñóá’ºêò³â ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî òåõ-

í³÷íîãî êîíòðîëþ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, â³ä-

ïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 30 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 137 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî

òåõí³÷íîãî êîíòðîëþ òà îáñÿã³â ïåðåâ³ðêè òåõ-

í³÷íîãî ñòàíó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, òåõí³÷-

íîãî îïèñó òà çðàçêà ïðîòîêîëó ïåðåâ³ðêè òåõ-

í³÷íîãî ñòàíó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó».

6.2. Íàäàâàòè ðàéîííèì ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³éñü-

êîâèì êîì³ñàð³àòàì äî 20 ÷åðâíÿ òà 20 ãðóä-

íÿ ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â ³ òåõí³êè, ¿õ òåõí³÷íèé ñòàí, à òàêîæ ïðî

ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ, â

óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà Êèºâà íà òà-

êèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ ³ òåõí³ö³.

7. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ö³¿):

7.1. Ñïðèÿòè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó â³éñüêî-

âîìó êîì³ñàð³àòó â ïðîâåäåíí³ çàõîä³â, ïåðåä-

áà÷åíèõ ï³äïóíêòîì 1.5 ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

7.2. Ðàçîì ç Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì â³éñüêîâèì

êîì³ñàð³àòîì ïðîàíàë³çóâàòè âèêîíàííÿ â³é-

ñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî îáîâ’ÿçêó íà ï³äïðè-

ºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ì³ñòà Êè-

ºâà òà äî 30 ãðóäíÿ 2017 ðîêó ïîäàòè Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïî-

ë³ïøåííÿ ñòàíó â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíîãî îáî-

â’ÿçêó.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Про схвалення 
проекту рішення Київської міської ради 

«Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 
від 12 грудня 2016 року № 554/1558 

«Про бюджет міста Києва 
на 2017 рік»

Розпорядження № 29 від 17 січня 2017 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само"

врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

¹ 554/1558 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017

ð³ê», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îð-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ðîç-

ãëÿä òà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016

ðîêó ¹ 554/1558 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà

íà 2017 ð³ê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про передачу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АКРОН ІНВЕСТ» для проведення реконструкції 
існуючого комплексу будівель 

під житлово"офісний комплекс 
з приміщеннями громадського призначення 

на вул. Каховській, 60 у Дніпровському районі 
м. Києва

Розпорядження № 1396 від 29 грудня 2016 року
Відповідно до статей 17, 93, 122, 123, 124, 134, 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», розглянувши лист ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКРОН ІНВЕСТ» від 26 липня 2016 року № 226, в межах функцій місцево"
го органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè Óêðà¿íñüêîìó äåðæàâíîìó

ï³äïðèºìñòâó ïî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîìó ³

ñåðâ³ñíîìó çàáåçïå÷åííþ àãðîïðîìèñëîâî-

ãî êîìïëåêñó «Óêðàãðîòåõ» ïðàâî ïîñò³éíîãî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ äåðæàâ-

íî¿ âëàñíîñò³ ïëîùåþ 4,3562 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:66:044:0001), íàäàíîþ

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáíè-

÷î¿ áàçè Êè¿âñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ô³ðìè ïî

³ìïîðòó òà åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ äëÿ àãðîïðî-

ìèñëîâîãî êîìïëåêñó «Àãðîñïåö³ìïåêñ» Óêðà-

¿íñüêîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÓÊÐÀÃ-

ÐÎÒÅÕ» íà âóë. Êàõîâñüê³é, 60 ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 02 ãðóäíÿ 1999 ðîêó ¹ 125/627

«Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê»

òà â³ä 03 êâ³òíÿ 2001 ðîêó ¹ 250/1227 «Ïðî

íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê», ïðà-

âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî

äåðæàâíèì àêòîì íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ çåìëåþ, çàðåºñòðîâàíèì ó Êíèç³ çàïè-

ñ³â äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ çåìëåþ â³ä 27 ëþòîãî 2002 ðîêó

¹ 66-4-00022 òà â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿

çàáóäîâè.

2. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî

â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÐÎ-

Í²ÍÂÅÑÒ» äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñ-

íóþ÷îãî êîìïëåêñó áóä³âåëü ï³ä æèòëîâî-

îô³ñíèé êîìïëåêñ ç ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàä-

ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Êàõîâñüê³é, 60 ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÐÎÍ ²ÍÂÅÑÒ», çà óìî-

âè âèêîíàííÿ ïóíêòó 4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

â îðåíäó íà 5 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ

4,3562 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:66:044:0001, âèòÿã ç Äåðæàâíî-

ãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿí-

êó ¹ ÍÂ-8000324572016) äëÿ ïðîâåäåííÿ ðå-

êîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷îãî êîìïëåêñó áóä³âåëü ï³ä

æèòëîâî-îô³ñíèé êîìïëåêñ ç ïðèì³ùåííÿìè

ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Êàõîâñüê³é,

60 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³, çà ðàõóíîê çåìåëü çà-

ïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ó

çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðó-

õîìå ìàéíî (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà ¹ À-

22522).

4. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÐÎÍ ²ÍÂÅÑÒ»:

4.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-

âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðî-

êëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñ-

íóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõî-

äÿòüñÿ â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-

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

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

â³ä 01 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 3836/0/12/19-15,

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó 

ì. Êèºâ³ â³ä 01 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 562/41-16.

4.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿

äîêóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷å-

íîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâà-

òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

4.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í çâåðíóòèñü äî Äå-

ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî óêëàäàí-

íÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå

áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî

ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî çàêëàä

êóëüòóðè «Êè¿âñüêà àêàäåì³÷íà ìàéñòåðíÿ òå-

àòðàëüíîãî ìèñòåöòâà «Ñóç³ð’ÿ», çàòâåðäæåíî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 03 ñåðïíÿ 1998 ðîêó ¹1608

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 òðàâíÿ 2008 ðîêó

¹ 681), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Êåð³âíèêó çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêà àêà-

äåì³÷íà ìàéñòåðíÿ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà

«Ñóç³ð’ÿ» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïî-

ëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëüíî-

âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêà-

äåì³÷íèé Ìîëîäèé òåàòð», çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15 êâ³òíÿ 1999 ðîêó ¹ 559 (â ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 07 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó ¹

988), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäà-

ºòüñÿ.

4. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëà-

äó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé Ìîëîäèé

òåàòð» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåí-

íÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêà-

äåì³÷íèé òåàòð þíîãî ãëÿäà÷à íà Ëèïêàõ», çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 êâ³òíÿ 1999 ðîêó

¹ 629 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22 ÷åðâíÿ 2004

ðîêó ¹ 1116), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

6. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëà-

äó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð þíî-

ãî ãëÿäà÷à íà Ëèïêàõ» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ

çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-êîíöåðòíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêà-

äåì³÷íèé òåàòð óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó «Áåðå-

ãèíÿ», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñ³÷-

íÿ 2002 ðîêó ¹ 51 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11

âåðåñíÿ 2012 ðîêó ¹ 1589), âèêëàâøè éîãî â

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

8. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-êîíöåðòíîãî çàêëà-

äó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð óêðà-

¿íñüêîãî ôîëüêëîðó «Áåðåãèíÿ» çàáåçïå÷èòè

ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

9. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêà-

äåì³÷íèé òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó áåðå-

ç³ Äí³ïðà», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17

ñ³÷íÿ 2002 ðîêó ¹ 53 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-

íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä

25 òðàâíÿ 2004 ðîêó ¹ 872), âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

10. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çà-

êëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð

äðàìè ³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà» çàáåç-

ïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

11. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Óêðà¿íñüêèé

ìàëèé äðàìàòè÷íèé òåàòð», çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó ¹ 54, âèêëàâ-

øè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

12. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çà-

êëàäó êóëüòóðè «Óêðà¿íñüêèé ìàëèé äðàìàòè÷-

íèé òåàòð» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïî-

ëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

13. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêà-

äåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïîäîë³» çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08 òðàâíÿ 2003 ðîêó

¹ 787, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

14. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çà-

êëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé äðà-

ìàòè÷íèé òåàòð íà Ïîäîë³» çàáåçïå÷èòè ðå-

ºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

15. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêà-

äåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê», çàòâåðäæåíîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ â³ä 26 ëþòîãî 2004 ðîêó ¹ 295, âè-

êëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

16. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çà-

êëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð

ëÿëüîê» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëî-

æåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

17. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé åêñ-

ïåðèìåíòàëüíèé òåàòð «Çîëîò³ âîðîòà», çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 áåðåçíÿ 2004 ðîêó

¹ 501, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

18. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çà-

êëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé

òåàòð «Çîëîò³ âîðîòà» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ

çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

19. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé íà-

ö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè», çà-

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22 ÷åðâíÿ 2004

ðîêó ¹ 1113 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 11 ëþ-

òîãî 2005 ðîêó ¹ 156), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

20. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çà-

êëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêà-

äåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè» çàáåçïå÷èòè ðåºñ-

òðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

21. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêà-

äåì³÷íèé òåàòð «Êîëåñî», çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó ¹ 1161 (â

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ëèñòîïàäà 2008 ðî-

êó ¹ 1606), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

22. Êåð³âíèêó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çà-

êëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð

«Êîëåñî» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïî-

ëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

23. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîìó-

íàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çà-

êëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêà ìàëà îïåðà», çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 ñ³÷íÿ 2005 ðîêó ¹ 35

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15 ëèïíÿ 2005 ðîêó

¹ 1270), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

24. Êåð³âíèêó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàò-

ðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêà

ìàëà îïåðà» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî

Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

25. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîìó-

íàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çà-

êëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêà-

äåì³÷íèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó äëÿ ä³òåé òà

þíàöòâà», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 31

ñ³÷íÿ 2006 ðîêó ¹ 119, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

26. Êåð³âíèêó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàò-

ðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé
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ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè òà áà-

ëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà» çàáåçïå÷èòè ðåºñ-

òðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

27. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîìó-

íàëüíèé òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèé çàêëàä êóëü-

òóðè «Öèãàíñüêèé àêàäåì³÷íèé ìóçè÷íî-äðà-

ìàòè÷íèé òåàòð «Ðîìàíñ», çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 ñåðïíÿ 2011 ðîêó

¹ 1384, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

28. Êåð³âíèêó êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-êîí-

öåðòíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Öèãàíñüêèé àêàäå-

ì³÷íèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð «Ðîìàíñ»

çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

29. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî

çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëü-

òóðè «Íîâèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïå÷åðñüêó».

çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó

¹ 100, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

30. Êåð³âíèêó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàò-

ðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Íîâèé

äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïå÷åðñüêó» çàáåçïå÷èòè

ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó.

31. Êîòðîëü çà âèêîíàííÿì ðîçïîðÿäæåííÿ

ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.08.1998 ð. ¹ 1608

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ¹ 1282)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
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². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

«ÑÓÇ²Ð’ß» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿä-

êîâàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Âëàñíèêîì òà çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòó-

ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 03 ñåðïíÿ 1998 ðî-

êó ¹ 1608 Òåàòð º ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà Êè¿âñüêà Ìàéñòåðíÿ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà «Ñóç³ð’ÿ».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 12 ëèñòîïàäà 2007 ðîêó ¹ 1417/0/16-07

Òåàòðó íàäàíî ñòàòóñ àêàäåì³÷íîãî òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 òðàâíÿ 2008 ðîêó ¹ 681 ïå-

ðåéìåíîâàíî ó çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêà àêàäåì³÷íà ìàéñòåðíÿ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà «Ñó-

ç³ð’ÿ».

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

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

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

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

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

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

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÀ ÌÀÉÑÒÅÐÍß

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ «ÑÓÇ²Ð’ß».

Ñêîðî÷åíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÇÊ ÊÀÌÒÌ «ÑÓÇ²Ð’ß».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. ßðîñëàâ³â Âàë, 14-à, ì. Êè¿â, 01034.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ òåàòðàëüíî¿ ñïðà-

âè, ôîðìóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ, ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íèé ïîêàç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íøèõ òâîð³â òåàòðàëü-

íîãî ìèñòåöòâà íà âëàñí³é ñöåí³ (ñöåíàõ) òà íà ãàñòðîëÿõ, îðãàí³çàö³ÿ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â,

êîíêóðñ³â, îãëÿä³â, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êâèòê³â íà çàçíà÷åí³ çàõîäè;

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

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

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

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà;

íàäàííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïîñòàíîâî÷íèõ ïîñëóã, ñöåí³÷íèõ ïîñòàíîâî÷-

íèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâ, êîíöåðò³â;

âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðåäìåò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ

òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, êîíöåðò³â;

íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöåíè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëü-

íèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì;

ï³äãîòîâêà, òèðàæóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â, êî-

ï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà

âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà;

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

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â; 

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

êàõ òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³î-

íàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàïèñ³â;

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

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

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

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

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

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

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

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

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó.

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

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì: ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â; 

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

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

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Òåàòð³; 

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

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

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

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â òîùî.

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

äàòêîâóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþº äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

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

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè;

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

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

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

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

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

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

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

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

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

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

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

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â;

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

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

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº

øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âè-

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

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

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

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

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

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

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

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

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

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

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

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

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

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

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

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

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

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

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

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ïðàö³âíèê³â Òåàòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó) òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

5.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåàòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Òåàòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÊÓËÜÒÓÐÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ

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

íþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

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

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

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

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

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó

òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ
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äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêî-

íàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ-

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

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

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

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

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

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ

8.1. Òåàòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåí-

íÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

8.2. Ïðèïèíåííÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî

îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Òåàò-

ðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèé-

íÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ Òåàòðó.

8.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó âñ³ àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäíîìó àáî ê³ëüêîì íåïðèáóòêîâèì òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäàì êóëüòóðè àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

8.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õí³õ

ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

15.04.1999 ð. ¹ 559

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

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

20.12.2016 ¹ 1282)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕАТРАЛЬНО"ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

«КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР»
(ідентифікаційний номер 05509470)

(нова редакція)
м. Київ — 2016

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÌÎËÎÄÈÉ

ÒÅÀÒÐ» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿä-

êîâàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Âëàñíèêîì òà çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòó-

ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 15

òðàâíÿ 1995 ðîêó ¹ 145 Òåàòð ïåðåéìåíîâàíî ó Äåðæàâíå êîìóíàëüíå òåàòðàëüíî-âèäîâèùíå

ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âñüêèé ìîëîä³æíèé òåàòð».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè òà ìèñòåöòâ Óêðà¿íè â³ä 03 ãðóäíÿ 2002 ðîêó ¹ 690 Òåàòðó íà-

äàíî ñòàòóñ àêàäåì³÷íîãî òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 07 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó ¹ 988 ïåðåéìåíîâàíî ó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòó-

ðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé Ìîëîäèé òåàòð».

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

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

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

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç

ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 20 ãðóäíÿ 1978 ðî-

êó ¹ 1827.

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

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

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

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯Â-

ÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÌÎËÎÄÈÉ ÒÅÀÒÐ». 

Ñêîðî÷åíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÒÂÇÊ «ÊÀ ÌÎËÎÄÈÉ ÒÅÀÒÐ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Ïðîð³çíà, 17, ì. Êè¿â, 01001.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ òåàòðàëüíî¿ ñïðà-

âè, ôîðìóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ, ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íèé ïîêàç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íøèõ òâîð³â òåàòðàëü-

íîãî ìèñòåöòâà íà âëàñí³é ñöåí³ (ñöåíàõ) òà íà ãàñòðîëÿõ, îðãàí³çàö³ÿ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â,

êîíêóðñ³â, îãëÿä³â, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êâèòê³â íà çàçíà÷åí³ çàõîäè;

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

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

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

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà;

íàäàííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïîñòàíîâî÷íèõ ïîñëóã, ñöåí³÷íèõ ïîñòàíîâî÷-

íèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâ, êîíöåðò³â;

âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðåäìåò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ

òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, êîíöåðò³â;

íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöåíè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëü-

íèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì;

ï³äãîòîâêà, òèðàæóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â, êî-

ï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà

âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà;

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

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â; 

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

òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³îíàëüíó òà

ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàïèñ³â;

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

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

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

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

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

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

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

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

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó.

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

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì:

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â; 

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

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

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Òåàòð³; 

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

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

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

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â òîùî.

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

äàòêîâóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß TÅATPOM

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþº äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

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

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè;

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

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

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

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

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

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

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

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

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

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

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

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

õîä³â;

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

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

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº

øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âè-

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

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

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

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

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

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

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

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

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

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

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

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

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

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

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

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

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

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

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

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ïðàö³âíèê³â Òåàòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó) òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

5.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåàòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Òåàòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåí-

íÿì.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÊÓËÜÒÓÐÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ

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

íþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

6.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Òåàòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
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7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

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

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

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó

òà çà ôîðìîþ, øî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêî-

íàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ-

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

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

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

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

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

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ

8.1.Òåàòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ)

àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.2. Ïðèïèíåííÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî

îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Òåàò-

ðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèé-

íÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó âñ³ àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäíîìó àáî ê³ëüêîì íåïðèáóòêîâèì òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäàì êóëüòóðè àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

8.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õí³õ

ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 27.04.1999 ð. ¹ 629

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 20.12.2016 ¹ 1282) 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕАТРАЛЬНО"ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
«КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ»

(ідентифікаційний номер 22910470)
(нова редакція)

м. Київ"2016
1.1. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ

ÞÍÎÃÎ ÃËßÄÀ×À ÍÀ ËÈÏÊÀÕ» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëà-

äîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

Âëàñíèêîì òà çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòó-

ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 êâ³òíÿ 1999 ðî-

êó ¹ 629 Òåàòð º ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé òåàòð þíîãî ãëÿäà÷à íà Ëèïêàõ».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè â³ä 28 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹ 304 Òåàòðó íàäà-

íî ñòàòóñ àêàäåì³÷íîãî òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ â³ä 22 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó ¹ 1116 ïåðåéìåíîâàíî ó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè

«Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð þíîãî ãëÿäà÷à íà Ëèïêàõ».

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

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

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

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

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

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

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯Â-

ÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÞÍÎÃÎ ÃËßÄÀ×À ÍÀ ËÈÏÊÀÕ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÒÂÇÊ «ÊÀÒÞÃ ÍÀ ËÈÏÊÀÕ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Ëèïñüêà, 15/17, ì. Êè¿â, 01021.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ òåàòðàëüíî¿ ñïðà-

âè, ôîðìóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ, ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íèé ïîêàç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íøèõ òâîð³ â òåàòðàëü-

íîãî ìèñòåöòâà íà âëàñí³é ñöåí³ (ñöåíàõ) òà íà ãàñòðîëÿõ, îðãàí³çàö³ÿ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â,

êîíêóðñ³â, îãëÿä³â, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êâèòê³â íà çàçíà÷åí³ çàõîäè;

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

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

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

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà;

íàäàííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïîñòàíîâî÷íèõ ïîñëóã, ñöåí³÷íèõ ïîñòàíîâî÷-

íèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâ, êîíöåðò³â;

âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðåäìåò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ

òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, êîíöåðò³â;

íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöåíè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëü-

íèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì;

ï³äãîòîâêà, òèðàæóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â, êî-

ï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà

âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà;

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

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â; 

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

òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³îíàëüíó òà

ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàïèñ³â;

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

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

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

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

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

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

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

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

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó.

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

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì; 

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â; 

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

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

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Òåàòð³; 

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

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

Òåàòðó;

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

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â òîùî.

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

äàòêîâóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþº äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

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

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè;

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

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

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

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

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

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

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

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

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

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

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

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â;

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

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

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº

øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âè-

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

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

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

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

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

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

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

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

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

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

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

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

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

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

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

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

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

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

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

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ïðàö³âíèê³â Òåàòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó) òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

5.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåàòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Òåàòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÊÓËÜÒÓÐÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ

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

íþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

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

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

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

Ïðîäîâæåííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³.



ÐÅÊËÀÌÀ
25 ñ³÷íÿ 2017 ð.

¹9 (4922)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 23.01.2017 ¹ 51 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ íà ëþòèé 2017 ðîêó ðîçäð³áíèõ

òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ ïðè ïåðåõîä³ äî ðèíêîâèõ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ,
ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè» ðîçäð³áí³
òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó ëþòîìó 2017 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 

ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 1 ëþòîãî 2017 ðîêó

² êëàñ
íàïðóãè

(27,5
êÂ ³

âèùå)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ ²² êëàñ íàïðóãè
(äî 27,5 êÂ)

Êð³ì
òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂòãîä

147,71 29,54 177,25 170,72 34,14 204,86

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./êÂòãîä
(Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015)

107,50 21,50 129,00 107,50 21,50 129,00

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³-â äâîêðàòíîìó
ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó» â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà
Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999, ãðí./êÂò (³ç çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³åíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ
«ÍÅÊ «Óêðåíåðãî» â³ä 08.12.2016 ¹03/03/13844): 
Í³÷íèé ïåð³îä;   

Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;  

Ï³êîâèé ïåð³îä:                                  

0,25   

1,02   

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:     

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä.
ç 10 ãîä. äî 17 ãîä.
ç 21 ãîä. äî 23 ãîä.

ç  8 ãîä. äî 10 ãîä.
ç 17 ãîä. äî 21 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³åíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ
«ÍÅÊ «Óêðåíåðãî» â³ä 08.12.2016 ¹03/03/13844): 
Í³÷íèé ïåð³îä; 
Äåííèé ïåð³îä:                                  

0,35   
1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:     

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä.
ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.

Îãîëîøåííÿ ïðî âòðàòó äîêóìåíòà ¹ 2

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàøèíîì³ñöå ¹ 1000009670379 â³ä 16.07.2009 ðîêó,

âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ãóðòîâîìó Ãðèãîð³þ Àðêàä³éîâè÷ó, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 81/1:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 81/1, çàãàëüíà ïëîùà - 63,0 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè - ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -865400,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ)
- 2197,84 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº
íà 13.02.2017 ðîêó îá 11.00 ²âàíîâó Â³êòîð³þ Ìèêîëà¿âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà
ïîçîâîì ²âàíîâà Ñåðã³ÿ Â³êòîðîâè÷à äî ²âàíîâî¿ Â³êòîð³¿ Ìèêîëà¿âíè ïðî îñïîðþâàííÿ
áàòüê³âñòâà.

Â³äïîâ³äà÷  âèêëèêàºòüñÿ  â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî   íåÿâêè   ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
â éîãî â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ Î. À. Ñàâèöüêèé

Îêðóæíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì ì. Êèºâà â³äêðèòî ïðîâàäæåííÿ â
àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/17213/16 ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà
ñêàñóâàííÿ ïóíêòó 204 òàáëèö³ Äîäàòêó 1 äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 27.01.2001 ¹208/1642 «Ïðî îôîðìëåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà».

Îãîëîøåííÿ ïðî âòðàòó äîêóìåíòà ¹ 1

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàøèíîì³ñöå ¹ 1000009670376 â³ä 16.07.2009 ðîêó,

âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ãóðòîâîìó Ãðèãîð³þ Àðêàä³éîâè÷ó, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Передплатні�ціни

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

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

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

на�12�місяців ..............490��рн.�80��оп.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52166
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Óêðà¿íñüê³ êíèãè — ó øêîëè ì³ñòà

ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ïîíàä 80 êè¿âñüêèõ øê³ë òà
äèòñàäê³â îäåðæàëè ïåðøó ïàðò³þ êíèã — áëèçüêî 10 òèñÿ÷ òîì³â,
ïðèäáàíèõ òà ç³áðàíèõ â ðàìêàõ ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè «Óêðà¿í-
ñüê³ êíèãè — ó øêîëè ñòîëèö³!». À äî 25-¿ ð³÷íèö³ ³ñòîðè÷íîãî Âñå-
óêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó 50 êè¿âñüêèõ øê³ë îòðèìàëè ùå 950 ö³í-
íèõ êíèæîê. Äíÿìè â Íàö³îíàëüí³é á³áë³îòåö³ Óêðà¿íè ³ì. Â. ². Âåð-
íàäñüêîãî â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå âðó÷åííÿ ïîäÿê çà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³.

À íàäàëè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ì³ñòà 500 íåáàéäóæèõ
êèÿí òà 49 äåïóòàò³â Êè¿âðàäè â³ä ôðàêö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü».

«Êîëè ÿ ïî÷óâ ïðî öþ ³í³ö³àòèâó, ÿ ïîäóìàâ: ùî öå çà ³í³ö³àòè-
âà? ²íøà ñïðàâà — ôóòáîë ÷è ùî-íåáóäü àêòèâíå. À òóò êíèãè! Ïðî-
òå, êîëè ìè ïîáà÷èëè, ÿêó ë³òåðàòóðó ëþäè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ íà-
â÷àííÿ ñâî¿õ ä³òåé, òî â³äðàçó ïî÷àëè êîíòàêòóâàòè ç á³áë³îòåêà-
ìè. Êîëè ä³òè â³äêðèâàëè ÿùèêè ç êíèæêàìè, êîòð³ ìè äî íèõ ïðè-
íîñèëè, òî â ¿õ î÷àõ ïîáà÷èëè çàö³êàâëåí³ñòü ³ áàæàííÿ îçíàéîìè-
òèñü ç ãåðîÿìè òâîð³â. Íåìîâ ìè â³äêðèëè äëÿ íèõ çîâñ³ì ³íøèé
ñâ³ò,— ðîçïîâ³â îäèí ç ó÷àñíèê³â ïðîåêòó, äåïóòàò Êè¿âðàäè Áîã-
äàí Ãàííîõà.

Ìåíøå í³æ çà ð³ê (ç òðàâíÿ 2016 — ñ³÷åíü 2017-ãî) àêòèâ³ñòàì
âäàëîñÿ ç³áðàòè áëèçüêî 11 700 êíèæîê òà êîøòè íà ñóìó ìàéæå ó
300 òèñ. ãðí. Êîìïëåêòè ï³äðó÷íèê³â îòðèìàëè 134 íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäè, ç íèõ 126 øê³ë, 5 ðàéîííèõ á³áë³îòåê, 1 äèòñàäîê, 1 äèòÿ÷èé
þíàöüêèé öåíòð òà 1 äèòáóäèíîê. Òàêîæ ÷àñòèíó êíèã áóëî â³äïðàâ-
ëåíî äî 24-õ øê³ë ó çîí³ ÀÒÎ.

Êåð³âíèê òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «Áëîê Ïåòðà Ïîðî-
øåíêà «Ñîë³äàðí³ñòü» Ïàâëî Òàðàñþê íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî ïîòð³á-
íî ïðîäîâæóâàòè ï³äòðèìóâàòè âñå â³ò÷èçíÿíå â ì³ðó âëàñíèõ ñèë.

Äî ñëîâà, íåçàáàðîì ðîçïî÷íåòüñÿ òðåò³é åòàï ïðîãðàìè «Óêðà-
¿íñüê³ êíèãè — ó øêîëè ñòîëèö³!» �

Âèñòàâêà ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿
«Çðîáëåíî â Êèºâ³» ñòàíå ùîð³÷íîþ

Ó Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ àåðîïîðòó «Êè¿â» (Æóëÿíè)
â³äáóëîñü îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ ïåðøîãî ìóí³öèïàëü-
íîãî òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó (Ò²Ö), ÿêèé

ðîçì³ùåíî â òåðì³íàë³ «À». Ïðàö³âíèêè öåíòðó íà-
äàâàòèìóòü ãîñòÿì íàøîãî ì³ñòà áåçêîøòîâíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ ñòîëèö³, à òàêîæ ðåñ-
òîðàíè òà ãîòåë³. Òóò ìîæíà áóäå ðîçäðóêóâàòè á³-
ëåòè òà äîêóìåíòè. Ó Ò²Ö íàäàäóòü ï³äïðèºìöÿì
ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâíî ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ñâ³é á³çíåñ, êîòðèé ìîæå áóòè ö³êàâèì òóðèñ-
òàì. Ïðàö³âíèêè öåíòðó âîëîä³þòü óêðà¿íñüêîþ, ðî-
ñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.

Êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ Àíòîí Òà-
ðàíåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî ïðîåêò Ò²Ö áóëî çàêëàäåíî
â ïðîãðàìó ðîçâèòêó òóðèçìó íà 2016-2018 ðîêè. Íà
éîãî ñòâîðåííÿ âèòðàòèëè 170 òèñ. ãðí, ç ÿêèõ 60 %
âèä³ëèëî ì³ñòî, 40% — àåðîïîðò «Êè¿â».

Àíòîí Òàðàíåíêî ïîâ³äîìèâ, ùî íåçàáàðîì òà-
êèé îá’ºêò â³äêðèþòü â àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü». Òà-
êîæ çàïëàíîâàíî ñòâîðåííÿ òóðèñòè÷íî-³íôîðìà-
ö³éíèõ öåíòð³â íà çàë³çíè÷íîìó òà àâòîâîêçàë³ �

Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè ïåðøèé öåíòð äîïîìîãè òóðèñòàì

ÄÎ 29 Ñ²×Íß ìîæíà ïðîãîëîñó-
âàòè çà ïðîåêòè, ³í³ö³éîâàí³ êè-
ÿíàìè ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Áþäæå-
òó ó÷àñò³, íàãàäàâ íà áðèô³íãó  êå-
ð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð
Áîíäàðåíêî.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî ïîïðè ôàê-
òè÷íî «ï³ëîòí³ñòü» Áþäæåòó ó÷àñ-
ò³, ó 2016 ðîö³ êèÿíè çàãàëîì ³í³-
ö³þâàëè 495 ïðîåêò³â. ²ç íèõ 320
ïðîéøëè îö³íêó òà äîïóùåí³ äî
ãîëîñóâàííÿ, 175 — â³äõèëåíî ç
ð³çíèõ îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí: ñóìà
ðåàë³çàö³¿ ³äå¿ ïåðåâèùèëà 1 ìëí
ãðí, ïðîïîçèö³ÿ íå áóëà îôîðì-
ëåíà â³äïîâ³äíèì ÷èíîì òîùî.

«Íàéá³ëüø àêòèâíèìè àâòîðà-
ìè ïðîåêò³â º êèÿíè â³êîì â³ä 25
äî 50 ðîê³â. Íàéá³ëüøå ïðîïîçè-
ö³é ïîäàíî ó ãàëóç³ ñïîðòó (88 ïî-
äàíî òà 67 äîïóùåíî äî ãîëîñó-
âàííÿ), íàéìåíøå — ó ãàëóç³ ²Ò (18
òà 12 â³äïîâ³äíî). Àêòèâíî ì³ñöÿ-
íè ãîëîñóþòü çà ïðîåêòè ç îñâ³òè
(9598 ãîëîñ³â), ñïîðòó (9040) òà îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ (4728). Íàéìåíøà
àêòèâí³ñòü ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çà ïðî-
åêòè ç ²Ò (490 ãîëîñ³â) òà áåçïåêè
(1165). Ñòàíîì íà ïîíåä³ëîê ïî-

íàä 21 òèñÿ÷à êèÿí âçÿëà ó÷àñòü ó
ãîëîñóâàíí³ çà íàéêðàù³ ïðîåêòè,
â³ääàíî á³ëüøå 41 òèñÿ÷³ ãîëîñ³â»,—
ïî³íôîðìóâàâ êåð³âíèê àïàðàòó
ÊÌÄÀ.

Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî çàêëè-
êàâ êèÿí àêòèâíî äîëó÷èòèñÿ äî
ãîëîñóâàííÿ Áþäæåòó ó÷àñò³ òà â³ä-
äàòè ñâî¿ ãîëîñè çà ò³ ïðîåêòè, ùî
áóäóòü ðåàë³çîâàí³ âæå öüîãî ðîêó.

«Ì³ñòî âèòðàòèòü öüîãîð³÷ ì³-
í³ìóì 50 ìëí ãðí íà ðåàë³çàö³þ
íàéö³êàâ³øèõ ïðîåêò³â, îñê³ëüêè
ìè áà÷èìî ðåàëüíó çàö³êàâëåí³ñòü
òà ïîòðåáó ñòîëè÷íèõ ìåøêàíö³â
ó öüîìó. Çâ³ñíî, ìè íå çóïèíèìî-
ñÿ íà äîñÿãíóòîìó òà çàïðîâàäæó-
âàòèìåìî Áþäæåò ó÷àñò³ é ó íà-
ñòóïíèõ ðîêàõ»,— äîäàâ Âîëîäè-
ìèð Áîíäàðåíêî �

Áþäæåò ó÷àñò³: ãîëîñóâàííÿ çà êðàùèé ïðîåêò òðèâàº

Ó ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ â ìåð³¿ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå íàãîðîä-
æåííÿ îðäåíàìè ³ â³äçíàêàìè íàéäîñòîéí³øèõ ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³ ç íàãîäè Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè.

«Ìè, óêðà¿íö³, íîñ³¿ ð³çíèõ åòíîñ³â, ìîâ ³ çâè÷à-
¿â, ï³ñëÿ ïîä³é íà Ìàéäàí³ âæå çíàºìî, ùî íàøà ñè-
ëà — â ºäíîñò³. Óêðà¿íñüêà ³äåíòèô³êàö³ÿ — öå òå, ùî
îäíî÷àñíî ïîºäíóº ³ â³äð³çíÿº íàñ â³ä ³íøèõ. Ìè ïè-
øàºìîñü òèì, ùî ìè ðàçîì, ³ ùî ìè íå òàê³, ÿê ³íø³.
Ìè — óí³êàëüí³!» — çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ íà-
ãîðîäæåííÿ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåí-
íàä³é Ïë³ñ.

Â³í âðó÷èâ îðäåíè «Çà çàñëóãè» II òà III ñòóïåí³â, îð-
äåí «Êíÿãèí³ Îëüãè» II òà III ñòóïåí³â, â³äçíàêè Ïðå-
çèäåíòà — Õðåñò ²âàíà Ìàçåïè òà çâàííÿ «Ìàòè-ãå-
ðî¿íÿ», à òàêîæ çâàííÿ «Çàñëóæåíèé áóä³âåëüíèê Óêðà-
¿íè», «Çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè» òà «Çàñëóæåíèé
ïðàö³âíèê êóëüòóðè Óêðà¿íè» íàéêðàùèì êèÿíàì.

«Âàøà ñàìîâ³ääàíà ïðàöÿ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíà-
ë³çì, äîáð³ ñïðàâè òà ÷óéí³ ñåðöÿ ðóõàþòü êðà¿íó é
ì³ñòî âïåðåä, çì³íþþ÷è ¿õ íà êðàùå»,— ï³äêðåñëèâ
Ãåííàä³é Ïë³ñ �

Íàãîðîäè 
äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè
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ÏÅÐØÈÉ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãåííàä³é Ïë³ñ î÷îëèâ îðãêîì³òåò
³ç ïðîâåäåííÿ â ñòîëèö³ âèñòàâ-
êè-ïðåçåíòàö³¿ ïðîìèñëîâî¿ ïðî-
äóêö³¿ «Çðîáëåíî â Êèºâ³». Â³ä-
ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïè-
ñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî. Çã³äíî ç äîêóìåí-
òîì, çàïðîâàäæóºòüñÿ ùîð³÷íå
ïðîâåäåííÿ åêñïîçèö³¿ ³ç ìåòîþ
ïîïóëÿðèçàö³¿ ïðîäóêö³¿ ì³ñöå-
âèõ êîìïàí³é.

«Êè¿â — óí³êàëüíå ì³ñòî. Âî-
íî çíà÷èìå äëÿ Óêðà¿íè íå ëè-
øå ÷åðåç ñòîëè÷íèé ñòàòóñ, àëå

é òîìó, ùî òóò çîñåðåäæåíî íàé-
á³ëüøèé ïîòåíö³àë. Îäíàê äëÿ
òîãî, ùîá öåé ïîòåíö³àë ðåàë³-
çóâàâñÿ, ìè ìàºìî äîêëàñòè çó-
ñèëü ³ çàáåçïå÷èòè òàê³ ìîæëè-
âîñò³,— ïåðåêîíàíèé ïàí Ïë³ñ.—
Íàø³ êîìïàí³¿ äàâíî âæå çäî-
áóëè çàñëóæåíó ïîâàãó â ñâ³ò³,
àäæå ÷èìàëî ôàáðèê ³ çàâîä³â
ïðàöþþòü íà åêñïîðò. Öå, çâè-
÷àéíî, äîáðå, àëå íàøå çàâäàí-
íÿ — íàïîâíèòè ì³ñöåâèé ðè-
íîê, ñòâîðèòè óìîâè òóò. ² âè-
ñòàâêà — îäèí ç³ ñïîñîá³â äîñÿã-
íóòè öüîãî» �
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