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«ÐÎÇÂÈÒÎÊ ñó÷àñíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè Êèºâà — îäíå ç íàøèõ êëþ-
÷îâèõ çàâäàíü. Ñó÷àñíå ì³ñòî ìàº
ïðàöþâàòè òåõíîëîã³÷íî. ² â öüî-
ìó, çîêðåìà, íàì äîïîìîæå ºäè-
íà ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êà-
ö³éíà ïëàòôîðìà, ÿêà âèêîðèñòî-
âóº íàéíîâ³ø³ òåõíîëîã³¿ îáðîá-
êè âåëèêèõ ìàñèâ³â äàíèõ òà çà-

áåçïå÷èòü áåçïåêó â
ñòîëèö³», — íàãîëî-
ñèâ ï³ä ÷àñ â³äêðèò-
òÿ ÖÎ² Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñòîëè÷íà âëà-
äà ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâàãó ïè-
òàííÿì áåçïåêè â Êèºâ³. «Ñêëàä-
íà ñèòóàö³ÿ â çâ’ÿçêó ç àãðåñ³ºþ
ïðîòè Óêðà¿íè, ïîã³ðøåííÿ êðè-
ì³íîãåííî¿ ñèòóàö³¿ âèìàãàþòü
åôåêòèâíîãî ðåàãóâàííÿ. ² ðå-
àëüíèì êðîêîì äî ñòâîðåííÿ ñèñ-
òåìè áåçïåêè äëÿ ãîðîäÿí ñòàâ
ñòàðò ïðîåêòó «Áåçïå÷íå ì³ñòî».
Ìè ñòâîðþºìî çàãàëüíîì³ñüêó
ñèñòåìó â³äåîñïîñòåðåæåííÿ —
çà äâà ì³ñÿö³ íàì âäàëîñÿ âñòàíî-
âèòè 3423 êàìåðè ó øêîëàõ, äè-
òÿ÷èõ ñàäêàõ, ïîë³êë³í³êàõ, ë³-

êàðíÿõ, ìóçåÿõ òà òåàòðàõ. Ùå 339
êàìåð çìîíòóþòü â ñåðåäì³ñò³ òà
íà àâòîìîá³ëüíèõ ìîñòàõ ÷åðåç
Äí³ïðî. À íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ ðîçì³ñòèëè óí³êàëüíó êà-
ìåðó ç îãëÿäîì íà 360 ãðàäóñ³â», —
ðîçïîâ³â Â³òàë³é Âîëîäèìèðî-
âè÷.

Â³í äîäàâ, ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ó ñòîëèö³ ïëàíóºòüñÿ âñòà-
íîâèòè ùå 4000 ñìàðò-êàìåð ³
îá’ºäíàòè â ºäèíèé çàãàëüíîì³ñü-
êèé êîìïëåêñ óæå íàÿâí³ ñèñòå-
ìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. «Öå äàñòü
çìîãó ïîâí³ñòþ îõîïèòè ì³ñòî.
Çîêðåìà, ìè ïðèä³ëÿºìî óâàãó
áåçïåö³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ,
íà âåëèêèõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ
îá’ºêòàõ òà âèõîäàõ ç ìåòðî,—
ï³äêðåñëèâ ìåð Êèºâà.— Òàêîæ
ìè ïëàíóºìî äîëó÷èòè äî ºäè-
íî¿ ñèñòåìè óñ³ êàìåðè â³äåî-
ñïîñòåðåæåííÿ, ÿê³ ïðàöþþòü ó
äåðæàâíèõ ³ ïðèâàòíèõ óñòàíîâàõ.
Çàðàç ¿õ ó ñòîëèö³ áëèçüêî 100
òèñÿ÷, ³ ìè ìàºìî îá’ºäíàòè ¿õ â
ºäèíó ñèñòåìó, ÿêà äîçâîëèòü
çðîáèòè íàøå ì³ñòî áåçïå÷íèì».

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà,
ôóíêö³¿ ñìàðò-êàìåð äóæå ð³ç-
íîìàí³òí³. Âîíè ìàþòü çàçäàëå-
ã³äü çàïðîãðàìîâàíèé ñöåíàð³é

³íöèäåíò³â ³ çäàòí³ àâòîìàòè÷-
íî ³íôîðìóâàòè ñèòóàö³éíèé
öåíòð ïðî íåáåçïåêó. «Çîêðåìà,
çàâäÿêè ôóíêö³¿ ðîçï³çíàâàííÿ
äåðæàâíèõ çíàê³â çà äîïîìîãîþ
êàìåð ñòîëè÷í³ ïîë³öåéñüê³ çìî-
æóòü åôåêòèâí³øå çíàõîäèòè âè-
êðàäåí³ àâòîìîá³ë³. Òàêîæ òàê³
ôóíêö³¿ äîçâîëÿþòü ïîë³öåé-
ñüêèì, ðÿòóâàëüíèêàì ÷è ë³êà-
ðÿì îïåðàòèâí³øå äîïîìàãàòè
êèÿíàì», — ïîâ³äîìèâ î÷³ëüíèê
ñòîëèö³.

Äî òîãî æ, ùîá åôåêòèâíî çáè-
ðàòè òà àíàë³çóâàòè ³íôîðìàö³þ
ç óñüîãî ì³ñòà, ñòâîðåíî õìàðíó
ïëàòôîðìó çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñ-
òþ 11 òèñÿ÷ êàíàë³â, ÿêà çàáåç-
ïå÷èòü áåçïåðåðâíèé çàïèñ â³-
äåîäàíèõ. «Îêðåì³ ôðàãìåíòè
ñèñòåìè «Áåçïå÷íå ì³ñòî» âæå
ðîçãîðíóò³ â ãîëîâíèõ óïðàâë³í-
íÿõ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà Ñëóæ-
áè áåçïåêè Óêðà¿íè. Íàäàë³ ìè
òàêîæ äîëó÷èìî äî ö³º¿ ñèñòåìè
ïîæåæíó, ðÿòóâàëüíó, ìåäè÷íó,
äîðîæíþ é ³íø³ êîìóíàëüí³ òà
äåðæàâí³ ñëóæáè. ² ÿ ïåðåêîíà-
íèé, íàøà ñòîëèöÿ ïîâèííà ñòà-
òè îäíèì ç íàéáåçïå÷í³øèõ ì³ñò
ªâðîïè», — ï³äñóìóâàâ Â³òàë³é
Êëè÷êî �

Áåçïå÷íå ì³ñòî 
� Ó ñòîëèö³ â³äêðèëè ñó÷àñíèé Öåíòð îáðîáêè ³íôîðìàö³¿
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Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè «Áåçïå÷íå ì³ñòî» ó öåíòð³ ñòîëèö³ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ âñòàíîâèëè óí³êàëüíó êàìåðó â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ç îãëÿäîì íà 360 ãðàäóñ³â

Ó ñåðåäó ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â³äêðèâ ñó÷àñ-
íèé Öåíòð îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ (ÖÎ²). Ïîÿâà íîâî-
ãî îá’ºêòà òà âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè «Áåçïå÷íå
ì³ñòî» äîçâîëÿòü ñòâîðèòè êîìïëåêñíó ñèñòåìó
áåçïåêè äëÿ ãîðîäÿí. Íà ñüîãîäí³ ó ñòîëèö³ âæå
âñòàíîâëåíî ïîíàä 3700 êàìåð â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ, à ùå 4 òèñÿ÷³ ñìàðò-êàìåð, êîòð³ îá’ºäíàþòü
â ºäèíèé çàãàëüíîì³ñüêèé êîìïëåêñ â³äåîñïîñòå-
ðåæåííÿ, ç’ÿâëÿòüñÿ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê» 

Êèÿí çàêëèêàþòü
àêòèâí³øå êîìóí³êóâàòè
ç êåð³âíèöòâîì ì³ñòà

Çà îñòàíí³ìè äàíèìè á³ëüøå 50 â³ä-

ñîòê³â ì³ñòÿí êîðèñòóþòüñÿ Êîíòàêò-

íèì öåíòðîì ì³ñòà Êèºâà (òåë. 1551).

Êîæåí ÷åòâåðòèé ìåøêàíåöü ìàº äî-

ñâ³ä êîðèñòóâàííÿ òàêèìè îíëàéí-êà-

íàëàìè êîìóí³êàö³¿ ÿê Ïîðòàë åëåê-

òðîííèõ ïåòèö³é òà êîæåí ï’ÿòèé âè-

êîðèñòîâóâàâ ñåðâ³ñè «Åëåêòðîííà ñèñ-

òåìà çàïèñó äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â», «Ì³ñüêèé íàçåìíèé ãðî-

ìàäñüêèé òðàíñïîðò îíëàéí» òà ³íòåð-

íåò-äîäàòîê «Âàø áóäèíîê».

Êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëîäè-

ìèð Áîíäàðåíêî çàçíà÷èâ, ùî ì³ñüêà

âëàäà äîêëàäàº ÷èìàëî çóñèëü çàäëÿ

ðåàë³çàö³¿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³

³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ çðîáëÿòü

æèòòÿ êèÿí çíà÷íî êîìôîðòí³øèì, à

êîìóí³êàö³þ ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà ñòî-

ëè÷íèìè ìåøêàíöÿìè åôåêòèâí³øîþ.

«Ìè ïîñò³éíî çàïóñêàºìî íîâ³ ñåð-

â³ñè çàäëÿ çðó÷íîñò³ êèÿí ³ ò³ëüêè çà

îñòàíí³õ äâà ðîêè çàïðîâàäèëè ìàé-

æå 20 ïîä³áíèõ ñåðâ³ñ³â, ÿê³ áóëî ðå-

àë³çîâàíî â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè Kyiv

Smart City. Êåð³âíèöòâî ñòîëèö³ ðîçó-

ì³º, ùî æèòåëÿì ìåãàïîë³ñó íàäçâè-

÷àéíî âàæëèâî îòðèìóâàòè ³íôîðìà-

ö³þ îïåðàòèâíî òà â çðó÷íèé ñïîñ³á», —

ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ ³

äîäàâ, ùî íàñòóïíèì êðîêîì ó âäî-

ñêîíàëåíí³ êîìóí³êàö³¿ ç êèÿíàìè ñòà-

íå íîâèé ñòîëè÷íèé ³íòåðíåò-ïîðòàë.

Ó òîé æå ÷àñ Âîëîäèìèð Áîíäàðåí-

êî çàçíà÷èâ, ùî íåçâàæàþ÷è íà øè-

ðîêèé ñïåêòð çàïðîïîíîâàíèõ ñåðâ³-

ñ³â, äîâîë³ íåçíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñòîëè÷-

íèõ ìåøêàíö³â îòðèìóº ³íôîðìàö³þ

÷åðåç íèõ. Çîêðåìà, ñåðâ³ñîì «²íôîð-

ìóâàííÿ êèÿí» êîðèñòóºòüñÿ áëèçüêî

20 òèñÿ÷ ï³äïèñíèê³â.

Ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Êðóò

Ñüîãîäí³ â Íàö³îíàëüíîì ³ñòîðèêî-àð-

õ³òåêòóðíîì çàïîâ³äíèêó «Êè¿âñüêà

ôîðòåöÿ» (ì. Êè¿â, âóë. Ãîñï³òàëüíà 

24-à) î 15.00 â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé óðîê

ìóæíîñò³ «Ïîäâèã Ãåðî¿â Êðóò ÿê ñèì-

âîë óêðà¿íñüêîãî ïàòð³îòèçìó», ïðè-

ñâÿ÷åíèé Äíþ ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Êðóò.

Ó çàõîä³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó÷í³âñüê³

êîìàíäè — ó÷àñíèêè ì³ñüêèõ çìàãàíü

ç âîãíåâî¿ ï³äãîòîâêè «Ñíàéïåð ñòî-

ëèö³», øêîëÿð³ Êèºâà, ìåòîäèñòè ç âè-

êëàäàííÿ ïðåäìåòó «Çàõèñò Â³ò÷èçíè»

ðàéîííèõ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ öåí-

òð³â.

Îðãàí³çàòîðàìè óðîêó ìóæíîñò³ º

Êîìóíàëüíèé ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëü-

íèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé öåíòð äèòÿ÷î-

þíàöüêîãî òóðèçìó, êðàºçíàâñòâà òà

â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ»

ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ. Ñâîþ äî-

ïîìîãó òàêîæ íàäàëè Íàö³îíàëüíèé

³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèé ìóçåé «Êè¿âñüêà

ôîðòåöÿ», ÃÎ «Òîâàðèñòâî ñïðèÿííÿ

ÇÑÓ òà ÂÌÔ «Öèâ³ëüíèé êîðïóñ «Àçîâ»,

«Äåïàðòàìåíò âîºííî-êóëüòóðíî¿ àíòðî-

ïîëîã³¿».

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про приватизацію земельної ділянки громадянці 

Ревич Неонілі Володимирівні для 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Добрий шлях, 18%а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 589/1593 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 81, 83,116,118,120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикін%

цеві 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)
громадянці Ревич Неонілі Володимирівні для
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Добрий шлях, 18�а у
Голосіївському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа П�3522).

2. Передати громадянці Ревич Неонілі Воло�
димирівні у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:79:253:0069) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Добрий
шлях, 18�а у Голосіївському районі м. Києва.

3. Громадянці Ревич Неонілі Володимирівні:
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. Визнати такими, що втратили чинність, по�
зицію 16 додатка до рішення Київської міської
ради від 17.03.2005 № 192/2767 «Про привати�
зацію земельних ділянок для будівництва і об�
слуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд» та підпункт 4.2 рішення Київ�
ської міської ради від 08.11.2007 № 1189/4022
«Про приватизацію земельних ділянок для бу�
дівництва та обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд у Голосіївсько�
му районі м. Києва».

5. 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.

6. 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 Рюмшиній Людмилі Павлівні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Іртишській, 10 у Голосїівському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 592/1596 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 Рюмшиній Людмилі Павлівні для об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Іртишській, 10 у Голо�
сіївському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва П�9352).

2. Передати громадянці Рюмшиній Людмилі
Павлівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:82:445:0111) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва для обслуговування жилого будинку, гос�
подарських будівель і споруд на вул. Іртишській,
10 у Голосіївському районі м. Києва.

3. Громадянці Рюмшиній Людмилі Павлівні:
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

Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
на вул. Пшеничній, 4 у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 630/1634 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 № 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

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 надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству 
по утриманню зелених насаджень 

Солом’янського району м. Києва 
на вул. Білгородській, 4, 6, 7, 8, 10 у Солом’янському районі 

м. Києва для утримання та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 643/1647 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проектуаземлеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району 
м. Києва на вул. Білгородській, 4, 6, 7, 8, 10 у Солом’янському 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 земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Солом’янського району м. Ки�
єва на вул. Білгородській, 4, 6, 7, 8, 10 у Соло�
м’янському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,40 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в постійне користування для утримання та об�
слуговування скверу згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�25642).

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
Деснянського району м. Києва на просп. Володимира 

Маяковського, 4 у Деснянському районі м. Києва для утримання
та благоустрою зелених зон і зелених насаджень, експлуатації 

та обслуговування території скверу
Рішення Київської міської ради № 641/1645 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 Деснянського району м. Ки%
єва на просп. Володимира Маяковського, 4 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 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 земельної ділянки

комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Деснянського району м. Ки�
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єва на просп. Володимира Маяковського, 4 у
Деснянському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,38 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в постійне користування для утримання та бла�
гоустрою зелених зон і зелених насаджень, екс�
плуатації та обслуговування території скверу
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�25501).

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 Шевченківського району м. Києва 

на вул. Котовського, 33, 33%а та вул. Щусєва, 44 
у Шевченківському районі м. Києва для утримання 

та обслуговування скверу
Рішення Київської міської ради № 637/1641 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 Шевченківського району 
м. Києва на вул. Котовського, 33, 33%а та вул. Щусєва, 44 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
землеустрою щодо відведення земельних ді�
лянок комунальному підприємству по утриман�
ню зелених насаджень Шевченківського райо�
ну м. Києва на вул. Котовського, 33, 33�а та вул.
Щусєва, 44 у Шевченківському районі м. Ки�
єва орієнтовними площами 0,57 га; 0,46 га (зе�
мельні ділянки комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для утримання та обслуговування
скверу згідно з планом�схемою (додаток до рі�
шення) (К�25934).

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 Вараксі Світлані Володимирівні 

та Потапову Ігорю Івановичу 
для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Яблуневій, 3%а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 597/1601 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) гро�
мадянам Вараксі Світлані Володимирівні та
Потапову Ігорю Івановичу для обслуговуван�
ня жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Яблуневій, 3�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва (категорія земель — зем�
лі житлової та громадської забудови, справа
П�9409).

2. Передати громадянам Вараксі Світлані
Володимирівні та Потапову Ігорю Івановичу у
спільну часткову власність земельну ділянку
площею 0,0841 га (кадастровий номер
8000000000:72:413:0004) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста
Києва для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Яб�
луневій, 3�а у Солом’янському районі м. Ки�
єва з розподілом часток у праві спільної част�
кової власності на вищезазначену земельну
ділянку, а саме:

— частка громадянки Варакси Світлани Воло�
димирівни — 3/4 від 0,0841 га;

— частка громадянина Потапова Ігоря Івано�
вича — 1/4 від 0,0841 га.

3. Громадянам Вараксі Світлані Володими�
рівні та Потапову Ігорю Івановичу:

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 комунальному підприємству 
з утримання та експлуатації житлового 

фонду спеціального призначення 
«Спецжитлофонд» на вул. Ярославській, 20, 20%а, 20%б 

та вул. Нижній Вал, 31%а у Подільському 
районі м. Києва для обслуговування, 

експлуатації житлових будинків 
та благоустрою прилеглої території

Рішення Київської міської ради № 657/1661 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд» на вул. Ярославській, 20, 20%а, 20%б та вул. Нижній Вал, 31%а у Подільському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом Укра%
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко%
мунальної 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 з утримання та екс�
плуатації житлового фонду спеціального при�
значення «Спецжитлофонд» на вул. Ярослав�
ській, 20, 20�а, 20�б та вул. Нижній Вал, 31�а у
Подільському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,44 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в постійне користування для обслуговування,
експлуатації житлових будинків та благоустрою
прилеглої території згідно з планом�схемою
(додаток до рішення) (К�26637).

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 громадянці Бебешко 
Ользі Федорівні на вул. Березневій, 94%а 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 729/1733 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Бебешко, Ользі Федорівні на вул. Березневій, 94%а у Дарницькому районі м. Ки%
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення 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 земельної ділянки
громадянці Бебешко Ользі Федорівні на вул.
Березневій, 94�а у Дарницькому районі м. Ки�
єва орієнтовною площею 0,07 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�24102).

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 відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину 
Прохоренку Олексію Миколайовичу 

на вул. Леніна, 106%б у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 773/1777 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Прохоренку Олексію Миколайовичу на вул. Леніна, 106%б у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 9 засідання постійної комісії Київ%
ської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 05.04.2016, керуючись стат%
тями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Прохоренку
Олексію Миколайовичу на вул. Леніна, 106�б у
Солом’янському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�24421).

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
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Помогайбо Ігорю 
Веніаміновичу на вул. Бродівській 

у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 745/1749 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Помогайбо Ігорю Веніаміновичу на вул. Бродівській у Голосіївському райо%
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній доку%
ментації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням на%
лежить до території захисної зелені (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 02.10.2014
№ 9562/0/12/27%14), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне%
сення 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Помогайбо Іго�
рю Веніаміновичу на вул. Бродівській у Голосі�
ївському районі м. Києва орієнтовною площею
0,05 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жило�

го будинку, господарських будівель і споруд
(К�23197).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Позняку 
Олександру Вікторовичу 
на вул. Михайла Чалого 

у Святошинському районі м. Києва 
для індивідуального житлового, 

гаражного і дачного будівництва
Рішення Київської міської ради № 754/1758 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському райо%
ні м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 стат%
ті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель
лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для індивідуального житлового, га�
ражного і дачного будівництва (К�26759).

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

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину 

Позняку Олександру Вікторовичу 
на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі м. Києва для індивідуального житлового, 
гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 758/1762 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському райо%
ні м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 стат%
ті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель
лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для індивідуального житлового, га�
ражного і дачного будівництва (К�26764).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення 

проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину 
Тимофієву Дмитру Володимировичу 

у пров. Садовому 
у Солом’янському районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 763/1767 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянину Тимофієву Дмитру Володимировичу у пров. Садовому у Солом’янському райо%
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен%
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка розташована в межах території захисної
зелені, частково території вулиць і доріг та в межах прибережної захисної смуги р. Нивка (висновок Депар%
таменту містобудування та архітектури від 28.04.2016 № 5550/0/12/19%16), керуючись статтями 9, 118 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Тимофієву Дмит�
ру Володимировичу у пров. Садовому у Соло�
м’янському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,12 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для ведення садівництва (К�26977).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Зай Софії Валеріївні 
на вул. Московській, 39%а 

у Печерському районі м. Києва для 
будівництва гаража

Рішення Київської міської ради № 765/1769 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Зай Софії Валеріївні на вул. Московській, 39%а у Печерському районі м. Києва та
додані документи, враховуючи те, що місце розташування земельної ділянки не відповідає Генеральному
плану міста Києва, затвердженому рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 (лист Депар%
таменту містобудування та архітектури від 11.04.2016 № 4962/0/12%4/27%16) керуючись статтями 9, 118 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Зай Софії Вале�
ріївні на вул. Московській, 39�а у Печерському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,0060 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва гаража (К�26855).

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

Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 
гаражно%будівельному 

кооперативу «Дружба 2» 
на вул. Тираспольській, 12 
у Шевченківському районі 
м. Києва для будівництва 

соціального житла з інфраструктурою
Рішення Київської міської ради № 760/1764 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки гаражно%будівельному кооперативу «Дружба 2» на вул. Тираспольській, 12 у Шевченківсько%
му районі м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність місця розташування земельної ділян%
ки Генеральному плану міста, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804
«Про затвердження Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період
до 2020 року», керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про
землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежуван%
ня земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблен�
ня проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки гаражно�будівельному коопе�
ративу «Дружба 2» на вул. Тираспольській, 12 у
Шевченківському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,29 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в оренду на 10 років для будівництва соціально�
го житла з інфраструктурою (К�26692).

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
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Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Ященко Ірині 

Анатоліївні у пров. Вешенському, 53 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 771/1775 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянці Ященко Ірині Анатоліївні у пров. Вешенському, 53 у Деснянському районі м. Киє%
ва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 6 засідання постійної комісії Київської міської ра%
ди з питань містобудування, архітектури та землекористування від 15.03.2016, керуючись статтями 9, 118 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Ященко Ірині Ана�
толіївні у пров. Вешенському, 53 у Деснянсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд (К�25460).

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

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Карпенко Галині Петрівні 
на вул. Свято%Георгіївській, 49 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 770/1774 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки громадянці Карпенко Галині Петрівні на вул. Свято%Георгіївській, 49 у Голосіївському райо%
ні м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 10 засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 19.04.2016, керуючись статтями
9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра%
їни 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Карпенко Галині
Петрівні на вул. Свято�Георгіївській, 49 у Голо�
сіївському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�23851).

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Антоненку 
Геннадію Івановичу на вул. Промисловій 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва гаража

Рішення Київської міської ради № 764/1768 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Антоненку Геннадію Івановичу на вул. Промисловій у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен%
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до комунально%складської тери%
торії, а також потрапляє до санітарно%захисної зони від залізниці (висновок Департаменту містобудування та
архітектури від 01.04.2015 № 3839/0/12/27%15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, За%
коном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер%
жавної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�

лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Антоненку Ген�
надію Івановичу на вул. Промисловій у Голосіїв�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,01 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва гаража (К�24444).

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

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Трусову Сергію Івановичу 
на Фрометівському узвозі, 8 

у Голосіївському районі м. Києва 
для індивідуального гаражного будівництва

Рішення Київської міської ради № 769/1773 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Трусову Сергію Івановичу на Фрометівському узвозі, 8 у Голосіївському райо%
ні м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен%
тації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території садибної житлової
забудови (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 02.10.2014 № 9566/0/12/27%14), керу%
ючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Трусову Сер�
гію Івановичу на Фрометівському узвозі, 8 у Го�
лосіївському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,01 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для індивідуального гаражного бу�
дівництва (К�23178).

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

Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17/31А» 

у пров. Коломийському, 17/31%а 
у Голосіївському районі м. Києва для 

експлуатації та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

із вбудованими приміщеннями 
та підземною автостоянкою

Рішення Київської міської ради № 626/1630 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою що%

до встановлення (відновлення) меж земельної «ділянки в натурі (на місцевості) об’єднанню співвласників ба%
гатоквартирного будинку «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17/31 А» у пров. Коломийському, 17/31%а у Голосіївському райо%
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, статтею 55 Закону Укра%
їни «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлен�
ня (відновлення) меж земельної ділянки в на�
турі (на місцевості) об’єднанню співвласників
багатоквартирного будинку «ЗАТИШНА ОСЕЛЯ
17/31 А» у пров. Коломийському, 17/31�а у Го�
лосіївському районі м. Києва площею 1,4000 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) для експлуата�
ції та обслуговування, багатоквартирного жит�
лового будинку із вбудованими приміщеннями
та підземною автостоянкою згідно з планом�
схемою (додаток до рішення (К�26390).

2. Контроль 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 «СТАРТ%94»
на вул. Маршала Гречка, 20 (літ. Б) у Подільському районі 

м. Києва для розміщення аптеки
Рішення Київської міської ради № 658/1662 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «СТАРТ%94» на вул. Маршала Гречка, 20 (літ. Б) у
Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123,124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе%
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місце%
ве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю
«СТАРТ�94» на вул. Маршала Гречка, 20 (літ. Б)
у Подільському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,01 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в оренду на 15 років для розміщення аптеки
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�27058).

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 земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству 
«Укртелеком» на Брест%Литовському 

шосе, 17 у Святошинському районі 
м. Києва для обслуговування 

об’єктів зв’язку (монтерський будинок, склади, гаражі)
Рішення Київської міської ради № 656/1660 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Укртелеком» на Брест%Литовському шосе, 17 у Свято%
шинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу Укра%
їни, 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 са%
моврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Укртеле�
ком» на Брест�Литовському шосе, 17 у Свято�
шинському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,25 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в оренду на 10 років для обслуговування об’єк�
тів зв’язку (монтерський будинок, склади, га�
ражі) згідно з планом�схемою (додаток до рі�
шення) (К�26256).

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 Подільського району м. Києва 
на розі вул. Западинської та вул. Вишгородської 

у Подільському районі м. Києва для утримання зелених 
насаджень та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 638/1642 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 Подільського району м. Ки%
єва на розі вул. Западинської та вул. Вишгородської у Подільському районі м. Києва та додані документи, ке%
руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако%
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час%
тини 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 Подільського району м. Ки�
єва на розі вул. Западинської та вул. Вишгород�
ської у Подільському районі м. Києва орієнтов�
ною площею 0,93 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) в постійне користування для утриман�
ня зелених насаджень та обслуговування скве�
ру згідно з планом�схемою (додаток до рішен�
ня) (К�24263).

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 відмову товариству з обмеженою 
відповідальністю «Антарес компані» 

у передачі в оренду земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації 

та обслуговування торговельно%побутового 
комплексу на вул. Героїв Дніпра, 37 

(кінцева зупинка трамваїв № 4, № 16) 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 738/1742 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, на виконання постанови Господар%

ського суду міста Києва від 18.07.2006 у справі № 3/283%А, враховуючи те, що державну реєстрацію земель%
них ділянок не проведено, кадастрові номери не присвоєно та ділянки не сформовано, а також те, що проект
землеустрою щодо відведення земельних ділянок не погоджено відповідно до статті 1861 Земельного кодек%
су України, керуючись статтями 9, 791, 83, 93, 118, 1861 Земельного кодексу України, статтями 16, 24 Закону
України «Про Державний земельний кадастр», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити товариству з обмеженою відпо�
відальністю «Антарес компані» у передачі в орен�
ду земельних ділянок для будівництва, експлу�
атації та обслуговування торговельно�побуто�
вого комплексу на вул. Героїв Дніпра, 37 (кін�
цева зупинка трамваїв № 4, № 16) в Оболон�
ському районі м. Києва (справа № А�18713).

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

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки публічному акціонерному 
товариству «Акціонерна компанія 

«Київводоканал» на просп. Героїв Сталінграда, 14%ж 
в Оболонському районі м. Києва 

для реконструкції, експлуатації, обслуговування 
та будівництва споруд з водопостачання 

та адміністративно%побутових приміщень
Рішення Київської міської ради № 655/1659 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» на просп. Ге%
роїв Сталінграда, 14%ж 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 актів Укра%
їни 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

землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки публічному акціонерному товариству «Ак�
ціонерна компанія «Київводоканал» на просп.
Героїв Сталінграда, 14�ж в Оболонському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 2,21 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) в оренду до
31.12.2017 для реконструкції, експлуатації, об�
слуговування та будівництва споруд з водопос�
тачання та адміністративно�побутових приміщень
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�20942).

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 «Київський метрополітен» 
на вул. Мечникова, 9%11 у Печерському 

районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування вентиляційного кіоску

Рішення Київської міської ради № 631/1635 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки комунальному підприємству «Київський метрополітен» на вул. Мечникова, 9%11 у Печер%
ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Зако%
ном України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель держав%
ної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря%
дування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству «Київський метро�
політен» на вул. Мечникова, 9�11 у Печерсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,0017 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для експлуатації та обслуговуван�
ня вентиляційного кіоску згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�26466).

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Позняку Олександру Вікторовичу 
на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі м. Києва для індивідуального 
житлового, гаражного і дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 753/1757 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе%

мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському райо%
ні м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6 стат%
ті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії земель
лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому%
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для індивідуального житлового, га�
ражного і дачного будівництва (К�26761).

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
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Ïî÷àòîê ó íîìåð³ 9 (4922) çà 25 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ TEAÒÐÓ

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, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 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
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². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÊÎÍÖÅÐÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÓÊÐÀ-

¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÔÎËÜÊËÎÐÓ «ÁÅÐÅÃÈÍß» (äàë³ Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèì çà-

êëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì 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 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 òðàâíÿ 2001 ðîêó ¹ 348-5/1324 Òåàòð º

ïðàâîíàñòóïíèêîì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé àíñàìáëü ôîëüêëîðó «Áåðåãèíÿ».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè â³ä 15 âåðåñíÿ 2004 ðîêó ¹ 629 Òåàòðó íà-

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

òðàö³¿ â³ä 25 áåðåçíÿ 2005 ðîêó ¹ 443 ïåðåéìåíîâàíî ó òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèé çàêëàä êóëüòó-

ðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó «Áåðåãèíÿ».

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-ÊÎÍÖÅÐÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ

ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÔÎËÜÊËÎÐÓ «ÁÅÐÅÃÈÍß».

Ñêîðî÷åíà íàçâà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÒÊÇÊ «ÊÀÒÓÔ «ÁÅÐÅÃÈÍß».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 3, ì. Êè¿â. 02152.

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 ²åàòðó 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 TEAÒÐÓ

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.
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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

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, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 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-êîíöåðòíèì 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 
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Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕАТРАЛЬНО�ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА» 
(ідентифікаційний номер 05509435)

(нова редакція)
м. Київ—2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

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

ÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ² ÄÍ²ÏÐÀ» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèù-

íèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì 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 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 òðàâíÿ 2001 ðîêó ¹ 348-4/1324 Òåàòð º

ïðàâîíàñòóïíèêîì êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé

òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè â³ä 07 òðàâíÿ 2002 ðîêó ¹ 284 Òåàòðó íàäà-

íî ñòàòóñ àêàäåì³÷íîãî òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ â³ä 25 òðàâíÿ 2004 ðîêó ¹ 872 ïåðåéìåíîâàíî ó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè-

¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð äðàìè ³ êîìåä³¿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³ïðà».

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 287/5674 Òåàòð º ïðàâî-

íàñòóïíèêîì êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Â³ëüíà ñöåíà».

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: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÈ ² ÊÎÌÅÄ²¯ ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ² ÄÍ²ÏÐÀ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÊÀÒÄ³Ê ÍÀ Ë²ÂÎÌÓ ÁÅÐÅÇ² ÄÍ²ÏÐÀ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: ïðîñï. Áðîâàðñüêèé, 25, ì. Êè¿â. 02002.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó ñ 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.
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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) ³à 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

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, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿).

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
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ПОЛОЖЕННЯ
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«УКРАЇНСЬКИЙ МАЛИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР»
(ідентифікаційний номер 22872213)

(нова редакція)
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². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÌÀËÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÈÉ

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 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 òðàâíÿ 2001 ðîêó ¹ 348-3/1324 Òåàòð º

ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî ï³äïðèºìñòâà «Óêðà¿í-

ñüêèé ìàëèé äðàìàòè÷íèé òåàòð-ñòóä³ÿ».

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: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÌÀËÈÉ ÄÐÀÌÀ-

ÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÌÀËÈÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà. 33, 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,

êîï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòî-

ð³â 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
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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 âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó 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 äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 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 
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Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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(ідентифікаційний номер 13699036)

(нова редакція)
м. Київ — 2016

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

ÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²» (äàë³ — Òåàòð) ñ íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì

êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì 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 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèñòîïàäà 2002 ðîêó ¹ 135/295 Òåàòð º ïðà-

âîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé

äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïîäîë³».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè â³ä 25 êâ³òíÿ 2006 ðîêó ¹ 204/0/16-06 Òåàò-

ðó íàäàíî ñòàòóñ àêàäåì³÷íîãî òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 17 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 439 ïåðåéìåíîâàíî ó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëü-

òóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïîäîë³».

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: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÎÄÎË²».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÊÀÄÒ ÍÀ ÏÎÄÎË²».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 20-á, ì. Êè¿â, 01025.

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¿.
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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

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, ùî 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¿ 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. Ãåàòð 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 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

26.02.2004 ð. ¹ 295

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕАТРАЛЬНО�ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

«КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК»
(ідентифікаційний номер 02224583)

(нова редакція)
м. Київ�2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

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

ËÜÎÊ» (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 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 æîâòíÿ 1998 ðîêó ¹ 2065 Òåàòð º ïðàâî-

íàñòóïíèêîì çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé òåàòð ëÿëüîê».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè â³ä 30 æîâòíÿ 2002 ðîêó ¹ 624 Òåàòðó íà-

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

òðàö³¿ â³ä 26 ëþòîãî 2004 ðîêó ¹ 295 ïåðåéìåíîâàíî ó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòó-

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

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: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×²²ÈÉ

ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ËßËÜÎÊ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüîãî, 1-à, ì. Êè¿â.

01001.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

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 ³õ 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, êîíêóð-

ñ³â 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
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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 ³ìåòîþ 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

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, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ ì Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 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 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

26.02.2004 ð. ¹ 295

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕАТРАЛЬНО�ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

«КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ТЕАТР «ЗОЛОТІ ВОРОТА»
(ідентифікаційний номер 13684980)

(нова редакція)
м. Київ — 2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÈÉ

ÒÅÀÒÐ «ÇÎËÎÒ² ÂÎÐÎÒÀ» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì

êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì 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 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó ¹ 219/1093 Òåàòð º

ïðàâîíàñòóïíèêîì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé

òåàòð» òà òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé òåàòð «Çîëîò³ âîðîòà».

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 12/877 Òåàòð º ïðàâîíàñòóï-

íèêîì êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Òåàòð ïëàñòè÷íî¿ äðà-

ìè íà Ïå÷åðñüêó».

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 ãà ³íø³

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

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÈÉ ÒÅÀÒÐ «ÇÎËÎÒ² ÂÎÐÎÒÀ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÊÅÒ «ÇÎËÎÒ² ÂÎÐÎÒÀ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 1- á, ì. Êè¿â, 02002.

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÷å-

í³ 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 ç Òåàòð³; îðãàí³-

çàö³ÿ 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, äîòðè-

ìàííÿ 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¿);
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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 ìàéêî, 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 íà-

äàº 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, ùî 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¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

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

êîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñ-

êàþ÷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 Äåïàðòàõìåíòîì 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 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 çàêîíîäàâñòâ; Óêðà¿íè.
Керівник апарату В. Бондаренко
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ПРО ТЕАТРАЛЬНО�ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ»
ідентифікаційний номер 02224593
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м. Київ — 2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÀÊÀÄÅ-

Ì²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ» (äàë³ — Òåàòð) ñ íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì

êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì 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 08 âåðåñíÿ 1997

ðîêó ¹ 1362 Òåàòð º ïðàâîíàñòóïíèêîì Äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé òåàòð îïåðåòè».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó ¹ 218/1092 Òåàòð º

ïðàâîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî- âèäîâèùíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿â-

ñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè».

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ëþòîãî 2005 ðîêó ¹ 156 Òåàòð ïåðåéìåíîâàíî ó Òåàòðàëüíî-âè-

äîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè».

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 áåðåçíÿ 2010 ðîêó ¹ 196 ïåðåéìåíîâàíî ó òåàòðàëüíî-âèäîâèù-

íèé çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðåòè».

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 702/8986 Òåàòð º ïðàâî-

íàñòóïíèêîì çàêëàäó êóëüòóðè «Òâîð÷à â³òàëüíÿ ìàéñòð³â îïåðíîãî òà áàëåòíîãî ìèñòåöòâà «Äó-

õîâíà ñïàäùèíà» ³ìåí³ ²âàíà Êîçëîâñüêîãî».

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

òóðó», «Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿ-

ìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè

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

çàìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëî-

æåííÿì.

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

1.4. Òåàòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêîâèé òà âàëþòíèé ðàõóí-

êè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³ ðåêâ³çèòè þðèäè÷íî¿ îñî-

áè, çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ

ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÅÒÈ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 53/3, ì. Êè¿â, 03005.

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 ³íôîðìàí³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â,

êîï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâ-

òîð³â òà âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æ-

í³ 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 ñòó-

ä³é, 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 ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà-

÷àºòüñÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòà-

ìè êîíêóðñó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Ãåíåðàëüíèé 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; 
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Ðîçïîðÿäæåííÿ 
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29.06.2004 ð. ¹ 1661

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
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(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

20.12.2016 ¹ 1282)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕАТРАЛЬНО�ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

«КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
(ідентифікаційний номер 02173532)

(нова редакція)
м. Київ

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

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

ËÅÑÎ» (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 Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ëþòîãî 2004 ðîêó ¹ 19/1228 Òåàòð º ïðàâîíà-

ñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êàôå-òåàòð «Êîëåñî».

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 si ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³

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

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ

ÒÅÀÒÐ «ÊÎËÅÑÎ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÊÀÒ «ÊÎËÅÑÎ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 8, ì. Êè¿â, 04070.

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 (ïàðò³é)

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 ïà ðàä³î, êîìïàêò-äèñêàõ òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â

óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³îíàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çà-

ö³ÿ 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, ïàñòè-

æåðíèõ 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¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Ïðîäîâæåííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³

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, äîòðè-

ìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³; âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äå-

ïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâå-

äåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ 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÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-

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

ñóâàòè 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 íà-

äàº 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, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 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¿).

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òå-

àòðó íà âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå

ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñî-

âèì 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-

íÿ³ 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
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì

Ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹ 2 ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. Ï. Òè÷èíè, 22, 550-71-88)

1 4 ïîâåðõ ïðîñï. Ïàâëà 
Òè÷èíè, 22 224,30

Ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ àáî ÷àñòêîâî

ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.11.2016

1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê 1 ãðí íà ð³ê

Ïëàíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ äèòÿ÷îãî îçäîðîâ÷îãî òàáîðó «Âèìïåë» ï³ä
ó÷áîâî-ðåêðåàö³éíèé öåíòð «Ì³æíàðîäíèé öåíòð äèòÿ÷î¿ íàóêîâî¿ òâîð-
÷îñò³» Íàö³îíàëüíîãî öåíòðó «Ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè» íà âóë. Êâ³ò-
êè Ö³ñèê, 14 â ì. Êèºâ³. Çàãàëüíà ïëîùà ä³ëÿíêè 2,7012 ãà. Âçäîâæ ä³ëÿí-
êè ñôîðìîâàíà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà.

Äðóêóºòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè äëÿ ðîçðîáêè ðîçä³ëó ÎÂÍÑ. Ïðîïîçè-
ö³¿ òà çàóâàæåííÿ ïðîñèìî íàäñèëàòè íà àäðåñó: ÍÖ «Ìàëà àêàäåì³ÿ íà-
óê Óêðà¿íè» ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 38-44, òåë. (044) 489-55-76, ïîíå-
ä³ëîê-ï'ÿòíèöÿ -9.00-16.00; îá³äíÿ ïåðåðâà -13.00 -14.00; àáî â Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé äîçâ³ëüíèé öåíòð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáå-
ðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,Äí³ïðîâñüêà íà-
áåðåæíà, 19-á, òåë.: (044) 202-60-38, (044) 202-60-46, ïîíåä³ëîê-÷åòâåð -
9.00-18.00; ï'ÿòíèöÿ 9.00 - 16.45.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Îíèùóê Ìàðèíó Ìèõàéë³âíó
íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Êîâàëü÷óê Ë.Â. äî Ñòðàò³ºíêî ².Â., Îíèùóê Ì.Ì., òðåò³
îñîáè: Êîâàëü÷óê ².Â.,ïðèâàòíèé íîòàð³óñ ÊÌÍÎ Êóë³í³÷ Í.Þ.,ïðèâàòíèé íîòàð³óñ ÊÌÍÎ Çàºöü Î.ß.
ïðî âèçíàííÿ íåä³éñíèì ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó òà äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 07 ëþòîãî 2017ð. î 14 ãîä. ÇÎ õâ. â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5 - â, êàá. 17).

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç ¿¿ ó÷àñò³.
Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ï.

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ
ÏÎÂ²ÄÎÌËßª

ÏÎÇÈÖ²Þ 11 (âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, 26, Ê. 3; çàãàëüíà ïëîùà 32,00 êâ. ì) ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ÏÐÎ ÍÀÌ²Ð ÏÅÐÅÄÀÒÈ Â ÎÐÅÍÄÓ ÎÁ’ªÊÒÈ, ÙÎ ÍÀËÅÆÀÒÜ ÄÎ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ, ÎÏÓÁË²ÊÎÂÀÍÎÃÎ Ó ÃÀÇÅÒ² «ÕÐÅÙÀÒÈÊ» Â²Ä

24.01.2017 ¹ 8 (4921), ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅÄ²ÉÑÍÎÞ Ó ÇÂ’ßÇÊÓ Ç ÒÅÕÍ²×ÍÎÞ ÏÎÌÈËÊÎÞ 
Â ×ÀÑÒÈÍ² ÏËÎÙ².

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Òðèøèíà Îëåêñ³ÿ Âàñèëüîâè÷à, ÿêèé
çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: Îäåñüêà îáëàñòü, Êðàñíîîêíÿíñüêèé ðàéîí, ñìò Êðàñí³ Îêíè,
âóë. Ãîðüêîãî, 85, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òðèøèíî¿
Àííè Ñåðã³¿âíè ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ òà ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 01.03.2017 ð. î 10.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à,
êàá. 127.

Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.
Ñóääÿ Ò.Î. Òðóñîâà

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Äåãòÿð³âñüêà,31-à, (êàá.¹ 303),
âèêëèêàº íà 03.04.2017 ðîêó íà 11.00 â³äïîâ³äà÷à Óìå Êë³ôôîðä ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Óìå Îê-
ñàíè Îëåêñ³¿âíè äî Óìå Êë³ôôîðäà ïðî ïîä³ë ñï³ëüíîãî ìàéíà ïîäðóææÿ.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ,ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â.Î. Âîëîøèí

22.01.2017 ð. î 17.40 ó ì. Êèºâ³ ïî âóë.Äåãòÿð³âñüêà, 58 òðàïèëîñü ÄÒÏ.
Ïðîøó â³äãóêíóòèñü íåáàéäóæèõ ñâ³äê³â ö³º¿ ïîä³¿ ïî òåë. 099-522-21-27.

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,00 êâ. ì

çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ï. Òè÷èíè, 12
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ
îá'ºêò³â ç ïðîäàæó

îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â
2079,18 4158,36

ÊÍÏ «Êîíñóëüòàòèâíî -
ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð äèòÿ÷èé
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà»
Êîä ªÄÐÏÎÓ 02125763 
ÌÔÎ 380805
ç/ç 26008426963 â ÊÐÄ ÏÀÒ
«Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü»

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹ 
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì

Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó
ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì.ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ âóë. Áó÷ìè Àìâðîñ³ÿ, 8 12,70 Ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.10.2016

3% 39,10 496,25

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà – 2 ðî-
êè 364 äí³ (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåí-
äîâàíîãî, ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïî-
âèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íî-
òàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿
äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì
çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
-îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-

ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ

ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿä-
êó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàò íà
óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñ-
ëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³í-
æåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêî-
âèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñà-
äó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äî-
ãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåí-
äè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íå-
çàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïî-
êàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñ-
ëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâ-
íîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

-â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó
íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ çà âèñ-
òàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ ÇÌ² (ó ðàç³ â³ä-
ñóòíîñò³ áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ öèõ âèòðàò);

- çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ñòðà-
õóâàííÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè óêëàäàííÿ äîãî-
âîðó îðåíäè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàí-
íÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà
òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ
êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëà-
òè òà ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæ-
öÿìè êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåð-
äæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîí-

êóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º

þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ

ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äî-

êóìåíò³â;
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ-

÷åííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíó çà-
ÿâíèêîì);

- êîï³þ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê ïëàòíèêà
ïîäàòêó (çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì);

- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè 1, 2, 3) ïðå-
òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåí-
òà íå ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;

- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñî-
áîþ îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷å-
íî çàêîíîì (çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì); 

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü óêîíêóðñ³,ÿê³ º ô³-
çè÷íèìè îñîáàìè:

-êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð.1,2,3) (çàâ³ðåíóçàÿâíèêîì);

- êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíó çàÿâ-
íèêîì);

- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâ-

íèêîì êîï³þ çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà-ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïî-
äàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ
óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,ïðî-
ïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåí-
òîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåí-
òà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 22.02.2017çà àäðåñîþ:
ì.Êè¿â,áóëüâ.Ïðàö³,1/1,êàá.317î 15.00.Äîêóìåí-
òè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïè-
ñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³ò-
êîþ «Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ» (êîíâåðòìàº áóòè îïå-
÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³). Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìå-
íóâàííÿ ïðåòåíäåíòà –þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³ç-
âèùå,³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ –ô³çè÷íî¿ îñîáè,³íôîðìà-
ö³þ ïðî îá'ºêò îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ
ÏÄÂ).Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïî-
äàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Äîäàòêî-
â³ ïðîïîçèö³¿».Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿: 02094 ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê. 311 (ïí.-
÷ò.ç 9.00 äî 16.45.Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 296-65-57, 292-23-07.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó êîíêóðñ³ – 17.02.2017.
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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
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Ì²ÑÒÎ

Ïðîñïåêò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà 
ïðîïîíóþòü ïåðåéìåíóâàòè 
íà ïðîñï. Âîëîäèìèðà ²âàñþêà

Ó Â²ÂÒÎÐÎÊ íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â äå-
ïóòàòè ïîãîäèëè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîñïåêò³â,
áóëüâàð³â, âóëèöü, ïðîâóëê³â, óòî÷íåííÿ íàçâ òà ïîâåðíåííÿ ³ñòîðè÷-
íèõ íàçâ ó ì³ñò³ Êèºâ³».

Â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó ð³øåííÿ, ïðîïîíóºòüñÿ óòî÷íèòè íàçâè
äâîõ âóëèöü òà ïðîâóëêó. Çì³íè ñòîñóþòüñÿ ëèøå íàïèñàííÿ âëàñ-
íèõ íàçâ: âóë. Àëìà-Àòèíñüêà — âóë. Àëìàòèíñüêà (Äí³ïðîâñüêèé
ðàéîí), âóë. Êóñòàíàéñüêà — âóë. Êîñòàíàéñüêà, ïðîâ. Êóñòàíàé-
ñüêèé — ïðîâ. Êîñòàíàéñüêèé (Ãîëîñ³¿âñüêèé).

Òàêîæ ïðîïîíóºòüñÿ ïîâåðíóòè ïðîâóëêó Ëàäî Êåöõîâåë³ íà Ïî-
äîë³ ³ñòîðè÷íó íàçâó — ïðîâ. Âîçäâèæåíñüêèé.

Îêð³ì òîãî, ïåðåäáà÷àþòüñÿ òàê³ ïåðåéìåíóâàííÿ: áóëüâ. Äðóæ-
áè Íàðîä³â — íà áóëüâ. Ìèêîëè Ì³õíîâñüêîãî (Ïå÷åðñüêèé), áóëüâ.
Ìèõàéëà Êîëüöîâà — íà áóëüâ. Ìèêîëè Ðóäåíêà (Ñâÿòîøèíñüêèé),
âóë. Ãàéäàðà — íà âóë. Ñ³ì’¿ Ïðàõîâèõ (Ãîëîñ³¿âñüêèé), âóë. Ãåíåðà-
ëà Íàóìîâà — íà âóë. Ëþäìèëè Ôî¿ (Ñâÿòîøèíñüêèé), âóë. Ìàðøà-
ëà Òèìîøåíêà — íà âóë. Ìèêîëè Êàãàðëèöüêîãî (Îáîëîíñüêèé), âóë.
Ìîñêîâñüêà — íà âóë. Äìèòðà Ãîäçåíêà (Ïå÷åðñüêèé), âóë. Íîâîðî-
ñ³éñüêà — íà âóë. Îïðèøê³âñüêà (Äí³ïðîâñüêèé), âóë. Îëåêñàíäðà
Ãîðîâèöÿ — íà âóë. Âàñèëÿ Áàðêè (Ñîëîì’ÿíñüêèé), âóë. Ïåòðîâñüêî-
ãî — íà âóë. Âàñèëÿ Ùàâ³íñüêîãî (Äåñíÿíñüêèé), âóë. Ïóãà÷îâà — íà
âóë. Àêàäåì³êà Ðîìîäàíîâà (Øåâ÷åíê³âñüêèé), âóë. Ñåìàøêà — íà
âóë. Ìèêîëè Ïàâëóøêîâà (Ñâÿòîøèíñüêèé), âóë. Òðîï³í³íà — íà âóë.
ßêóáåíê³âñüêà (Øåâ÷åíê³âñüêèé), ïðîâ. Äåëåãàòñüêèé — íà ïðîâ.
Ôåäîð³âñüêèé (Øåâ÷åíê³âñüêèé), ïðîâ. Ìèõàéëà Ðåóòà — íà ïðîâ.
Ïàìâè Áåðèíäè (Ïå÷åðñüêèé), ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà — íà ïðîñï.
Âîëîäèìèðà ²âàñþêà (Îáîëîíñüêèé).

Â³äïîâ³äí³ ïåðåéìåíóâàííÿ ìàº çàòâåðäèòè Êè¿âðàäà íà íàé-
áëèæ÷îìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ �

Ãðîìàä³ ì³ñòà ïîâåðíóëè áóäèíîê 
íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³

ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó ôëåøìîá³
#22PushupChallenge íà ï³äòðèìêó âåòåðàí³â ÀÒÎ.
²íôîðìàö³þ â³í îïðèëþäíèâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ìå-
ðåæ³ Ôåéñáóê.

«ß îòðèìàâ åñòàôåòó â³ä ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Êè-
ºâà. ² ïðèºäíóþñÿ äî ôëåøìîáó #22PushupChallenge:
22 â³äæèìàííÿ, ùîá ï³äòðèìàòè óêðà¿íñüêèõ âî¿í³â,
ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ç çîíè ÀÒÎ, — çàçíà÷èâ Â³òàë³é
Êëè÷êî. — ß ïåðåêîíàíèé, ùî êîæåí óêðà¿íåöü ïî-
âèíåí áóòè ñèëüíèì ³ çäîðîâèì, ùîá çàõèñòèòè ñå-
áå, ñâîþ ðîäèíó, ñâîþ êðà¿íó!».

Â³äæàâøèñü íà ´àíêó ïåðåä ÊÌÄÀ 22 ðàçè, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ïåðåäàâ åñòàôåòó
#22PushupChallenge ñâîºìó áðàòó Âîëîäèìèðó, àáè
ðîçïîâñþäèòè àêö³þ íà ï³äòðèìêó íàøèõ âî¿í³â ³
çà ìåæàìè Óêðà¿íè �

Â³òàë³é Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó ôëåøìîá³ #22PushupChallenge

ÊÈÒÀÉÑÜÊÀ êîìïàí³ÿ China Road
and Bridge Corporation (CRBC) ìàº
íàì³ð ïîáóäóâàòè «ï³ä êëþ÷» Âå-
ëèêó ê³ëüöåâó äîðîãó, ìàã³ñòðàëü
«Íèâêè — Áðîâàðè» òà ðîçâ’ÿçêó
á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Øóëÿâñüêà».

«Êîìïàí³ÿ CRBC (CCCC) âðàçè-
ëà ñâî¿ì ïðîôåñ³îíàë³çìîì ³ íàä-
çâè÷àéíèì òåìïîì ðîáîòè. Ìè-
íóëîãî òèæíÿ â ñòîëèö³ ãðóïà ôà-
õ³âö³â ³ç Êèòàþ ïðàöþâàëà íàä
ïðîåêòàìè, ÿê³ áóëè çàïðîïîíî-
âàí³ ó ìåìîðàíäóì³ ïðî ñï³âðî-
á³òíèöòâî ç China Road and Bridge
Corporation. Çà öåé ÷àñ ìè ïîáà-
÷èëè âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì
ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿, ÿê³ äå-
ìîíñòðóâàëè íîâ³ ³äå¿ ðîçâèòêó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà
îäðàçó æ ïåðåõîäèëè äî ðîçðà-
õóíê³â. ß âïåðøå áà÷ó òàêèé åí-
òóç³àçì ³ ïðàöüîâèò³ñòü», — ïîâ³-
äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Â³äòàê, ì³ñòó áóëî çàïðîïîíî-
âàíî çà êîøòè êèòàéñüêèõ ³íâåñ-
òîð³â ïðîâåñòè òåõí³êî-åêîíîì³÷-
íå îá´ðóíòóâàííÿ êîæíîãî ïðîåê-
òó, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî îäíà ç íàé-

á³ëüøèõ áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é ó
ñâ³ò³ çàïðîïîíóº ðåàë³çóâàòè ¿õ â
íàéêîðîòø³ òåðì³íè, çàëó÷èâøè
âèã³äíå ô³íàíñóâàííÿ. Âåëèêà ãðó-
ïà ³íæåíåð³â, ïðîåêòàíò³â óæå â
ñåðåäèí³ ëþòîãî ïðèáóäå äî Êè-

ºâà, ùîá ðîçïî÷àòè ðîáîòó íàä
ïðîåêòàìè òà â ñòèñë³ ñòðîêè ï³ä-
ãîòóâàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ì³ñòó.
Çàãàëîì, ïëàíóºòüñÿ ðîçáóäóâàòè
ñòîëè÷íó òðàíñïîðòíó ³íôðàñòðóê-
òóðó íà 1,5 ì³ëüÿðäà äîëàð³â �

Êèòàéö³ ïëàíóþòü ïîáóäóâàòè â ñòîëèö³ òðè âåëèê³ îá’ºêòè

ÍÀ ÑÜÎÃÎÄÍ² âæå ïîíàä 33 òèñÿ÷³ êèÿí â³ääàëè
ñâî¿ ãîëîñè çà ïðîåêòè Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó. Äî
çàê³í÷åííÿ ãîëîñóâàííÿ ëèøàºòüñÿ âñüîãî äâà äí³.
Âëàäà çàêëèêàº ì³ñòÿí ïîñï³øàòè ç âèáîðîì. Ïðî öå
â åô³ð³ òåëåêàíàëó «Êè¿â» íàãîëîñèâ äåïóòàò Êè¿âðà-
äè Îëåñü Ìàëÿðåâè÷. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ ë³äè-
ðóþòü ïðîåêòè â ãàëóç³ îñâ³òè òà ñïîðòó. Çà íèõ â³ä-
äàëè ñâî¿ ãîëîñè 23 % òà 20 % îñ³á â³äïîâ³äíî. «Íà

ìîºìó îêðóç³, íà Ðóñàí³âö³ òåæ º âàæëèâ³ ïðîåêòè.
Ïðèì³ðîì, îäèí ³ç íèõ — «Áåçïå÷íèé Êè¿â. Ðóñàí³â-
êà — ïåðøèé êðîê. Îñòð³â 1000 â³äåîêàìåð». Ìåòà
³í³ö³àòèâè — çàáåçïå÷èòè ö³ëîäîáîâå â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ çà ïðèáóäèíêîâèìè òåðèòîð³ÿìè, àâòîñòîÿí-
êàìè, ïðîõ³äíèìè ì³ñöÿìè âñåðåäèí³ äâîð³â ³ ì³ñöÿõ,
ïðèëåãëèõ äî ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè. Öå äîçâîëèòü øâèä-
êî ðåàãóâàòè òà çàïîá³ãàòè ñèòóàö³ÿì, ïîâ’ÿçàíèì
³ç çàãðîçîþ æèòòþ, çäîðîâ’þ òà ìàòåð³àëüíîãî çáèò-
êó æèòåë³â Ðóñàí³âêè. Ïðîïîíóºòüñÿ îáëàäíàòè ïî-
ñòè îïåðàòèâíîãî â³äåîñïîñòåðåæåííÿ íà áàç³ ïîñ-
ò³â êîíñüºðæ³â ïðè áàãàòîïîâåðõ³âêàõ. Ùå îäèí ïðî-
åêò — ðåêîíñòðóêö³ÿ ìàéäàí÷èêà, íà ÿêîìó ìè ùî-
ðîêó âëàøòîâóºìî áåçêîøòîâíó êîâçàíêó. Òðåáà éî-
ãî ìîäåðí³çóâàòè, íàëàøòóâàòè â³äïîâ³äíå îñâ³ò-
ëåííÿ», — ðîçïîâ³â Îëåñü Ìàëÿðåâè÷.

Íàãàäóºìî, 29 ñ³÷íÿ çàê³í÷óºòüñÿ ãîëîñóâàííÿ çà
ïðîåêòè, ðîçðîáëåí³ òà ïîäàí³ êèÿíàìè â ðàìêàõ
ïðîåêòó «Áþäæåò ó÷àñò³» �

Ïîíàä 33 òèñÿ÷³ êèÿí âæå 
ïðîãîëîñóâàëè çà ïðîåêòè
Áþäæåòó ó÷àñò³

ÑÒÎËÈ×ÍÀ ïðîêóðàòóðà ó ñóäî-
âîìó ïîðÿäêó â³äñòîÿëà ñâîþ ïî-
çèö³þ ùîäî ïîâåðíåííÿ òåðèòî-
ð³àëüí³é ãðîìàä³ äâîïîâåðõîâî¿
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ïî âóë. Àí-
äð³¿âñüêèé óçâ³ç, 22-à.

Âêàçàíà ñïîðóäà çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 245,2 êâ. ì òà âàðò³ñòþ
ìàéæå 2,8 ìëí ãðí íåçàêîííî âè-
áóëà ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ íà
êîðèñòü ïðèâàòíî¿ ñòðóêòóðè áåç
â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè
òà ñïëàòè áóäü-ÿêèõ êîøò³â íà
ï³äñòàâ³ íåçàêîííî¿ óõâàëè ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó Õàðê³âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Êð³ì òîãî, ç ìåòîþ óñêëàä-
íåííÿ ïðîöåñó ïîâåðíåííÿ ìàé-
íà ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ñï³ð-

í³ ïðèì³ùåííÿ íåîäíîðàçîâî â³ä-
÷óæóâàëèñü, â òîìó ÷èñë³ íà êî-
ðèñòü ³íîçåìíèõ êîìïàí³é.

Îñòàíí³ì íàáóâà÷åì îá’ºêòà
íåðóõîìîñò³ ñòàëà êîìïàí³ÿ ç îá-
ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Õåì-
ìåðò ²íâåñòìåíòñ ÅëÅëÑ³», ÿêà
çàðåºñòðîâàíà ó ÑØÀ.

Ðåàãóþ÷è íà âêàçàí³ ïîðóøåí-
íÿ, ïðîêóðàòóðà ñòîëèö³ çâåðíó-
ëàñü äî ñóäó ç âèìîãîþ ïîâåðíó-
òè ìàéíî íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâî-
ç³ òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

Çà ðåçóëüòàòîì òðèâàëîãî ñó-
äîâîãî ðîçãëÿäó ð³øåííÿì ãîñ-
ïîäàðñüêîãî ñóäó ì. Êèºâà ïî-
çîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè çàäî-
âîëåíî ó ïîâíîìó îáñÿç³ �
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