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Â³äêðèòèé áþäæåò —
³íñòðóìåíò êîíòðîëþ 
ãðîìàäè

Îö³íþþ÷è ñèòóàö³þ ³ç îñâî-
ºííÿì êàï³òàëüíèõ âèäàòê³â, ì³ñü-
êèé ãîëîâà âæå íà ïî÷àòêó çàñ³-
äàííÿ Êîëåã³¿ äîðó÷èâ ïðèñóò-
í³ì ïîñàäîâöÿì ÊÌÄÀ åôåêòèâ-
í³øå âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè íà
êàï³òàëüíå áóä³âíèöòâî òà ðå-
ìîíò.

«Ìè çàïðîâàäèëè â³äêðèòèé
áþäæåò. ² öå äîçâîëèëî íàì òî-
ð³ê çá³ëüøèòè íàäõîäæåííÿ äî
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 30% çàâäÿ-
êè ïðîçîðîñò³ ô³íàíñîâèõ ïðî-
öåñ³â. Ïîïðè öå, ïðàêòèêà ïîêà-
çàëà, ùî íå âñ³ åôåêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóþòü ñâîº ïðàâî ðîçïîðÿ-
äæàòèñÿ êîøòàìè, âèçíà÷àòè
ïð³îðèòåòí³ ïðîåêòè, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü âò³ëåííÿ íà ì³ñöÿõ»,— ï³ä-
êðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, îáñÿãè âè-
äàòê³â íà îá’ºêòàõ êàïðåìîíòó
òà áóä³âíèöòâà çà ðàõóíîê áþ-

äæåòó Êèºâà òà äåðæáþäæåòó (áåç
îïëàòè çàáîðãîâàíîñò³) ñòàíî-
âëÿòü ïîíàä 7 ìëðä ãðí. Ïðè öüî-
ìó îñâîºíî ëèøå 82%, òîáòî 5,8
ìëðä ãðí, à ïðîô³íàíñîâàíî —
86,5% — 6,1 ìëðä ãðí.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ â³äçíà÷à-
ëîñÿ, ùî, ó ïîð³âíÿíí³ ç 2015 ðî-
êîì, îáñÿã îñâîºíèõ êàï³òàëüíèõ
âèäàòê³â ³ ¿õ ô³íàíñóâàííÿ â ñòî-
ëèö³ çá³ëüøèâñÿ á³ëüøå, í³æ ó
äâ³÷³. «Îäíàê öüîãî íåäîñòàò-
íüî», — íàãîëîñèâ Â³òàë³é Âîëî-
äèìèðîâè÷. Â³í â³äçíà÷èâ, ùî
âèñîêèé ð³âåíü îñâîºííÿ âèäàò-
ê³â ïðîäåìîíñòðóâàëè äåïàðòà-
ìåíòè ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ, áó-
ä³âíèöòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ —
ïîíàä 90%, òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè — ïîíàä 80%. Âèñîê³
ïîêàçíèêè ó Ñëóæáè ó ñïðàâàõ
ä³òåé òà ñ³ì’¿,äåïàðòàìåíò³â êóëü-
òóðè, ñîöïîë³òèêè, ³íôîðìàö³é-
íî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é.
Ðàçîì ç öèì íåïðèïóñòèìèì º
íèçüêèé ïîêàçíèê îñâîºííÿ êîø-

ò³â â Äåïàðòàìåíò³ ÆÊ² òà â ÊÏ
«Êè¿âáóäðåêîíñòðóêö³¿».

«Òîæ âèìàãàþ íàäàòè îá´ðóí-
òîâàí³ ïîÿñíåííÿ ùîäî ïðè÷èí òà-
êî¿ ðîáîòè! ² öüîãîð³÷ àêòèâ³çó-
âàòèñÿ òà ïðîôåñ³éíî é åôåêòèâ-
íî îñâîþâàòè âèäàòêè êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó.Ùîá
öþ åôåêòèâí³ñòü áà÷èëè êèÿíè»,
— ï³äêðåñëèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ.

Ñê³ëüêè á íèòî÷ö³ 
íå âèòèñÿ....

Â õîä³ îáãîâîðåííÿ òåìè îñ-
âîºííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, ÷ëå-
íè Êîëåã³¿ íå ìîãëè îìèíóòè ³
òåìíó ñòîðîíó öüîãî íàñóùíî-
ãî ïèòàííÿ. Ìîâà ïðî ÷èñëåíí³
ôàêòè êîðóïö³¿, ³íøèõ çëîâæè-
âàíü. ² ïðî öå ãîëîâóþ÷èé íà ðîç-
øèðåíîìó çàñ³äàíí³ Â³òàë³é Êëè÷-
êî, ³íø³ âèñòóïàþ÷³ ãîâîðèëè
ïðÿìî ³ â³äâåðòî. Òàêèõ äîâåäå-
íèõ ôàêò³â â ñòîëèö³ ³, çîêðåìà,
â ñò³íàõ ÊÌÄÀ áóëî âèÿâëåíî ÷è-
ìàëî. Ïîçèòèâíèì ñèãíàëîì âæå

º òå, ùî íàðåøò³ ïî÷àëè ç’ÿâëÿ-
òèñÿ ðåçóëüòàòè ðîçñë³äóâàíü çà
ìàòåð³àëàìè âíóòð³øíüîãî àóäè-
òó ÊÌÄÀ, ÿê³ ïåðåäàâàëèñÿ äî
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

«ßê âè çíàºòå, ïðèéøîâøè â
ì³ñüêó âëàäó, ìè îäðàçó ðîçïî-
÷àëè àóäèò ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³-
ë³â ÊÌÄÀ. Ç 2014-îãî ðîêó ïåðå-
äàëè äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â 123 ìàòåð³àëè. Âñüîãî, ñòà-
íîì íà ê³íåöü 2016-îãî çà íèìè
ïîðóøåíî 92 êðèì³íàëüíèõ ïðî-
âàäæåííÿ, ï³äãîòîâëåíî 20 ïî-
â³äîìëåíü ïðî ï³äîçðó, 7 îñ³á îãî-
ëîøåíî ó ðîçøóê. ² ïî äåâ’ÿòè
âèïàäêàõ îáâèíóâà÷óâàëüí³ àê-
òè ïåðåäàí³ äî ñóäó», — êîíñòà-
òóâàâ ìåð ³ äîäàâ, ùî âíóòð³ø-
í³é àóäèò â ÊÌÄÀ òðèâàòèìå ³
íàäàë³.

Îïàëþâàëüíèé ñåçîí 
òðèâàº ñòàá³ëüíî

ßê íàãîëîøóâàëîñÿ íà çàñ³-
äàíí³, ñòîëèöÿ â äóæå ñêëàäíèõ
óìîâàõ ãîòóâàëàñÿ äî íèí³øíüî-
ãî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ³ áóëî
çðîáëåíî âñå ìîæëèâå, àáè â êîæ-
í³é êâàðòèð³ êèÿí áóëî òåïëî òà
çàòèøíî. Çàãàëîì ïîäà÷à òåïëà
â áóäèíêè ðîçïî÷àëàñÿ â ì³ñò³
ñâîº÷àñíî ³ òðèâàº áåç íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é. Âñ³ ñèñòåìè
æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ïðàöþþòü
áåçïåðåá³éíî. ßñíà ð³÷, ïðîáëå-
ìè ³íîä³ òðàïëÿþòüñÿ. Àëå êîìó-
íàëüíèêè îïåðàòèâíî óñóâàþòü
íåäîë³êè. Äëÿ ë³êâ³äàö³¿ ïîøêî-
äæåíü òà òåõíîëîã³÷íèõ ïîðó-
øåíü òåïëîâèõ ìåðåæ ñòâîðåí³
àâàð³éíî-â³äíîâëþâàëüí³ áðè-
ãàäè, ÿê³ ïðàöþþòü â ö³ëîäîáî-
âîìó ðåæèì³ �

Â³äêðèòî ïðî íàñóùíå
� Ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ ÊÌÄÀ îáãîâîðþâàëè àêòóàëüí³ ïèòàííÿ

æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà

Íà ï’ÿòíè÷í³é íàðàä³ â ìåð³¿ ìîâà éøëà ïðî îñâîºííÿ âèäàòê³â íà îá’ºêòàõ
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ïðî ñòàí ïðîõîäæåííÿ
îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó, àíòèêðèçîâ³ çàõîäè. ² ÿêùî ³ç çèìóâàííÿì çíà÷-
íèõ ïðîâàë³â íå áóëî, òî ñèòóàö³ÿ ç îñâîºííÿì êàïâèäàòê³â âèãëÿäàº íå-
îäíîçíà÷íî. Íàéá³ëüøå ïèòàíü âèíèêëî äî Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ÊÌÄÀ: ÷îìó íàéíèæ÷³ ïîêàçíèêè îñâîºííÿ
êîøò³â? ßê ïîÿñíèòè íèçüêó ÿê³ñòü âèêîíàíèõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó ê³ëüêîõ
äåñÿòêàõ øê³ë? Ïðåäñòàâíèê â³äîìñòâà òàê ³ íå çì³ã â³äïîâ³ñòè íà íèõ. Çà-
êîíîì³ðíèé ðåçóëüòàò — «æîâòà êàðòêà» â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè. Õòîñü ³ç ñòî-
ëè÷íèõ êåð³âíèê³â íàâ³òü ïðîïîíóâàâ ïðèñóäèòè... «÷åðâîíó».

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ:
«Ì³ñüêà âëàäà ðîáèòü âñå,
àáè ì³í³ì³çóâàòè 
íàñë³äêè ñòèõ³¿»

«Ïîêè òðèâàþòü ³íòåíñèâí³ îïàäè, ïîâí³-

ñòþ î÷èñòèòè âóëèö³ â³ä ñí³ãó ñêëàäíî. Ñà-

ìå òîìó ÿ çàêëèêàþ âîä³¿â íå âè¿æäæàòè

ó ì³ñòî áåç íàãàëüíî¿ ïîòðåáè»,—çâåðíóâñÿ

äî êèÿí ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Ôåéñáóê ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ñòîëèöÿ çíîâó îõîïëåíà âåëèêèì ñí³-

ãîïàäîì. Íàñòóïí³ äâà äí³ ñèíîïòèêè òåæ

îá³öÿþòü ñí³ã. Óñ³ êîìóíàëüíèêè ïðàöþ-

þòü ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³. Âñÿ ñïåöòåõí³-

êà — íà âóëèöÿõ ì³ñòà. Àëå, ïîêè íå ïðè-

ïèíèëèñÿ ³íòåíñèâí³ îïàäè,ïîâí³ñòþ ðîç-

÷èñòèòè âóëèö³ íàäòî ñêëàäíî»,— çàóâà-

æèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Â³í çàêëèêàâ êèÿí-âîä³¿â, îñîáëèâî

âëàñíèê³â ìàëîãàáàðèòíèõ àâòîìîá³ë³â,

íå âè¿æäæàòè ó ì³ñòî áåç íàãàëüíî¿ ïî-

òðåáè.

«Öå ïåðø çà âñå—âàøà áåçïåêà ³ áåç-

ïåêà ³íøèõ ëþäåé íà äîðîç³. Â³ääàéòå ïå-

ðåâàãó êîìóíàëüíîìó ãðîìàäñüêîìó òðàíñ-

ïîðòó.À ò³, õòî âè¿õàâ ó ì³ñòî, ïàðêóéòå àâ-

òî ò³ëüêè â äîçâîëåíèõ ì³ñöÿõ, íå çàëè-

øàéòå íà óçá³÷÷ÿõ äîð³ã. ²íàêøå ñí³ãîïðè-

áèðàëüíà òåõí³êà íå çìîæå íàëåæíèì ÷è-

íîì ðîç÷èñòèòè âóëèö³»,—íàãîëîñèâ  ìåð

Êèºâà.

Â³í äîäàâ, ùî çâåðíóâñÿ äî ïîë³ö³¿ ç

òèì, àáè åâàêóéîâóâàëè âñ³ àâòî, ÿê³ çà-

âàæàþòü ïðèáèðàííþ ³ áåçïå÷íîìó ïå-

ðåñóâàííþ ³íøîãî òðàíñïîðòó.

Îêð³ì òîãî, ñòîëè÷íà âëàäà çâåðíóëà-

ñÿ äî Íàöãâàðä³¿ ³ ïîë³ö³¿, ùîá ò³ ÷åðãó-

âàëè íà äîðîãàõ òà äîïîìàãàëè âîä³ÿì ó

ðàç³ ïîòðåáè.

«Óñ³õ êèÿí çàêëèêàþ: ÿêùî âíàñë³äîê

ñòèõ³¿ ó âàñ òðàïèëàñÿ åêñòðåíà ñèòóàö³ÿ,

çâåðòàéòåñÿ äî ñëóæá ÊÌÄÀ— çà òåëåôî-

íîì 1551, çà òåëåôîíàìè ïîë³ö³¿, ñëóæáè

ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ì³ñüêà âëàäà

ðîáèòü óñå, àáè ì³í³ì³çóâàòè íàñë³äêè ñòè-

õ³¿»,— çàÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

«1551» ñòàâ äîñòóïíèì 
äëÿ áåçêîøòîâíèõ 
äçâ³íê³â ç òåëåôîí³â 
òðüîõ ìîá³ëüíèõ 
îïåðàòîð³â

Êîíòàêòíèé öåíòð ì³ñòà «1551» ðîçïî÷àâ

ñâîþ ðîáîòó â³ñ³ì ðîê³â òîìó, ³ ùîðîêó

ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü â³ä êèÿí çá³ëüøóºòüñÿ

(òîð³ê áóëî 2,5 ìëí çâåðíåíü). Ò³ëüêè çà

äîáó ¿õ íàäõîäèòü áëèçüêî 4-îõ òèñÿ÷, à

ó ï³êîâ³ äí³ — óäâ³÷³ á³ëüøå. Öåíòð ïðà-

öþº ö³ëîäîáîâî ³ ïðèéìàº â³ä ìåøêàí-

ö³â ñêàðãè òà ïðîïîçèö³¿ ç ìåòîþ ïîë³ïøåí-

íÿ íàäàííÿ ïîñëóã òà ñåðâ³ñ³â ó ñòîëèö³.

Â³äíåäàâíà çàïðàöþâàâ êîðîòêèé íî-

ìåð 1551 äëÿ çä³éñíåííÿ áåçêîøòîâíèõ

äçâ³íê³â ³ç ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â òðüîõ îïå-

ðàòîð³â — Êè¿âñòàð, Vodafone, Lifecell.

Îêð³ì öüîãî, äëÿ ìåøêàíö³â çàïðîâàäæå-

íî äîäàòêîâ³ ñåðâ³ñè «²íôîðìóâàííÿ êè-

ÿí», «Ïîøóê çàãóáëåíèõ ðå÷åé», ³íôîð-

ìàö³éíî-äîâ³äêîâèé ðåñóðñ «Áàçà çíàíü»,

íà ÿêîìó ìîæíà îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà

íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ïèòàííÿ ùîäî ðîáî-

òè êîìóíàëüíèõ ñëóæá, òàðèô³â, ñïëàòè

ïîñëóã òà ³íø³.

íîâèíè

ßê îñâîþþòüñÿ âèäàòêè íà îá’ºêòàõ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ³ ðåìîíòó òà ÿê ó ñòîëèö³ òðèâàº îïàëþâàëüíèé ñåçîí: ö³ ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëè â ìåð³¿ ï³ä ÷àñ
ðîçøèðåíîãî çàñ³äàííÿ Êîëåã³¿ ÊÌÄÀ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про відхилення проекту рішення 

«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянці Гурин Ніні Миколаївні 
на вул. Березневій, 2$д у Дарницькому 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 737/1741 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра$

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадян�
ці Гурин Ніні Миколаївні на вул. Березневій, 2�д
у Дарницькому районі м. Києва для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд (К�23371)».

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 

Київському комунальному виробничому 
підприємству «Міськпаливо» 

на бульв. Перова у Дніпровському 
районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

автозаправного комплексу (АЗК)
Рішення Київської міської ради № 739/1743 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки Київському комунальному виробничому підприємству «Міськпаливо» на бульв. Перова у
Дніпровському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі$клопотанні ініці$
атива не відповідає містобудівній документації (висновок Департаменту містобудування та архітектури від
21.04.2015 № 5033/0/12/27$15), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України
про «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко$
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�

лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському комунальному
виробничому підприємству «Міськпаливо» на
бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,40 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) в оренду на 10 років для бу�

дівництва, експлуатації та обслуговування ав�
тозаправного комплексу (К�23519).

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 
Селезню Івану Трохимовичу на вул. Лисогірській 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 767/1771 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянину Селезню Івану Трохимовичу на вул. Лисогірській у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен$
тації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до
території вулиць та доріг (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 02.10.2014 № 9563/0/12/27$
14), керуючись статтями 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 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 громадянину Селезню Івану
Трохимовичу на вул. Лисогірській у Голосіївсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,09 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд (К�23199).

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 
громадянину Самойлюку Євгену 

Григоровичу на вул. Бонч$Бруєвича, 23$б 
у Святошинському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 730/1734 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянину Самойлюку Євгену Григоровичу на вул. Бонч$Бруєвича, 23$б у Святошинсько$
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 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 статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду$
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ді�
лянки громадянину Самойлюку Євгену Григо�
ровичу на вул. Бонч�Бруєвича, 23�б у Свято�
шинському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,09 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Ки�
єва) у власність для будівництва та обслуго�
вування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�23364).

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 

громадянці Кольченко Лілії Володимирівні 
у пров. Лазурному, 15 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 762/1766 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянці Кольченко Лілії Володимирівні у пров. Лазурному, 15 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен$
тації, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території зелених насаджень
загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 03.04.2015 № 4025/0/12/27$
15), керуючись статтями 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 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 Кольченко Лілії
Володимирівні у пров. Лазурному, 15 у Голосі�
ївському районі м. Києва орієнтовною площею
0,10 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�24415).

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 затвердження Рамкової програми управлінських реформ та
впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва

Рішення Київської міської ради № 541/1545 від 8 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», з ме$

тою підвищення ефективності заходів щодо впровадження управлінських реформ, запобігання і протидії ко$
рупції, збільшення довіри громадян і бізнесу до влади Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Рамкову програму управлін�
ських реформ та впровадження заходів із за�
побігання корупції для міста Києва згідно з до�
датком до цього рішення.

2. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації),
районним в місті Києві державним адміністра�
ціям, підприємствам, установам та організаці�
ям комунальної форми власності територіаль�
ної громади міста Києва, секретаріату Київської
міської ради рекомендувати використовувати
положення Рамкової програми управлінських
реформ та впровадження заходів із запобіган�
ня корупції для міста Києва при розробці, вдос�

коналенні та доопрацюванні антикорупційних
програм підпорядкованих підрозділів, підпри�
ємств, установ та організацій.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик» та на офі�
ційному веб�сайті Київської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на Київського міського голову.

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Гріденку 
Богдану Євгеновичу на вул. Свято$Георгіївській, 25 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 731/1735 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра$
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відхилити проект рішення «Про надання

дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадя�
нину Гріденку Богдану Євгеновичу на вул. Свя�
то�Георгіївській, 25 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
(К�23829)».

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці Калько 

Раїсі Анатоліївні у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 735/1739 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра$
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадян�
ці Калько Раїсі Анатоліївні у Дарницькому райо�
ні м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�25915)».

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 відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки громадянці Стеблян 
Ірині Олексіївні на вул. Свято$Георгіївській, 20 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 732/1736 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра$
ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеуст�

рою щодо відведення земельної ділянки гро�
мадянці Стеблян Ірині Олексіївні на вул. Свя�

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Кликавці 
Андрію Борисовичу на вул. Новомічурінській, 5$а 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 728/1732 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянину Кликавці Андрію Борисовичу на вул. Новомічурінській, 5$а у Солом’янському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра$
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
громадянину Кликавці Андрію Борисовичу на
вул. Новомічурінській, 5�а у Солом’янському
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 згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�25864).

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»

то�Георгіївській, 20 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва і обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�26172)».

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 комунальному 
підприємству по утриманню зелених 

насаджень Солом’янського району 
м. Києва на бульв. Івана Лепсе, 9$в 
у Солом’янському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації парку
Рішення Київської міської ради № 647/1651 від 12 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району 
м. Києва на бульв. Івана Лепсе, 9$в у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат$
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак$
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
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. Киє�
ва на бульв. Івана Лепсе, 9�в у Солом’янсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 8,95 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для обслуговування та експлуата�
ції парку згідно з планом�схемою (додаток до
рішення) (К�22524).

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 громадянину Осадчому 
Олександру Миколайовичу, члену садівничого 

товариства «Оболонь$2», на вул. 1$й Продольній, діл. 1$а 
в Оболонському районі м. Києва для ведення садівництва

Рішення Київської міської ради № 724/1728 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянину Осадчому Олександру Миколайовичу, члену садівничого товариства «Обо$
лонь$2», на вул. 1$й Продольній, діл. 1$а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер$
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
громадянину Осадчому Олександру Микола�
йовичу, члену садівничого товариства «Обо�
лонь�2», на вул. 1�й Продольній, діл. 1�а в Обо�
лонському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,02 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для ведення садівництва згідно з
планом�схемою (додаток до рішення) (К�26415).

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 громадянину Туганову Олександру 
Володимировичу у пров. Совському, 25 у Солом’янському районі

м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 726/1730 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянину Туганову Олександру Володимировичу у пров. Совському, 25 у Солом’янсько$
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 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 статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду$
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Туганову Олександру Володими�
ровичу у пров. Совському, 25 у Солом’янсько�
му районі м. Києва орієнтовною площею 0,09 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�26186).

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 громадянці 
Майданській Марині Іванівні, 

члену садівничого товариства «Світанок», 
на вул. 57$й Садовій, діл. 79 у Дарницькому районі 

м. Києва для ведення колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 722/1726 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянці Майданській Марині Іванівні, члену садівничого товариства «Світанок», на вул.
57$й Садовій, діл. 79 у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земель$
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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Майданській Марині Іванівні, члену
садівничого товариства «Світанок», на вул. 57�й
Садовій, діл. 79 у Дарницькому районі м. Києва
орієнтовною площею 0,06 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) у власність для ведення ко�
лективного садівництва згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�26556).

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 земельних 
ділянок громадянину Жовтанію 

Євгенію Михайловичу 
у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 751/1755 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельних ділянок громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу у Голосіївському районі м. Києва та додані
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ$
ним призначенням, а саме: відповідно до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концеп$
ції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської
ради від 19.07.2005 № 806/3381 (зі змінами) зазначені земельні ділянки відносяться до озеленених територій
загального користування м. Києва (парк відпочинку «Теремки» (Інститут зоології ім. Шмальгаузена), 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
земельних ділянок громадянину Жовтанію Єв�
генію Михайловичу у Голосіївському районі 
м. Києва орієнтовними площами 0,10 га; 0,05 га;
0,10 га; 0,08 га; 0,08 га; 0,10 га; 0,09 га; 0,09 га;
0,10 га; 0,08 га; 0,09 га; 0,10 га; 0,08 га (земель�
ні ділянки комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�

тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд (К�23699).

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 Гопчак Катерині 
Станіславівні на вул. Луговій, 18$а 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 750/1754 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Гопчак Катерині Станіславівні на вул. Луговій, 18$а у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка за функціональним призначенням нале$
жить частково до території вулиць та доріг (витяг з містобудівного кадастру від 25.03.2016 № 4084/0/12/12$
03$16), керуючись статтею 18 Закону України «Про автомобільні дороги», статтями 9, 118 Земельного кодек$
су України, 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 розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Гопчак Катерині
Станіславівні на вул. Луговій, 18�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,10 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�26771).

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 громадянці 
Черненко Валентині Анатоліївні 
на вул. Повітрофлотській, 69$а 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 720/1724 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Черненко Валентині Анатоліївні на вул. Повітрофлотській, 69$а у Солом’янсько$
му районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 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 статті 26 Закону України «Про місцеве самовряду$
вання в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Черненко Валентині Анатоліївні на
вул. Повітрофлотській, 69�а у Солом’янському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,07 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�26653).

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 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» 
на вул. Саперно$Слобідській 

у Голосіївському районі м. Києва 
для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд іншого наземного транспорту
Рішення Київської міської ради № 742/1746 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ» на вул. Саперно$
Слобідській у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що відповідно до частини
другої статті 124 Земельного кодексу України передача земельних ділянок, що перебувають у державній або
комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встанов$
лених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу, рішення Київської міської ради від 12.07.2007
№ 1173/1834, яким затверджено Схеми водопроводу та каналізації міста Києва на період до 2020 року, в які
потрапляє земельна ділянка, керуючись статтями 9, 123, 124 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 відведен�
ня земельної ділянки товариству з обмеже�
ною відповідальністю «КОНСТРАКШН МАШИ�
НЕРІ» на вул. Саперно�Слобідській у Голосіїв�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
1,55 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) в орен�
ду на 49 років для розміщення та експлуатації

будівель і споруд іншого наземного транспор�
ту (К� 25348).

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 Морській Людмилі Миколаївні 
на вул. Михайла Чалого у Святошинському 

районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 749/1753 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянці Морській Людмилі Миколаївні 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 розроблен�

ня проекту землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Морській Людмилі
Миколаївні на вул. Михайла Чалого у Святошин�
ському районі м. Києва орієнтовною площею 0,10 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (К�26943).

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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОРГАРАНТ» 

на вул. Березняківській, 21$а у Дніпровському 
районі м. Києва для організації транспортної 

інфраструктури (заїзду)
Рішення Київської міської ради № 741/1745 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОРГАРАНТ» на вул. Березняківській,
21$а у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що згідно статті 134 Земельного ко$
дексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій,
емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної
власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), а також те,
що заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає допустимим видам використання земельної ділянки (ви$
тяг з Містобудівного кадастру Києва від 06.10.2015 № 13477/0/12/12$03$15), керуючись статтями 9, 123, 124 Зе$
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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ�
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМОРГАРАНТ» на
вул. Березняківській, 21�а у Дніпровському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,13 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) в оренду на 10

років для організації транспортної інфраструк�
тури (заїзду) (К�25545).

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 Аксамітовському 
Владиславу Вячеславовичу на вул. Богатирській 

в Оболонському районі м. Києва 
для індивідуального дачного будівництва

Рішення Київської міської ради № 747/1751 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянину Аксамітовському Владиславу Вячеславовичу на вул. Богатирській в Оболон$
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відпові$
дає містобудівній документації за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до те$
риторії зелених насаджень загального користування та входить до прибережної захисної смуги від затоки 
р. Дніпро (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 10.05.2016 № 5731/0/12$4/27$16), керу$
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 Аксамітовсько�
му Владиславу Вячеславовичу на вул. Богатир�
ській в Оболонському районі м. Києва орієнтов�
ною площею 0,10 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва) у власність для індивідуального дач�
ного будівництва (К�26909).

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 погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Луговій, 9, діл. 9 у Дарницькому 
районі м. Києва громадянці Даніловій Марії 

Вікторівні, члену садівничого товариства 
«Зелений луг» для ведення 
колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 719/1723 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 9, 79$1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем$

леустрій», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити технічну документацію із зем�
леустрою щодо поділу земельної ділянки пло�
щею 0,0731 га (кадастровий номер
8000000000:90:982:0009) на вул. Луговій, 9,
діл. 9 у Дарницькому районі м. Києва грома�
дянці Даніловій Марії Вікторівні, члену садів�
ничого товариства «Зелений луг», для веден�
ня колективного садівництва на дві земельні
ділянки площами 0,0614 га та 0,0117 га (кате�

горія земель — землі сільськогосподарсько�
го призначення, справа А�21823).

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 приватизацію громадянці 
Поліщук Ніні Василівні земельної ділянки 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд на вул. Луговій, 58$а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 595/1599 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 Поліщук Ніні Василівні для обслу�
говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Луговій, 58�а у Дарниць�
кому районі м. Києва (категорія земель — зем�
лі житлової та громадської забудови, справа 
№ П�8861).

2. Передати громадянці Поліщук Ніні Васи�
лівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:280:0026) із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста
Києва для обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Лу�
говій, 58�а у Дарницькому районі м. Києва.

3. Громадянці Поліщук Ніні Василівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

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

3.4. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій ви�
конавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) до�
говору про пайову участь вирішувати в по�

рядку та випадках, встановлених законодав�
ством.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право 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. Польовій, 56 — 74 у Солом’янському 

районі м. Києва для утримання 
та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 645/1649 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Солом’янського району 
м. Києва на вул. Польовій, 56 — 74 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, керуючись стаття$
ми 9, 123 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 зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Солом’янського району м. Киє�
ва на вул. Польовій, 56 — 74 у Солом’янському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,70 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для утримання та обслуговування
скверу згідно з планом�схемою (додаток до рі�
шення) (К�25640).

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 Лебедю Остапу Володимировичу 
на вул. Бродівській у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 744/1748 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянину Лебедю Остапу Володимировичу на вул. Бродівській у Голосіївському районі
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній докумен$
тації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до
зони зелених насаджень загального користування та частково вулиць та доріг, а також ділянка входить до
території перспективного дитячого майданчика (висновок Департаменту містобудування та архітектури від
02.10.2014 № 9526/0/12/27$14), керуючись статтями 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 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 Лебедю Оста�
пу Володимировичу на вул. Бродівській у Голо�
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сіївському районі м. Києва орієнтовною пло�
щею 0,04 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�23065).

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 

земельних ділянок громадянину 
Фекліну Дмитру Миколайовичу 

у мікрорайоні Жуляни Солом’янського району 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 746/1750 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки громадянину Фекліну Дмитру Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни Солом’янського райо$
ну м. Києва та додані документи, враховуючи категоричну вимогу органу самоорганізації населення «Комі$
тет мікрорайону «Жуляни» м. Києва від 04.01.2016 № 1/1 щодо недопущення відведення земельних ділянок,
якими вони користуються, іншим громадянам, керуючись статтями 9, 116, 118, 121 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянину Фекліну Дмит�
ру Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни Соло�
м’янського району м. Києва орієнтовними пло�
щами 0,10 га; 0,10 га; 0,10 га; 0,10 га; 0,10 га; 0,10 га
(земельні ділянки комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва) у власність для

будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд (К�26665).

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 
Неверовській Надії Вікторівні 

на вул. Садовій, 3$а у Солом’янському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 772/1776 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Неверовській Надії Вікторівні на вул. Садовій, 3$а у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи витяг з протоколу № 9 засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 05.04.2016, керуючись статтями 9, 118
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За$
кону 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 Неверовській
Надії Вікторівні на вул. Садовій, 3�а у Солом’ян�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,10 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�24207).

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 
Яловій Наталії Володимирівні 

на вул. Ягідній у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 766/1770 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$

мельної ділянки громадянці Яловій Наталії Володимирівні на вул. Ягідній у Голосіївському районі м. Києва
та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за
функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка розташована в санітарно$захисній зоні кладови$
ща (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 25.09.2014 № 9335/0/12/27$14), керуючись
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини пер$
шої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки громадянці Яловій На�
талії Володимирівні на вул. Ягідній у Голосіїв�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,10 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для будівництва та обслуговування жи�

лого будинку, господарських будівель і спо�
руд (К�23053).

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 № 752/1756 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
районі м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6
статті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії зе$
мель лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведен�
ня земельної ділянки громадянину Позняку
Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Ча�
лого у Святошинському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,10 га (земельна ділянка
комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва) у власність для індивідуаль�

ного житлового, гаражного і дачного будів�
ництва (К�26763).

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 відхилення проекту рішення «Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Жуковичу Артему 
Вячеславовичу на вул. Новікова$Прибоя, 13 в Оболонському

районі м. Києва для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 736/1740 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра$

ди від 07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відхилити проект рішення «Про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадя�
нину Жуковичу Артему Вячеславовичу на 
вул. Новікова�Прибоя, 13 в Оболонському райо�
ні м. Києва для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і
споруд (К�25699)».

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 проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу
Рішення Київської міської ради № 670/1674 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж
земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки (кадастро�
вий номер 8000000000:79:393:0024) площею
0,1728 га для експлуатації та обслуговування
ресторану на вул. Полковника Потєхіна, 2 у Го�
лосіївському районі м. Києва, що підлягає про�
дажу товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ГАЛЕОНУС» (справа № Є�1355).

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 Київському комунальному виробничому 

підприємству «Міськпаливо» на просп. Повітрофлотському 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації 

та обслуговування автозаправного комплексу
Рішення Київської міської ради № 740/1744 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе$
мельної ділянки Київському комунальному виробничому підприємству «Міськпаливо» на просп. Повітро$
флотському у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що згідно з статтею 18
Закону України «Про автомобільні дороги» розташування будь$яких об’єктів, будівель, споруд або їх частин
у межах «червоних ліній» вулиці не допускається, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра$
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. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Київському комунальному
виробничому підприємству «Міськпаливо» на
просп. Повітрофлотському у Солом’янському
районі м. Києва орієнтовною площею 0,40 га
(земельна ділянка комунальної власності тери�
торіальної громада міста Києва) в оренду на 10

років для будівництва, експлуатації та обслуго�
вування автозаправного комплексу (К�23532).

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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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про скасування дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 66 від 26 січня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро(
ку № 2067, підпункту 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі(
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 145 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.01.2017 ¹  66

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1 33808"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський, Автомобільна
дорога Т"10"27, Київське
півкільце, км 13+410, розподільча
смуга

2 33804"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+170,
розподільча смуга

3 33805"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+210,
розподільча смуга

4 33806"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+090,
розподільча смуга

5 33847"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+250,
розподільча смуга

6 33848"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+130,
розподільча смуга

7 33809"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+370,
розподільча смуга

8 33807"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+330,
розподільча смуга

9 33846"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+290,
розподільча смуга

10 33845"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район,
Автомобільна дорога Т"10"27,
Київське півкільце, км 13+450,
розподільча смуга

11 41960"14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фора"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,44 Солом'янський район, 
бульв. Лепсе Івана,перехрестя
просп. Відрадний

12 38721"13 ТОВ "Росбай" Електронне табло, рядок,
що біжить, на фасаді
будинку (будівлі), споруді

4 Солом'янський район, 
бульв. Лепсе Івана, 4

13 38796"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

2,16 Солом'янський район, 
бульв. Чоколівський
(розподілювач) навпроти буд. 3

14 38797"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

2,16 Солом'янський район, 
бульв. Чоколівський
(розподілювач) навпроти буд. 6

15 38642"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,6 Солом'янський район, 
бульв. Чоколівський, 19

16 38643"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,96 Солом'янський район, 
бульв. Чоколівський, 19

17 42102"14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фора"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,44 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, НТУУ "КПІ"
корп. 18

18 41100"14 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИРОБНИЧО"
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
"МАВА"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 154

19 41102"14 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИРОБНИЧО"
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
"МАВА"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 154

20 41097"14 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ВИРОБНИЧО"
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА
"МАВА"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 154 

21 39000"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАНТАЛСГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,89 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 206

22 00706"03 ПП "Луїза"Ф" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,25 Солом'янський район, 
вул. Виборзька, 40/16

23 04390"04"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Вокзальна, Розподільча
смуга №1

24 04392"04"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Вокзальна, Розподільча
смуга №3

25 04396"04"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Вокзальна, Розподільча
смуга №7

26 04577"04 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, 
вул. Гетьмана Вадима, 10 (на
зеленій зоні)

27 39396"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРО КЛАСС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5 Солом'янський район, 
вул. Гетьмана Вадима, 27

28 33228"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕГІНА ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,88 Солом'янський район, 
вул. Кудряшова, 20"а

29 41773"14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю 
"АТБ " маркет"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, 
вул. Лебедєва"Кумача, 7"в

30 41775"14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю 
"АТБ " маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,549 Солом'янський район, 
вул. Кривоноса   Максима, 29

31 30000"12 ПАТ"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ГАЗОВИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,4865 Солом'янський район, 
вул. Машинобудівна
(Гонгадзе Георгія), 37

32 30006"12 ПАТ"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ГАЗОВИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,585 Солом'янський район, 
вул. Машинобудівна
(Гонгадзе Георгія), 37

33 01111"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
вул. Петрозаводська (№ 12)

34 27880"11 Приватне акціонерне
товариство
"Інформаційні
комп'ютерні системи"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,475 Солом'янський район, 
вул. Смоленська, 31"33

35 07535"05"П"1 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Солом'янська, 13

36 29224"11"П"1 ТОВ "УМГХ.
УКРМЕДІА ГРУП
ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

300 Солом'янський район, 
вул. Солом'янська, 23

37 22147"08"П"1 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

12,96 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна (біля входу в
метро(2)

38 01090"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна, 1

39 01097"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна, 1

40 01088"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна, 1

41 01089"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна, 1

42 01093"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна, 1

43 01092"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна, 1 

44 01096"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Солом'янський район, 
пл. Вокзальна, 1

45 42405"14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, 
просп. Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 91

46 43383"15 ПАТ Банк "Фінанси та
кредит"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Солом'янський район, 
просп. Перемоги, 49/2

47 49709"15 ПрАТ "МТС УКРАЇНА" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

33,95 Солом'янський район, 
просп. Перемоги, 49/2

48 49712"15 ПрАТ "МТС УКРАЇНА" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

33,95 Солом'янський район, 
просп. Перемоги, 49/2

49 49710"15 ПрАТ "МТС УКРАЇНА" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди 

33,95 Солом'янський район, 
просп. Перемоги, 49/2 

50 49714"15 ПрАТ "МТС УКРАЇНА" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди 

33,95 Солом'янський район, 
просп. Перемоги, 49/2 

51 39873"14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРО РЕКЛАМА" 

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди 

36 Солом'янський район, 
просп. Перемоги, 49/2, цех 
№ 5 правий 
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52 42275"14 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСИББАНК"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,5394 Солом'янський район, 
просп. Повітрофлотський,
50/2 /вул. Донецька

53 17765"07"П"2 ТОВ "ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

12 Солом'янський район, 
просп. Повітрофлотський, 54

54 33310"13 ФО"П Роголь Софія
Ісааківна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,96 Шевченківський район,
бульв. Шевченка Тараса, 10

55 30223"12 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,495 Шевченківський район,
бульв. Шевченка Тараса, 11 

56 42141"14 СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО"
НІМЕЦЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАРКОМ" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,74 Шевченківський район,
бульв. Шевченка Тараса, 2

57 30172"12 Публічне акціонерне
товариство
"УніКредит Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,29 Шевченківський район,
бульв. Шевченка Тараса, 33

58 29591"12 ТОВ "Корса" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Багговутівська, 17/21

59 29592"12 ТОВ "Корса" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Багговутівська, 17/21

60 29596"12 ТОВ "Капрі" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Багговутівська, 17/21

61 29597"12 ТОВ "Капрі" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Багговутівська, 17/21

62 29982"12 ТОВ "Марко Фарм
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,484 Шевченківський район, 
вул. Хмельницького Богдана,
56 літера А

63 30529"12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІ ДАЛЬНІСТЮ
"АПЕТИТ"СТАНДАРТ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

3,058 Шевченківський район, 
вул. Бульварно"Кудрявська
(Воровського), 24

64 33352"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АПЕТИТ"СТАНДАРТ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,9 Шевченківський район, 
вул. Бульварно"Кудрявська
(Воровського), 24

65 50623"15 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

1,6419 Шевченківський район, 
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 10 

66 50617"15 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

1,6419 Шевченківський район, 
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 10 

67 50625"15 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

1,6419 Шевченківський район, 
вул. Велика Васильківська
(Червоноармійська), 10 

68 28132"11 ФО"П Назарова
Наталія
Володимирівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

18,05 Шевченківський район, 
вул. Глибочицька, 40 

69 39411"13 ПАТ "РЕАЛ БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 

0,84 Шевченківський район, 
вул. Дмитрівська, 69 

70 02158"03"П"1 ТОВ "ЕКОСВІТ ПЛЮС" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт) 

4,32 Шевченківський район, 
вул. Дмитрівська, 81/1
(протилежний бік) 

71 01206"03 Публічне Акціонерне
Товариство "Мотор
січ" Київське
представництво 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

0,74 Шевченківський район, 
вул. Довженка Олександра,
14/1 

72 29967"12"П"1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДІЛАЙН ПЛЮС" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

5,9436 Шевченківський район, 
вул. Довженка Олександра, 
1"в 

73 14405"07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді 

24 Шевченківський район, 
вул. Довженка Олександра, 3 

74 28035"11"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

6,588 Шевченківський район, 
вул. Дорогожицька, 1 

75 27856"11 ТОВ "Світлофор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

16,85 Шевченківський район, вул.
Дорогожицька, 1 (літера А)

76 12701"06"П"1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АРГЕНТ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Жилянська напроти ун"гу
"Україна",50м до перетину з
вул.Старовокзальною

77 30989"12 Публічне акціонерне
товариство
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,25 Шевченківський район, 
вул. Франка Івана, 36

78 31024"12 Публічне акціонерне
товариство
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Шевченківський район, 
вул. Франка Івана, 36

79 39358"13 Публічне акціонерне
товариство
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,84 Шевченківський район, 
вул. Франка Івана, 36 

80 30199"12 ТОВ "КОМСІ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,932 Шевченківський район, 
вул. Костьольна, 10

81 33560"13 ПАТ "АКТАБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,8075 Шевченківський район, 
вул. Кудрявська, 13"19

82 33559"13 ПАТ "АКТАБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,455 Шевченківський район, 
вул. Кудрявська, 13"19

83 04041"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, 
вул. Мельникова (напроти
буд. № 52"А, за парканом
телецентру)

84 32926"13"П"1 ФО"П Калабішка Юлія
Сергіївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,76 Шевченківський район, 
вул. Мельникова, 83"Д

85 41957"14 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фора"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,44 Шевченківський район, 
вул. Ольжича, 16, перед
поворотом на вул. Чаплигіна

86 15171"07 ТОВ "РТМ " УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

13,6476 Шевченківський район, 
вул. Пимоненка, парна
сторона,51 м до перетину з
вул. Студентська 

87 39390"13 Дочірнє підприємство
"ГРАНД ПЛАЗА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,52 Шевченківський район, 
вул. Прорізна, 24/39

88 30162"12 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"БРОКБІЗНЕСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 115"а

89 30856"12 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 120

90 30863"12 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 120

91 32434"13 ТОВ "ВВ Інвест" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

43,75 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 143 літ. А

92 39868"14 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Електронне табло, "рядок,
що біжить", на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 90

93 29990"12 ПАТ"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ГАЗОВИЙ БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5472 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 96

94 30001"12 ПАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ГАЗОВИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,597 Шевченківський район, 
вул. Саксаганського, 96

95 33452"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛУКАС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців
(Артема), 103

96 32147"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,96 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців
(Артема), 14"А

97 32962"13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,96 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців
(Артема), 14"А

98 40817"14 СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО"
НІМЕЦЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАРКОМ" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців
(Артема), 49

99 40818"14 СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО"
НІМЕЦЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"МАРКОМ" У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

4,5 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців
(Артема), 49

100 02709"04 Публічне акціонерне
товариство "Інститут
транспорту нафти"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

16,35 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців
(Артема), 60

101 38790"13 ФО"П Бурлай Віктор
Віталійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,5 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців
(Артема), 72

102 32097"12 ПАТ"АКТАБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,548 Шевченківський район, 
вул. Трьохсвятительська /вул.
Костьольна, 5/1

103 32196"13 ПАТ"АКТАБАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12,175 Шевченківський район, 
вул. Трьохсвятительська /вул.
Костьольна, 5/1"А

104 27794"11 ТОВ "Клініка Оксфорд
Медікал"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,56 Шевченківський район, 
вул. Тургенєвська, 32 (літера
А)

105 30004"12"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,56 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 14

106 31281 "12"П"2 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,26 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 14

107 33478"13"П"1 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,4633 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 14

108 08850"05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мальва +"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,78 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 24

109 33123"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУКРЕ ХЕНДМЕЙД
ГУРМЕ КАНДІ ГРУП
ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,0882 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 24

110 38818"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУКРЕ ХЕНДМЕЙД
ГУРМЕ КАНДІ ГРУП
ЮКРЕЙН"

Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 24

111 38817"13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СУКРЕ ХЕНДМЕЙД
ГУРМЕ КАНДІ ГРУП
ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,8688 Шевченківський район, 
вул. Хрещатик, 24

112 33510"13 Товариство з
обмеженою
відповідальністю 
"Тат" Арт"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район,
вул. Чорновола, 28/1

113 29513"12 Дочірнє підприємство
публічного
акціонерного
товариства "Київхліб"
"Булочно"
кондитерський
комбінат"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

30 Шевченківський район, 
вул. Чорновола, 41

114 08371"05"П"2 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛР ГЛОБУС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

31,91 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, біля
музичної академії ім.
Чайковського П. І.
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115 31381"12 ТОВ "КОФЕ"ТАЙМ" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,02 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

116 31687"12 ПАТ "Енергобанк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,276 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

117 32278"13 ТОВ "КОФЕ"ТАЙМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,53 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

118 32279"13 ТОВ "КОФЕ"ТАЙМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,53 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2

119 27828"11 ТОВ "КОФЕ"ТАЙМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

55,6725 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, 2 літ.А

120 16796"07 ТОВ "Прайм " груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

20 Шевченківський район, 
пл. Бессарабська, 2

121 16794"07 ТОВ "Прайм " груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

20 Шевченківський район, 
пл. Бессарабська, 2

122 29737"12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГІВЕЛЬНИЙ
БУДИНОК "М'ЯСНА
ВЕСНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,032 Шевченківський район, 
пл. Бессарабська, 2

123 40855"14 ТОВ "Мережа пивних
барів"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,16 Шевченківський район, 
пл. Бессарабська, 2

124 39249"13"П"1 ТОВ "Прайм " груп" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10 Шевченківський район, 
пл. Бессарабська, 2,№ 1

125 39250" 13"П"І ТОВ "Прайм " груп" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10 Шевченківський район, 
пл. Бессарабська, 2,№ 2

126 03863"04 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, 
пл. Львівська (біля паркану
будівлі нового корпусу
Театрального інституту)

127 03634"04 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, 
пл. Львівська,на розі з вул.
Рейтарською

128 21410"08 ТОВ "Прайм " груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, 
пл. Львівська, перехрестя з
вул. Ярославів Вал

129 28415"11 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"БРОКБІЗНЕСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,7 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 54"А

130 32613"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,914 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

131 32614"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,143 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

132 32617"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,914 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

133 32616"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,143 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

134 33096"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

135 33090"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

136 33148"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

35,775 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

137 33089"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

138 33092"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

139 33094"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

140 33093"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

141 33091"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

142 33088"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

143 33097"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

144 33095"13 ТОВ "Гербалайф
Україна"

Банер, панно на фасаді 8,052 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 6

145 28544"11 ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІНБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,028 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 70

Керівник апарату В. Бондаренко Керівник апарату В. Бондаренко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 69 від 26 січня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

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

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

21 äîçâ³ë.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.01.2017 ¹ 69

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 01731"03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул. Льва
Толстого, 9

2. 06199"04 ТОВ "РТМ "
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова (навпроти
торгового центру "Експоцентр")

3. 06462"04 ТОВ "РТМ "
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Васильківська, 34

4. 05725"04 ТОВ "РТМ "
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул. Льва
Толстого, 51/102

5. 01747"03 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
просп. Академіка Палладіна
(розподілювач), біля повороту до
торгового центру "Епіцентр"

6. 07001"04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул. Льва
Толстого, 49

7. 07524"05 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо 36 Голосіївський район, вул.
Кіквідзе/вул. Саперно"Слобідська

8. 01733"03 ТОВ "У країнська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул. Льва
Толстого, навпроти буд. № 9,
(сквер) (№1)

9. 10936"05"П"2 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, Велика
Кільцева дорога (навпроти
супермаркету "Метро")

10. 07034"04 ТОВ "РТМ "
УКРАЇНА"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

7,68 Шевченківський район, вул. Олеся
Гончара, 65"а

11. 12863"06 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть окремо
(суперсайт)

120 Голосіївський район, пл. Одеська,
перетин просп. Академіка
Глушкова та вул. Академіка
Заболотного, навпроти
супермаркету "Магелан"

12. 15809"07 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
просп. Валерія Лобановського
(просп.Червонозоряний), 119

13. 09528"05"ЗМ"1"
П"1

ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, 
вул. Васильківська, перетин з
вул.Ломоносова

14. 13699"06"П"1 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Кайсарова, 11

15. 13695"06"П"1 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Голосіївська, 50 м від вул.
Віктора Забіли

16. 13696"06"П"1 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Голосіївська, 6

17. 13694"06"П"1 ТОВ "ОКТАГОН"
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп. Науки,
перетин з вул. Квітки"Основ'яненка

18. 21385"08 ТОВ "Прайм "
груп"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Науки/Столичне шосе, 56/66

19. 22516"08 Товариство з
обмеженою
Відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, станція метро
"Видубичі", естакада між з'їздом на
Столичне шосе та з'їздом на вул.
Саперно"Слобідську

20. 22412"08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, 
вул. Промислова, на розі вул.
Кіквідзе

21. 08086"05 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
просп. Академіка Глушкова, 22
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Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2017 рік
Розпорядження № 70 від 27 січня 2017 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на(
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет
міста Києва на 2017 рік», з метою виконання наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року
№ 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місце(
вих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують про(
грамно(цільового методу»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ áþäæåòó â ñóì³ 25 493,4 òèñ. ãðí, ïåðåäáà-

÷åíèõ Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2017 ð³ê ó çàãàëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ

âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþ-

äæåò³â 9313140 «Çàõîäè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ìîëîä³» â ñóì³ 15,0 òèñ. ãðí, 9313150 «Ôóíê-

ö³îíóâàííÿ êëóá³â ï³äë³òê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³ 9 139,3 òèñ. ãðí, 9315022 «Óòðèìàííÿ òà

íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 16 259,1

òèñ. ãðí, 9315060 «Óòðèìàííÿ öåíòð³â «Ñïîðò äëÿ âñ³õ» òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç ô³çè÷íî¿ êóëüòó-

ðè» â ñóì³ 80,0 òèñ. ãðí, òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âè-

äàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9313143 «²íø³ çàõîäè òà çàêëàäè ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè»

â ñóì³ 15,0 òèñ. ãðè, 9313142 «Óòðèìàííÿ êëóá³â äëÿ ï³äë³òê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³ 9 139,3

òèñ. ãðí, 9315031 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ

ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 16 259,1 òèñ. ãðí, 9315061 «Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ öåíòð³â

ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ «Ñïîðò äëÿ âñ³õ» òà ïðîâåäåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ñå-

ðåä íàñåëåííÿ ðåã³îíó» â ñóì³ 80,0 òèñ. ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèòêó áþäæåòó â ñóì³ 2 090,0 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ

Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ (³íø³

êîøòè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó) áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà-

÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòó-

âàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9313150 «Ôóíêö³îíóâàííÿ êëóá³â ï³äë³òê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³

1 600,0 òèñ. ãðí, 9315022 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöü-

êèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 490,0 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿

êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9313142 «Óòðèìàííÿ êëóá³â äëÿ ï³äë³òê³â

çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³ 1 600,0 òèñ. ãðí, 9315031 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðî-

áîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 490,0 òèñ. ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ áþäæåòó â ñóì³ 793,5 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ

Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ (ïëà-

òà çà ïîñëóãè áþäæåòíèõ óñòàíîâ) áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ

ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà

êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9313150 «Ôóíêö³îíóâàííÿ êëóá³â ï³äë³òê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-

íÿ» â ñóì³ 753,2 òèñ. ãðí, 9315022 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ

äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 40,3 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êî-

äàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9313142 «Óòðèìàííÿ

êëóá³â äëÿ ï³äë³òê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³ 753,2 òèñ. ãðí, 9315031 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëü-

íî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 40,3 òèñ. ãðí, ùî

äîäàºòüñÿ.

4. Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ òà ïîãî-

äæåííÿ ïåðåðîçïîä³ë³â âèäàòê³â áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

5. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ë³â âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1-3 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова  В. Кличко
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

27.01.2017 ¹ 70

Перерозподіл видатків споживання бюджету, 
передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2017 рік у загальному фонді бюджету міста Києва, 
в межах загального обсягу бюджетних призначень

òèñ. ãðí

5 9315022 "Утримання та навчально"
тренувальна робота комунальних
дитячо"юнацьких спортивних шкіл"

2111 11 499,70 

2120 2 530,00

2210 673,00

2240 200,60

2250 390,00

2271 756,70

2272 61,50

2273 147,60

6 9315031 "Утримання та навчально"
тренувальна робота комунальних
дитячо"юнацьких спортивних шкіл"

2111 11 499,70

2120 2 530,00

2210 673,00

2240 200,60

2250 390,00

2271 756,70

2272 61,50

2273 147,60

7 9315060 "Утримання центрів "Спорт
для всіх" та проведення заходів з
фізичної культури"

2210 80,00

8 9315061 "Забезпечення діяльності
місцевих центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно" масових
заходів серед населення регіону"

2210 80,00

№ Код та назва програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума зменшення Сума збільшення

Загальний фонд 25 493,40 25 493,40

1 9313140 "Заходи державної політики з
питань молоді"

2210 15,00

2 9313143 "Інші заходи та заклади
молодіжної політики"

2210 15,00

3 9313150 "Функціонування клубів
підлітків за місцем проживання"

2111 5 722,10

2120 1 258,90

2240 275,40

2271 1 338,20

2272 107,90

2273 436,80

4 9313142 "Утримання клубів для
підлітків за місцем проживання"

2111 5 722,10

2120 1 258,90

2240 275,40

2271 1 338,20

2272 107,90

2273 436,80

№ Код та назва програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума зменшення Сума збільшення

Інші кошти спеціального фонду 2 090,00 2 090,00

1 9313150 "Функціонування клубів
підлітків за місцем проживання"

3132 1 600,00

2 9313142 "Утримання клубів для
підлітків за місцем проживання"

3132 1 600,00

3 9315022 "Утримання та навчально"
тренувальна робота комунальних
дитячо"юнацьких спортивних шкіл"

3110 490,00

4 9315031 "Утримання та навчально"
тренувальна робота комунальних
дитячо"юнацьких спортивних шкіл"

3110 490,00

№ Код та назва програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума зменшення Сума
збільшення

1 9313150 "Функціонування клубів підлітків за
місцем проживання"

2111 445,60

2120 98,00

2210 111,30

2240 52,40

2271 15,90

2272 15,00

2273 15,00

2 9313142 "Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання"

2111 445,60

2120 98,00

2210 111,30

2240 52,40

2271 15,90

2272 15,00

2273 15,00

3 9315022 "Утримання та навчально"
тренувальна робота комунальних дитячо"
юнацьких спортивних шкіл" 

2240 1,70 

2271 30,00 

2272 0,60 

2273 8,00 

4 9315031 "Утримання та навчально"
тренувальна робота комунальних дитячо"
юнацьких спортивних шкіл"

2240 1,70

2271 30,00

2272 0,60

2273 8,00

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.01.2017  ¹ 70

Перерозподіл видатків розвитку бюджету, 
передбачених Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2017 рік у спеціальному фонді 
(інші кошти спеціального фонду) бюджету міста Києва, 

в межах загального обсягу бюджетних призначень
òèñ. ãðí

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.01.2017 ¹ 70

Перерозподіл видатків споживання бюджету, 
передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації

на 2017 рік у спеціальному фонді (плата за послуги бюджетних установ)
бюджету міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень

òèñ. ãðí
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

на 2017 рік
Розпорядження № 73 від 30 січня 2017 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на(
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет
міста Києва на 2017 рік», з метою виконання наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року
№ 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місце(
вих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової
класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують про(
грамно(цільового методу»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ áþäæåòó â ñóì³ 17 579,6 òèñ. ãðí, ïåðåä-

áà÷åíèõ Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2017 ð³ê ó çàãàëüíî-

ìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëü-

íîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì

çìåíøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäàõ ïðî-

ãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ

ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9913140 «Çàõîäè äåðæàâ-

íî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ìîëîä³» â ñóì³ 39,0 òèñ.

ãðí, 9915022 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíó-

âàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ

ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 17 380,6 òèñ. ãðí, 9915060

«Óòðèìàííÿ öåíòð³â «Ñïîðò äëÿ âñ³õ» òà ïðîâå-

äåííÿ çàõîä³â ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè» â ñóì³ 160,0

òèñ. ãðí, òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî

êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðå-

äèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9913143 «²íø³ çà-

õîäè òà çàêëàäè ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè» â ñóì³

39,0 òèñ. ãðí, 9915031

«Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáî-

òà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ

øê³ë» â ñóì³ 17 380,6 òèñ. ãðí, 9915061 «Çàáåç-

ïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ öåíòð³â ô³çè÷íîãî

çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ «Ñïîðò äëÿ âñ³õ» òà ïðîâå-

äåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ñåðåä íà-

ñåëåííÿ ðåã³îíó» â ñóì³ 160,0 òèñ. ãðí, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó áþäæåòó â ñóì³ 2 868,7 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷å-

íèõ Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíî-

ìó ôîíä³ (³íø³ êîøòè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó) áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó

áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âè-

äàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êà-

ö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæå-

ò³â 9915022 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíó-

âàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ

ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 2 868,7 òèñ. ãðí òà çá³ëü-

øåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿

êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöå-

âèõ áþäæåò³â 9915031 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëü-

íî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-

þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 2 868,7 òèñ.

ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ òà

ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ë³â âèäàòê³â áþäæåòó ïå-

ðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó.

4. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ë³â âè-

äàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ð. ¹ 73

Перерозподіл видатків споживання бюджету, 
передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2017 рік у загальному фонді бюджету міста Києва в межах
загального обсягу бюджетних призначень

òèñ. ãðí

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ð. ¹ 73

Перерозподіл видатків розвитку бюджету, 
передбачених Шевченківській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2017 рік у спеціальному фонді (інші кошти спеціального
фонду) бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних 

призначень
òèñ. ãðí

№ Код та назва програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 9915022 Утримання та навчально"тренувальна робота
комунальних дитячо"юнацьких спортивних шкіл

3110 2 868,70

2 9915031 Утримання та навчально"тренувальна робота
комунальних дитячо"юнацьких спортивних шкіл

3110 2 868,70

2273 269,10

2275 40,00

5 9915060 Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення
заходів з фізичної культури

2210 96,50

2282 63,50

6 9915061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення
фізкультурно"масових заходів серед населення регіону

2210 96,50

2282 63,50

№ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 9913140 Заходи державної політики з питань молоді 2210 2.50

2282 36,50

2 9913143 Інші заходи та заклади молодіжної політики 2210 2.50

2282 36,50

3 9915022 Утримання та навчально"тренувальна робота
комунальних дитячо"юнацьких спортивних шкіл

2111 11 561.40

2120 2 543,50

2210 1 247.00

2220 61,30

2240 594.90

2250 344,10

2271 685,70

2272 33,60

2273 269,10

2275 40,00

4 9915031 Утримання та панчально"тренувальна робота
комунальних дптячо"юнацьких спортивних шкіл

2111 11 561,40

2120 2 543,50

2210 1 247,00

2220 61,30

2240 594.90

2250 344,10

2271 685,70

2272 33,60

Про зміни у складі комісії з припинення 
Голосіївської районної

у місті Києві ради
Розпорядження № 78 від 30 січня 2017 року

Внести зміни до складу комісії з припинення Голосіївської районної у місті Києві ради, затвердженого роз(
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30 вересня 2010 року № 787 «Про організаційно(правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської місь(
кої ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» (в редакції
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
03 лютого 2015 року № 87), виклавши його в редакції, що додається.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 787 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

â³ä 30.01.2017 ¹ 78 )

Склад комісії 
з припинення Голосіївської районноїу місті Києві ради

Òêà÷åíêî Þð³é Âàëåíòèíîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³-

ñ³¿, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 2300402853

Á³ëèé Áîðèñ Âîëîäèìèðîâè÷ êåð³âíèê àïàðàòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè êî-

ì³ñ³¿, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 2682919993

Ëîáàíåöü ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ñåêðåòàð êîì³ñ³¿, ³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 3332015183

Êàë³í³÷åíêî Äìèòðî Þð³éîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä

3309404971

Êðèâîðó÷êî Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ä³ëîâîäñòâà òà êîíòðî-

ëþ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 3013510299

Æóðàâåëü Äìèòðî Âîëîäèìèðîâè÷ íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä 2686519230

Êîëåñí³÷åíêî Ãàëèíà Àíàòîë³¿âíà íà÷àëüíèê àðõ³âíîãî â³ää³ëó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä 2300010530

Ñ³äíåíêî Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè òà

³íæåíåðíîãî çàõèñòó òåðèòîð³¿ óïðàâë³ííÿ æèòëî-

âî-êîìóíàëüíî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-

êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 2491600992
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Áåðåç³âñüêà Í³íà Àâðàì³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çâ³òíî-

ñò³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21794033623

Ìóçè÷åíêî Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 2670600224

Ë³ñþò³íà ²ëÿíà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà óïðàâë³ííÿ îñâ³-

òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 3044019623

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до складу Громадської ради 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 82 від 30 січня 2017 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Положення про Громадську раду при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого роз(
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12 листопада 2015 року № 1107, та на підставі протоколу засідання Громадської ради при виконавчому орга(
ні Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) від 21 жовтня 2016 року № 6, з метою за(
безпечення належної організації роботи тимчасового консультативно(дорадчого органу, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè

âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ëèïíÿ 2015 ðîêó

¹ 696 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âåðåñíÿ 2016

ðîêó ¹ 842), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

Голова  В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

17 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 696 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 30.01.2017 ¹ 82) 

Склад
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації)

25. ВІТКОВСЬКИЙ Станіслав Павлович Об'єднаний комітет об'єднання вільних профспілок
"Солідарність"

26. ВЛАСЕНКО Артур Георгійович Громадська організація "Фонд сприяння європейському вибору
України"

27. ВЛАСЕНКО Наталія Григорівна Благодійний фонд "Діабетик"

28. ВОЗНА Лариса Петрівна Профспілкова організація працівників сфери послуг

29. ВОЗНИЙ Денис Васильович Профспілка "Працівники столиці"

ЗО. ВОРОБЙОВ Юрій Ігорович Київська міська громадська організація інвалідів "Фонд Святого
Пантелеймона Цілителя"

31. ВОРОНА В'ячеслав Васильович Громадська організація "Патріотичний корпус"

32. ГЕРАСИМЕНКО Олександр Васильович Громадська організація "Інститут політико"правових та
релігійних досліджень"

33. ГЛУХОВСЬКИЙ Петро Михайлович Громадська організація "Я є підприємець"

34. ГОЙКО Тетяна Олексіївна Молодіжна громадська організація "Україна. Молодь. Надія"

35. ГОНТАРЕНКО Наталія Сергіївна Громадська організація "Вісник надії"

36. ГОНЧАРЕНКО Микола Миколайович Київська міська Спілка ветеранів Афганістану

37. ГОНЧАРУК Марина Сергіївна Громадська організація "Комітет сприяння діяльності народних
депутатів України"

38. ГУСАРОВ Микола Васильович Асоціація "Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
Святошинського району"

39. ГУСЄВА Ніна Павлівна Київська міська організація Товариства Червоного Хреста
України

40. ГУЦОЛ Михайло Васильович Громадська організація "Зелений екологічний патруль "Набат"

41. ДАНИЛОВА Тетяна ІОріївна Одеський обласний благодійний фонд юристів України

42. ЖЕЛТОВСЬКА Олеся Володимирівна Громадська організація "Київський форум"

43. ЗАВОЙСЬКА Тетяна Анатоліївна Громадська організація "НОВІ ЗМІНИ"

44. ЗАХАРЧЕНКО Михайло Миколайович Міжнародна Дипломатична місія Народної Дипломатії
"Європейська У країна"

45. ЗЕЛЕНКО Сергій Олексійович Всеукраїнський благодійний фонд "Громадянська ініціатива"

46. ЗОЛОТИХ Дмитро Володимирович Всеукраїнська громадська організація "Об'єднання Богдана
Хмельницького"

47. ЗУБКОВ Олександр Володимирович Всеукраїнська спілка громадських організацій " Громадська
солідарність

48. ІВАНОВА Любов Михайлівна Київська міська громадська організація інвалідів "Довічне право
інваліда"

49. ІВАЩЕНКО Андрій Володимирович Міжнародна громадська організація "Міжнародне Товариство
Прав Людини " Українська секція"

50. ІВЛЄВ Олександр Олександрович Громадська організація "Громадський контроль банків"

51. КАЛІНІЧЕНКО Михайло Володимирович Громадська організація "Всеукраїнський волонтерський рух"

52. КАРАЙКО Олександр Іванович Друковане видання (газета) "Оперативно. Актуально.
Об'єктивно"

53. КАРБАЧИНСЬКИЙ Олександр Іванович Громадська організація "Громадянський корпус"

54. КАРТОЗІЯ Лаліта Шалвівна Всеукраїнська спілка працівників торгівлі та послуг "Трудова
співдружність"

55. КЕРШКОВ Віталій Олександрович Громадська організація "Спортивно" оздоровчий клуб "Київ"
2000"

56. КЛИКОВ Олександр Васильович Всеукраїнська громадська організація "Я " виборець"

57. КЛИМЧУК Анастасія Іллівна Громадська організація "Держава" 

58. КОЛПАКОВА Ольга Вікторівна Громадська організація "Київське міське товариство рятування
на воді"

59. КОНОНЕНКО Сергій Олександрович Громадська організація "Товариство правозахисту ветеранів
силових структур"

60. КОРОЛЕНКО Віктор Васильович Громадська організація "Персіда"

61. КОТЛЯКОВА Лариса Костянтинівна Всеукраїнська громадська організація "Спілка християнських
письменників України"

62. КОЧЕРГІНА Варвара Вікторівна Громадська організація "Медики доброї волі"

63. КРУГЛЯК Михайло Суренович Київська міська громадська організація "Братерство"

64. КРЮЧКОВА Олена Анатоліївна Благодійна організація "Благодійний фонд "Інститут
благодійності"

65. КУЗЬМІНЧУК Тетяна Миколаївна Об'єднання "Національна палата міжнародного співробітництва"

66. КУРИЛЕНКО Ірина Олександрівна Благодійна організація "Благодійний фонд "Серцем і душею"

67. ЛЕВЦУН Ярослав Юрійович Київська місцева профспілкова організація Всеукраїнської
профспілки працездатних інвалідів

68. ЛУК'ЯНЧИКОВ Олег Володимирович Громадська організація "Здоров'я Донбасу"

69. МАКАГОН Тетяна Іванівна Київський територіальний міський осередок "Спілка дизайнерів
України"

70. МАЛЮТА Олена Володимирівна Всеукраїнська громадська організація "Братство моряків
України"

71. МАНЬКОВСЬКИЙ Максим Вікторович Громадська організація "Громадський люстраційний комітет"

72. МАРІЄН Ігор Степанович Всеукраїнська громадська організація "Комітет конституційно"
правового контролю України"

73. МАРЧЕНКО Олексій Дмитрович Громадська організація "Громадський рух підтримки реформ
Президента України"

74. МАСЛОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київський міський дитячий клуб "ІСКРА"

75. МАСЛОВСЬКИЙ Микола Михайлович Дитяча громадська організація дитячий клуб "ІСКРА"

1. АЛЧЕДАРЕВСЬКИЙ Іван Дмитрович Дитяча громадська організація "Діти післячорнобильського
Києва"

2. АНТОНОВА Ніна Леонідівна Громадська організація "Всеукраїнський кінологічний козацький
Кіш"

3. АНТОНЮК Борис Миколайович Всеукраїнська громадська організація "Загальноукраїнський
трудовий рух " Солідарність"

4. АРАКЕЛЯН Артур Олександрович Благодійний фонд "Народні Скарби"

5. АРІСТОВ Вадим Леонідович Всеукраїнська громадська організація "Українська медична
асоціація"

6. АРТЕМЕНКО Олена Ігорівна Громадська організація "Матері Землі"

7. БАЖАН Дмитро Станіславович Громадська спілка "Спілка учасників АТО України"

8. БАЛАНЧУК Денис Володимирович Громадська організація "Антиолігархічна Україна"

9. БАЛЮК Сергій Васильович Релігійна громада християнської євангельської церкви Живого
Бога у Дарницькому районі м. Києва

10. БЄЛЄВЦОВ Андрій Вікторович Всеукраїнська спілка громадських організацій "Федерація
споживачів фінансових послуг"

11. БИКОВ Андрій Валентинович Всеукраїнська громадська організація "Громадянська ініціатива
"Право"

12. БОБОСЬ Леонід Миколайович Благодійний фонд "Оберіг"

13. БОГАТИРЕНКО Костянтин Вікторович Інформаційно"аналітичний журнал "Власний вибір" ВГО
"Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів"

14. БОГУЦЬКА Наталія Юріївна Громадська організація "Шлях добра надій відповідальності"

15. БОНДАРЧУК Ігор Борисович Всеукраїнське громадське об'єднання "Центр захисту прав
людини "Свобода"

16. БОРЩОВЕЦЬКА Адріана Миколаївна Благодійна організація "Благодійний фонд "Щаслива лапа"

17. БОТЕЗ В'ячеслав Петрович Громадська організація "Асоціація незалежних фінансових
консультантів "Фінконсул"

18. БРИЧОК Дмитро Олексійович Громадська організація "Самооборона Троєщини"

19. БРІТ Оксана Віталіївна Громадська організація "Рада Активістів Майдану"

20. БРОДИЧ Ірина Валеріївна Всеукраїнська громадська організація "Асоціація споживачів
фінансових послуг України"

21. ВАЛЄЄВА Ольга Іванівна Громадська організація "Спільна країна"

22. ВАСИЛЬЧЕНКО Ігор Павлович Всеукраїнська громадська організація "Добробут регіонів"

23. ВДОВИЧЕНКО Тетяна Іванівна Громадська організація "Європейський рух України"

24. ВЕРШИНІН Микола Вікторович Громадська організація "Федерація інвалідів систем спортивної
реабілітації "Тамарина"
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76. МИХАЙЛИЧ Олександр
Володимирович

Громадська організація "Центр конструктивних технологій Піар
ленд"

77. МІГУНОВ Павло Володимирович Громадська організація "Варта закону"

78. МІХНЮК Ірина Володимирівна Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання родин
загиблих та безвісти зниклих учасників антитерористичної
операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху
"Крила 8 сотні"

79. МОРОЗОВ Сергій Ілліч Громадська організація "Житлова спілка переселенців"

80. МУРЗА Олександр Олегович Громадська організація "Київська федерація водно"моторного
спорту "

81. НАГОРСЬКИЙ Олександр Йосипович Громадська організація "Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок військовослужбовців та працівників силових відомств"

82. НЕСТЕРОВА Наталія Юріївна Громадська організація "Генерація дії"

83. ОЛІФІРЕНКО Інна Володимирівна Всеукраїнська громадська асоціація "Український медичний
центр безпеки дорожнього руху"

84. ОЛІЙНИК Борис Джанович Громадська організація "Фонд відновлення довіри до
правоохоронних органів"

85. ОЛЬХОВИК Тетяна Леонідівна Громадська організація "Нефро"Надія"

86. ОМЕЛЬЧЕНКО Гліб Романович Громадська організація "Громадська рада самоврядування"

87. ОМЕЛЬЧЕНКО Наталя Олександрівна Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація
"Чайка"

88. ОМЕЛЬЧЕНКО Роман Васильович Громадська організація "Кримська діаспора"

89. ОНІЩЕНКО Дмитро Миколайович Асоціація "Телекомунікаційна палата України"

90. ПАСТЕРНАК Євген Любомирович Громадська організація "Європейська столиця майбутнього"

91. ПЕРЕТЯКА Олег Павлович Громадська організація "Луганська коаліція "Громадяни за
прозорість дій влади" 

92. ПОВЕЩЕНКО Тетяна Володимирівна Громадська організація "Громадський рух "Всі разом"

93. ПОПОВА Тетяна Володимирівна Всеукраїнське об'єднання обласних організацій роботодавців в
сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій

94. ПОТАБЕНКО Ігор Валерійович Молодіжна громадська організація "Молодь за вищу освіту"

95. ПОТАПОВА Ірина Федорівна Громадська спілка "Всеукраїнський центр "Суспільна ініціатива
та правозахист"

96. ПРОДАН Володимир Вікторович Громадська організація "Союз Ветеранів Антитерору"

97. РИБАЧЕНКО Тарас Петрович Громадська організація "Об'єднана молодь майбутнього"

98. РОЗВАДОВСЬКИЙ Федір Андрійович Громадська організація "Громадський рух соціальних ініціатив
"Безпека"

99. СИДОРЕНКО Олег Олександрович Громадська організація "Соціальний центр мікрорайону
"Перспектива" Оболонь"

100. СКАЛІЦЬКИЙ Юрій Олегович Громадська спілка "Київська дружина"

101. СНІГИР Тетяна Володимирівна Всеукраїнська громадська організація "Фонд культури та
мистецтв України"

102. СУСОРОВА Лариса Анатоліївна Одеське відділення Українського благодійного фонду сприяння
і соціального захисту сімей загиблих у боротьбі зі злочинністю
співробітників МВС та надання допомоги органам і підрозділам
правоохоронних та силових структур "Милосердя"

103. ТАТАРЧУК"ГІРФАНОВА Наталія
Миколаївна

Громадська організація "Варта народу"

104. ТКАЧУК Борис Миколайович Громадська організація "Прип'ять"Нова"

105. ТОДОРОВ Дмитро Володимирович Всеукраїнська профспілка працівників автомобільного
транспорту'

106. ТРОФІМЧУК Костянтин Вікторович Благодійна організація "Шлях до майбутнього"

107. ТУРЧИН Світлана Іванівна Громадська організація "Об'єднання заради прогресу та
духовно"соціального відродження Галаган"

108. ФЕДІЄНКО Олександр Павлович Інтернет Асоціація України

109. ФЕДОТОВ Дмитро Ігорович Всеукраїнська професійна спілка працівників сфери культури та
туризму АРК

ПО. ФРОЛОВ Анатолій Олександрович Громадська організація "Рада народного контролю міста Києва"

111. ХАРЧЕНКО Василь Петрович Громадська організація "Застава Караваєві Дачі"

112. ХМЕЛОВСЬКИЙ Владислав Григорович Громадська організація "Українська громада "Криму"

113. ХУДЕНКО Олег Петрович Громадська організація "Київська міська спілка ветеранів
десантних військ"

114. ЦЯУК Геннадій Броніславович Обслуговуючий кооператив "Діамант"

115. ЧЕРВАТЮК Людмила Дмитрівна Громадська організація "Жінки майбутнього"

116. ЧИЖ Юрій Іванович Міжнародна благодійна організація "Асоціація чемпіонів
України, Європи, світу та Олімпійських ігор "Олімпійський
вогонь"

117. ЧИСТЯКОВ Олександр Володимирович Всеукраїнська громадська організація "Асоціація рибалок
України"

118. ЧУНАЄВ Олександр Едуардович Всеукраїнський благодійний фонд "Екологія та соціальний
захист"

119. ЧУРІКОВ Юрій Ігорович Громадська спілка "Культурна держава"

120. ШЕВЧЕНКО Ніна Юріївна Міжнародний благодійний фонд "Відродження духовності нації"

121. ШЕСТАКОВА Катерина Юріївна Всеукраїнська громадська організація Асоціація "Підприємств
організуючих харчування у навчальних закладах"

122. ШИЛЕНКО Анатолій Володимирович Громадська організація "Об'єднання "Спілка
військовослужбовців України"

123. ШИНКАРУК Олег Віталійович Громадська організація "Антикорупційний комітет Майдану"

124. ЮЩЕНКО Олександр Степанович Громадська організація "Всеукраїнське об'єднання інвалідів
Чорнобиля "ГІрип'ять"центр"

125. ЯРЕМКЕВИЧ Яніна Вікторівна Громадська організація "Братство бджолярів України" 

126. ЯРИГІН Сергій Валентинович Громадська організація "Об'єднання Толока"

127. ЯРИЧЕНКО Тамара Василівна Громадська організація "Маю вибір"

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Положення 
про Управління з питань реклами виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 85 від 30 січня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто(

герой Київ», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», постанови Кабіне(
ту Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структур(
ний підрозділ місцевої державної адміністрації», рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року
№ 857/857 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер(
жавної адміністрації)»:

1. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Óïðàâë³ííÿ ç

ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ðåºñ-

òðàö³þ Ïîëîæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî ïóíêòîì 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíî-

ìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова  В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ¹ 85

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління з питань реклами виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Óïðàâë³ííÿ) º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Êè¿âñüêîìó

ì³ñüêîìó ãîëîâ³, ï³äçâ³òíå òà ï³äêîíòðîëüíå Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Ðåãëà-

ìåíòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Óïðàâë³ííÿ ñòâîðåíå â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 ëèïíÿ 2016 ðîêó

¹ 857/857 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» øëÿõîì âèä³ëó â³ää³ëó ðåêëàìè ç Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà

àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿), òà º ïðàâîíàñòóïíèêîì ó ÷àñòèí³ â³äïîâ³äíîãî ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñ-

òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ — Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

4. Óïðàâë³ííÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè ì³-

í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîç-

ïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, à òàêîæ öèì Ïîëîæåí-

íÿì.

5. Îñíîâíèì çàâäàííÿì Óïðàâë³ííÿ º:

5.1. Ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ

ç ðîçì³ùåííÿì âèâ³ñîê òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

5.2. Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ â ìåæàõ âèçíà÷íèõ çàêîíîäàâñòâîì ïîâíîâàæåíü çà äîäåðæàííÿì

âèìîã ùîäî ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ ïîðÿäê³â ¿õ ðîçì³ùåííÿ.

5.3. Êîîðäèíàö³ÿ çàõîä³â ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè,

âèâ³ñîê, òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ çîâí³øíüîãî äèçàéíó ì. Êèºâà.

6. Óïðàâë³ííÿ â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ ïîâíîâàæåíü âèêîíóº òàê³ çàâäàííÿ:

6.1. îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êà-

á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàç³â ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà

çä³éñíþº êîíòðîëü çà ¿õ ðåàë³çàö³ºþ;

6.2. çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çàõèñò ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ô³çè÷íèõ òà þðè-

äè÷íèõ îñ³á;

6.3. íàäàº àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè;

6.4. ðåºñòðóº òà ðîçãëÿäàº çàÿâè ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà íàäàííÿ äîçâîëó,

âíåñåííÿ çì³í ó äîçâ³ë, ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó, àíóëþâàííÿ (ñêàñóâàííÿ) òà ïðîäîâæåííÿ

ñòðîêó éîãî ä³¿;

6.5. ðåºñòðóº òà ðîçãëÿäàº çàÿâè ðîçïîâñþäæóâà÷³â ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ íà íàäàííÿ ïîãîäæåíü, âíåñåííÿ çì³í ó ïîãîäæåííÿ, ïåðåîôîðìëåííÿ, àíóëþâàííÿ (ñêà-

ñóâàííÿ) ïîãîäæåíü òà ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó éîãî ä³¿;

6.6. â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ðàçîì ç â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ðàç³ ïîãðåáè íàäàº ðîçïîâ-

ñþäæóâà÷àì çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè âèõ³äí³ äàí³ íà îïðàöþâàííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ðîçòà-

øóâàííÿ ñêëàäíèõ (äàõîâèõ) ðåêëàìíèõ çàñîá³â;

6.7. ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåòó çàÿâíèêà íà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàì-

íîãî çàñîáó, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó, íà ÿêèé âñòàíîâëåíî çàçíà÷åíèé ïð³îðèòåò, àáî ïðî â³äìîâó â

óñòàíîâëåíí³ òàêîãî ïð³îðèòåòó;

6.8. ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äîçâ³ë òà ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó àáî ïðî â³äìî-

âó ó âíåñåíí³ çì³í òà ïåðåîôîðìëåííÿ äîçâîëó ó âñòàíîâëåíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè

âèïàäêàõ;

6.9. ãîòóº òà ïîäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòè ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî íàäàííÿ äîçâîëó ÷è ïðî â³äìî-

âó â éîãî íàäàíí³, ïðî àíóëþâàííÿ (ñêàñóâàííÿ), ïðîäîâæåííÿ ÷è â³äìîâó ó ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó

ä³¿ äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè;

6.10. âèäàº äîçâîëè íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);
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6.11. ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ïîãîäæåííÿ íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, ïðî â³äìîâó â éîãî íàäàíí³, ïðî ïðî-

äîâæåííÿ ñòðîêó ä³¿ ïîãîäæåííÿ, ïðî â³äìîâó ó éîãî ïðîäîâæåíí³ àáî éîãî àíóëþâàííÿ (ñêà-

ñóâàííÿ);

6.12. âåäå ³íôîðìàö³éíèé áàíê äàíèõ ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ïëàíó ¿õ ðîçì³-

ùåííÿ òà íàäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³þ äëÿ îíîâëåííÿ äàíèõ ì³ñòîáóä³âíîãî êà-

äàñòðó;

6.13. ïîäàº òåðèòîð³àëüíèì îðãàíàì ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíîãî öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â â ì³ñò³ Êèºâ³ ìàòåð³àëè ïðî ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó

ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè;

6.14. ãîòóº ³ ïîäàº âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³é ùîäî ðîçì³ð³â ïëàòè çà íàäàííÿ ïîñëóã Óïðàâë³ííÿì íà ï³äñòàâ³ êàëüêó-

ëÿö³¿ âèòðàò äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ;

6.15. çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ùîäî ðîçì³ùåííÿ çîâí³ø-

íüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ ïîðÿäê³â ¿õ ðîçì³ùåííÿ çâåðòàºòüñÿ äî ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ ç âèìîãàìè ïðî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü

ó âñòàíîâëåíèé ñòðîê;

6.16. îðãàí³çîâóº òà çä³éñíþº îáñòåæåííÿ ì³ñöü ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê òà

ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, îðãàí³çîâóº

¿õ ³íâåíòàðèçàö³þ;

6.17. ðîçðîáëÿº ïðîåêòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåí-

ö³¿ Óïðàâë³ííÿ, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â,

ÿê³ ðåãóëþþòü ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê, çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà;

6.18. êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê,

ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà, ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì ùîäî ïî-

ë³ïøåííÿ áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà;

6.19. óäîñêîíàëþº ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ïðè ðîçì³ùåíí³ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê, ðåêëàìè

íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàáåçïå÷óº ôîðìó-

âàííÿ ºäèíîãî ì³ñüêîãî ðåêëàìíî- ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó;

6.20. ãîòóº òà ïîäàº äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ô³íàíñîâèé çâ³ò ïðî ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàí-

íÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ùî íàäõîäÿòü äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â³ä çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè, ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà;

6.21. àíàë³çóº ñòàí ³ ïîòðåáè ðèíêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ãîòóº ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî éîãî âïîðÿäêóâàííÿ òà

âäîñêîíàëåííÿ;

6.22. ãîòóº òà íàäàº âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó åêîíîì³÷íî îá-

ãðóíòîâàíèõ ðîçì³ð³â ïëàòè çà òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ ì³ñöÿìè äëÿ ðîçòàøóâàííÿ ðåêëàìíèõ

çàñîá³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïëàòè

çà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà;

6.23. ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî äåìîíòàæ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê, ðåêëàìè íà òðàíñ-

ïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, îðãàí³çîâóº ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³ä-

íèõ ðîá³ò;

6.24. âçàºìîä³º ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ãðîìàäñüêèìè îð-

ãàí³çàö³ÿìè, ãàëóçåâèìè ðàäàìè ï³äïðèºìö³â, ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè;

6.25. ñï³ëüíî ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàº ïðîïîçèö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ºäèíîãî

ñòèëþ îçäîáëåííÿ Êèºâà;

6.26. âæèâàº íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ùîäî âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ³ ìàòåð³àë³â â îñíàùåí-

í³ ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà âèâ³ñîê;

6.27. ðîçðîáëÿº ïðîåêòè ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ç

ïèòàíü ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê, ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

6.28. ïðèéìàº ó÷àñòü ó ïîãîäæåíí³ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ðîçðîáëåíèõ ³íøèìè

îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;

6.29. ïðèéìàº ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü Êè-

¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ãîëîâíèìè ðîçðîáíèêàìè ÿêèõ º ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

6.30. ïðèéìàº ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ çâ³ò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ ¿õ ðîçãëÿäó íà ïëåíàð-

íîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

6.31. ãîòóº ñàìîñò³éíî àáî ðàçîì ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ³íôîðìàö³éí³ òà àíàë³-

òè÷í³ ìàòåð³àëè äëÿ ïîäàííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³;

6.32. çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿;

6.33. ãîòóº (ïðèéìàº ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³) ïðîåêòè óãîä, äîãîâîð³â, ìåìîðàíäóì³â, ïðîòîêîë³â

çóñòð³÷åé äåëåãàö³é ³ ðîáî÷èõ ãðóï ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü;

6.34. ðîçãëÿäàº â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí;

6.35. îïðàöüîâóº çàïèòè ³ çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òà äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè;

6.36. çàáåçïå÷óº äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîçïîðÿäíèêîì ÿêî¿ âîíî º:

6.37. ïîñò³éíî ³íôîðìóº íàñåëåííÿ ïðî ñòàí çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ïîâíîâàæåíü;

6.38. çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèêîíàííÿ çàâäàíü ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè, öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç îõîðîíè ïðàö³, ïîæåæíî¿ áåç-

ïåêè;

6.39. îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç óêîìïëåêòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáë³êó òà âèêîðèñòàííÿ àðõ³âíèõ äî-

êóìåíò³â;

6.40. çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî çàõèñòó

³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì;

6.41. áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà êîëåêòèâíèõ òðóäîâèõ ñïîð³â (êîí-

ôë³êò³â);

6.42. çàáåçïå÷óº çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;

6.43. âèêîíóº ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ðîçðîáëåííÿ ñõåì ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó;

6.44. âèð³øóº ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ÷è ³íøî¿ ³íôîðìàö³¿ ñîö³àëüíîãî

õàðàêòåðó â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü;

6.45. çä³éñíþº ³íø³ ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîâíîâàæåííÿ.

7. Óïðàâë³ííÿ ìàº ïðàâî:

7.1. îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â³ä ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà ¿õ ïîñàäî-

âèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüî-

ãî çàâäàíü;

7.2. çàëó÷àòè äî âèêîíàííÿ îêðåìèõ ðîá³ò, ó÷àñò³ ó âèâ÷åíí³ îêðåìèõ ïèòàíü ñïåö³àë³ñò³â, ôàõ³â-

ö³â ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêà-

ìè), ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü (çà çãîäîþ);

7.3. âíîñèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïîçèö³¿ ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ ðîçïîâñþäæåí-

íÿ ðåêëàìè;

7.4. êîðèñòóâàòèñü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³éíèìè áàçàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñèñòåìàìè çâ’ÿçêó ³ êîìóí³êàö³é,

³íøèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè;

7.5. ñêëèêàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàðàäè, ïðîâîäèòè ñåì³íàðè òà êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü

ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê, ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà

Êèºâà;

7.6. ñêëàäàòè ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ áëàãîóñòðîþ;

7.7. áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ðîáî÷èõ ãðóï, êîì³ñ³é, óòâîðåíèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîí-

ñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ òà ³íøèõ äîïîì³æíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

7.8. ïîäàâàòè ïîçîâè äî ñóäó íà çàõèñò ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â;

7.9. çà äîðó÷åííÿì ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,

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

îðãàíàõ;

8. Óïðàâë³ííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó òà ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü âçàºìî-

ä³º ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òåðèòîð³àëü-

íèìè îðãàíàìè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ ï³äïðèºì-

ñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ïîñë³äîâ-

íî¿ òà óçãîäæåíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñòðîê³â, ïåð³îäè÷íîñò³ îäåðæàííÿ ³ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿,

íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü òà çä³éñíåííÿ çàïëàíî-

âàíèõ çàõîä³â.

Ìàéíî Óïðàâë³ííÿ íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ³ çàêð³ï-

ëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Óïðàâë³ííÿ ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷ó-

æóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî â 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.

Óïðàâë³ííÿ çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Óïðàâë³ííÿ íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

íîìó ïîðÿäêó.

9. Óïðàâë³ííÿ î÷îëþº íà÷àëüíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè Êè¿â-

ñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî

äîñâ³ä ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â, â³ëüíå âî-

ëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìîæå ìàòè îäíîãî çàñòóïíèêà, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿº-

òüñÿ ç ïîñàäè Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî

äîñâ³ä ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â, â³ëüíå âî-

ëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

10. Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ:

10.1. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Óïðàâë³ííÿ, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îð-

ãàí³çàö³þ ðîáîòè, âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Óïðàâë³ííÿ çàâäàíü òà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Óïðàâ-

ë³ííÿ.

10.2. Çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ï³äðîçä³ëè Óïðàâë³ííÿ, ðîçïîä³ëÿº îáîâ’ÿçêè ì³æ çàñòóïíè-

êàìè íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ, êåð³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíè-

ê³â Óïðàâë³ííÿ.

10.3. Ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó øòàòíèé ðîçïèñ ïðàö³âíèê³â Óïðàâë³í-

íÿ â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ ³ ôîíäó îïëàòè ïðàö³ éîãî ïðàö³âíèê³â.

10.4. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè â ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîøòîðè-

ñó Óïðàâë³ííÿ, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ.

10.5. Âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ.

Íàêàçè íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ, ÿê³ çà÷³ïàþòü ïðàâà, ñâîáîäè òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ãðîìàäÿí àáî

ìàþòü ì³æâ³äîì÷èé õàðàêòåð, ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Íàêàçè, ÿê³ º ðåãóëÿòîðíèìè àêòàìè, ðîçðîáëÿþòüñÿ, ðîçãëÿäàþòüñÿ, ïðèéìàþòüñÿ òà îïðè-

ëþäíþþòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.6. Çä³éñíþº äîá³ð êàäð³â, ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ïðàö³âíèê³â Óïðàâë³ííÿ â

óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

10.7. Ïëàíóº ðîáîòó Óïðàâë³ííÿ, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ïëàí³â ðîáîòè âèêîíàâ-

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

10.8. Âæèâàº çàõîä³â äî óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè Óïðàâ-

ë³ííÿ.

10.9. Çâ³òóº ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Óïðàâë³ííÿ çàâ-

äàíü òà çàòâåðäæåíèõ ïëàí³â ðîáîòè.

10.10. Ìîæå âõîäèòè äî ñêëàäó êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10.11. Çàáåçïå÷óº êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîáîòè ç êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ï³ä-

ïîðÿäêîâàí³ Óïðàâë³ííþ, ïðèçíà÷åííÿ ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîí-

êóðñíèé â³äá³ð êàíäèäàòóð íà ïîñàäè êåð³âíèê³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ êîìóíàëüíîãî ñåê-

òîðà åêîíîì³êè â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 21.07.2016

¹ 786/786. Â³äïîâ³äàº çà ï³äãîòîâêó, ñâîº÷àñíå ïîãîäæåííÿ òà óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ç êå-

ð³âíèêàìè ï³äïîðÿäêîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ. Çä³éñíþº àíàë³ç âèêîíàííÿ óìîâ òà ïîêàçíèê³â óêëà-
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü – Ðåêîíñòðóêö³ÿ êîìïëåêñó âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ÓÁÊ ï³ä ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ íà âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè
(âóë.²âàíà Ïàâëà ²², 5) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà. Ìåòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíèì êîìïëåêñîì âèìîãàìè ÄÁÍ
360-92**. Øëÿõè çä³éñíåííÿ ìåòè – ðåêîíñòðóêö³ÿ êîìïëåêñó âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ÓÁÊ ï³ä ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíî-âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ .

Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ îá'ºêò íå âõîäèòü ó «Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ
â³ä 28.08.2013 ¹808. Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ äîä. 4 ÄÑÏ-176-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº.

Äàí³ ïðî çåìåëüí³, âîäí³, ëþäñüê³ ðåñóðñè:
Ïîòðåáà â çåìåëüíèõ ðåñóðñàõ– Ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ÓÁÊ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5750,8 êâ.ì ó ñêëàä³ áóä³âåëü: êîðïóñ

àäì³í³ñòðàòèâíèé â ë³ò «À», «Á»; íîâèé êîðïóñ â ë³ò. «Æ»; íàâ³ñ îäíîïîâåðõîâèé â ë³ò. «Ä»; ñêëàä ÏÌÌ â ë³ò. «Ã»; ïîáóòîâå ïðèì³ùåííÿ â ë³ò. «Â»; áóäèíîê-áèòîâêà â
ë³ò. «Å», ï³äòâåðäæåíî çã³äíî ³ç âèòÿãîì ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ (³íäåêñíèé íîìåð âèòÿãó 25557006
â³ä 13.08.14, íîìåð çàïèñó ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ 6670284, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà 289245880382).

Âîäîïîñòà÷àííÿ – öåíòðàë³çîâàíå.
Êàíàë³çóâàííÿ – öåíòðàë³çîâàíå.
Â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ (ïîâåðõíåâèõ) âîä, ç òåðèòîð³¿ çàáóäîâè âèêîíàòè çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷î¿ ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç

ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà ËÎÑ.
Òåïëîïîñòà÷àííÿ (îïàëåííÿ ïðèì³ùåíü òà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ) ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè â³ä åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ çã³äíî ÒÓ.
Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ. Çã³äíî ç ÒÓ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî».
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â îáë³êó ñïîæèâàííÿ âîäè, ãàçó òà åëåêòðîåíåðã³¿.
Ñóòòºâ³ ôàêòîðè âïëèâó íà ñòàí ÍÏÑ
• Âèêèäè â³ä â³äêðèòèõ ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê NO2, ÑÎ, SO2, C12-Ñ19, ÑÍ4; NO; NH3; C; C20H12.
• Øóì îäèíî÷íèõ àâòîìîá³ë³â ïðè âè¿çä³/çà¿çä³ L.À.ìàê.
• Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ñòîêè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà.
• Ñòîêè äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ïåðåäáà÷åíî â äîùîâó êàíàë³çàö³þ ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà ÎËÂ.
• Ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ â³äõîäè ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ÃÏÂ.
Ïðè åêñïëóàòàö³¿ â³äêðèòèõ ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê â óñ³é çîí³ âïëèâó ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ïðîãíîçóþòüñÿ òàê³ çàëèøêîâ³ âïëèâè

Çã³äíî ïðîâåäåíèì ðîçðàõóíêàì ðîçñ³þâàííÿ âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íåçíà÷í³ òà íå ïåðåâèùóþòü ìàêñèìàëüíèõ ðàçîâèõ ãðàíè÷íî
äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é ÃÄÊ.ìð.: < 0,05 NO2, < 0,05 ÑÎ, < 0,05 SO2, < 0,05 C12-Ñ19, < 0,05 ÑÍ4; < 0,05NO; < 0,05 NH3; < 0,05 C; < 0,05 Ñ20Í12.

Ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ð³âí³â åêîëîã³÷íîãî ðèçèêó òà áåçïåêè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³,à òàêîæ çàõîäè,ùî ãàðàíòóþòü çä³éñíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî åêîëîã³÷íèõ ñòàíäàðò³â ³ íîðìàòèâ³â.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åí³ çàõîäè ùîäî çìåíøåííÿ øóìó ³ â³áðàö³é â³ä ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ. Òâåðä³ â³äõîäè ïåðåäáà÷åíî âèâîçèòè çà îêðåìèìè óãîäàìè.
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿.
Ðîçì³ùåííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ ïëîù äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ³ ìàº ì³í³ìàëüíèé íåãàòèâíèé âïëèâ

íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.
ÇÎÁÎÂ'ßÇÀÍÍß ÇÀÌÎÂÍÈÊÀ ùîäî çä³éñíåííÿ ïðîåêòíèõ ð³øåíü

ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ³ ïðàâèë îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè
íà âñ³õ åòàïàõ ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³

- ðåêîíñòðóêö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà ïðîåêòîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè îõîðîíè ÍÑ ³ âèìîã åêîáåçïåêè;
- â ïåð³îä ðåêîíñòðóêö³¿ òà åêñïëóàòàö³¿ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü òåõíîëîã³÷íèõ ðåæèì³â íà âñ³õ åòàïàõ. Âèêîíóâàòè âñ³ çàõîäè ïî çìåíøåííþ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº

ñåðåäîâèùå, ñèñòåìàòè÷íî êîíòðîëþâàòè ðîáîòó òåõíîëîã³÷íîãî òà ³íæåíåðíîãî  îáëàäíàííÿ;
- âèâîçèòè áóä³âåëüí³ â³äõîäè òà â³äõîäè, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà çã³äíî ç ë³ì³òàìè;
- îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç â³äîì³ñòþ îçåëåíåííÿ;
- îòðèìàòè äîçâîëè íà âèêèäè òà ñêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà.

Ðå÷îâèíà Êîä
Ìàñà âèêèä³â,

ã/ñ ò/ð³ê

Ä³îêñèä àçîòó NO2 301 0,0094388 0,09580467

Îêñèä âóãëåöþ ÑÎ 337 0,07674527 0,78662394

Àíã³äðèä ñ³ð÷àíèé SO2 330 0,0020379 0,02019507

Âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ C12-Ñ19 2754 0,0191724 0,19673308

Ìåòàí ÑÍ4 410 0,00051383 0,00526716

Îêñèä àçîòó NO 304 0,00023097 0,00236921

Àì³àê NH3 303 0,00000142 0,00001463

Ñàæà C 328 0,00063043 0,00619828

Áåíç(à)ï³ðåí Ñ20Í12 703 0,00000276 0,00002684

Ïèë áîðîøíà 10361 0,001818 0,034143

Ñïèðò åòèëîâèé 1061 0,013978 0,249839

Îöòîâà êèñëîòà 1555 0,001885 0,035379

Àöåòàëüäåã³ä 1317 0,000365 0,006849

Àêðîëå¿í 1301 0,000000049 0,000001018

ÂÑÜÎÃÎ 0,126819829 1,439443898

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü – Ñî-
ëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 350 çà àäðåñîþ: âóë. Àâ³àêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 12-à, çàãàëü-

íîþ ïëîùåþ 99,36 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè – ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàé-
íà (ðîçì³ùåííÿ â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó îñâ³òè «Øêîëà-ë³öåé «Îáäàðîâàííÿ» Êè¿âñüêî¿ àêà-
äåì³¿ íàóê»), ïîãîäèííî, ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü – 1735000,00
ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 39,17 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³-
êîì âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ØÄÑ «Â³äðîäæåííÿ» çà àäðåñîþ: âóë. Ìåòàë³ñò³â, 11, çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 23,62 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè – ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³-
ùåííÿ â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó îñâ³òè «Øêîëà-ë³öåé «Îáäàðîâàííÿ» Êè¿âñüêî¿ àêàäåì³¿ íà-
óê»), ïîãîäèííî, ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü – 430000,00 ãðí (áåç
ÏÄÂ). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 9,70 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü.

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ ØÄÑ «Ñÿéâî» çà àäðåñîþ: âóë. Òóïèêîâà, 12, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 78,60
êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè – ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ùåííÿ â³-
äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó îñâ³òè «Øêîëà-ë³öåé «Îáäàðîâàííÿ» Êè¿âñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê»), ïîãî-
äèííî, ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü – 1335000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ðîç-
ì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó 30,13 ãðí (áåç ÏÄÂ). Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåíü.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèé-
ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32,207-09-34,207-09-30.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë.
×îðíîáèëüñüêà, 5/7, òåë. 424-20-77).Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: âóë.Àêàäåì³êà ªôðåìîâà,
11, ² ïîâåðõ, ïëîùà 40,70 êâ. ì. Âàðò³ñòü– 755400,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç
ÏÄÂ) – 6295,00 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (ïóíêò çàáîðó á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó äëÿ ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü). Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð
îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 450-07-15.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóä³âë³ ÇÍÇ ¹45 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà

Ãðå÷êà, 22-à, ïëîùà 148,50 êâ.ì., âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2850000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1%, çà
ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 2375,00ãðí (áåç ÏÄÂ), íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà,35, òåë. 425-03-60.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

16.02.2017 î 15.20 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë.

Áîëáî÷àíà Ïåòðà, 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 35) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â

àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/16294/16 (ñóääÿ: Îãóðöîâ Î.Ï.) çà ïîçîâîì ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ

Ñóõàðñüêîãî Îëåêñàíäðà Â³êòîðîâè÷à äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà

ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2016 ¹ 19/1023 «Ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿

àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ îá'ºêòàõ òîðã³âë³ â ì. Êèºâ³».

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à,
(êàá. ¹ 303), âèêëèêàº íà 02.03.2017 ðîêó íà 10.00 â³äïîâ³äà÷à Õîðîøîãî Îëåêñ³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ïî
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ãîñòºâà Â.Â. äî Õîðîøîãî Î.Ì. ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó íåä³éñíèì.

Â³äïîâ³äà÷³  âèêëèêàþòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
çà ¿õ â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â.Î. Âîëîøèí

²íâåñòîð (Çàìîâíèê)
ÒÎÂ «ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ ÏÎÑÀÄ»      
Äèðåêòîð

Ì.Ì. Íîâ³êîâà

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê
ÒÎÂ «ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÍÈÉ ÑÎÞÇ»
Äèðåêòîð

Î.Ñ. Áàáóøê³íñ
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дених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання кон�
трактів.

10.12. Без довіреності діє від імені Управління, представляє в установленому порядку інтереси Управління у взає�
мовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого са�
моврядування, підприємствами, установами та організаціями.

10.13. Укладає від імені Управління угоди (договори), видає довіреності.
10.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління.
10.15. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконав�

ської дисципліни.
10.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Управління, розглядає їх про�

позиції та вживає необхідних заходів реагування.
10.17. Забезпечує у межах своїх повноважень підготовку проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
10.18. Звітує перед постійною комісією Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належить пи�

тання діяльності Управління, а також перед постійною комісією Київської міської ради, до функціональної спрямова�
ності якої належить питання взаємодії Київради та її виконавчого органу, на вимогу зазначених постійних комісій, але
не рідше одного разу на рік (за умови попередження про дату звіту за чотирнадцять днів).

10.19. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та цим Положенням.
11. В Управлінні для узгодженого вирішення питань, які належать до його компетенції (крім питань, що стосують�

ся розгляду заяв та документів щодо встановлення пріоритетів, надання, продовження, переоформлення, анулюван�
ня (скасування) дозволів на розміщення зовнішньої реклами, розгляду заяв та документів щодо розміщення вивісок
та надання погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності), може бути утворена колегія у скла�
ді начальника Управління, заступників начальника Управління та інших працівників Управління.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради (за згодою), представники структурних підроз�
ділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (за погодженням з їх ке�
рівниками), інших установ та громадських об’єднань.

Склад колегії затверджується наказом начальника Управління.
12. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.
Видатки на утримання Управління, в тому числі на оплату праці його працівників, затверджується в бюджеті місті

Києва на відповідний рік.
Гранична чисельність працівників Управління затверджується розпорядженням Київського міського голови.
Структура Управління затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації).
Штатний розпис Управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджує Ки�

ївський міський голова після експертизи, проведеної Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної каз�
начейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Місцезнаходження Управління: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044.
14. Припинення Управління здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодав�

ством України.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52494

7 ëþòîãî 2017 ð.
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Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí 
äèðåêòîð³â Äåïàðòàìåíò³â, êåð³âíèê³â ³íøèõ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÌÄÀ ó 2017 ðîö³

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëî-
âîãî çàáåçïå÷åííÿ Êîñòÿíòèíà Ïàâëîâè÷à Ôåäîòîâà
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — ùîì³ñÿöÿ äðóãî¿ òà ÷åò-
âåðòî¿ ñåðåäè ç 09.00 äî 11.00 íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 42,
ê. 411. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó — ²ðèíà Ìèõàéë³âíà Ñâåòþõà (òåë.225-87-71). Äàòà òà
÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — òðå-
òüî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 çà òåë. 235-87-71.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâî-
ãî êîíòðîëþ òà àóäèòó Îêñàíà Òàðàñ³âíà Êîëòèê ïðî-
âîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ó ïåðøèé â³âòîðîê ì³-
ñÿöÿ ç 14.00 äî 16.00 çà àäðåñîþ: âóë. Òðüîõñâÿòèòåëüñüêà,
4-á, ê. 321. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó — Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà Ñêîðîáîãàòà (òåë.:270-51-44,
239-86-67). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — ùîñåðåäè ç
11.00 äî 12.00 çà òåë. 270-51-44.

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-
ö³é Ñâ³òëàíè ²ãîð³âíè Ïðèíàäè îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí — ùîì³ñÿöÿ ïåðøîãî òà òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 10.00
äî 12.00 (çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì) íà âóë. Õðåùàòèê, 36.
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Þë³ÿ
Þð³¿âíà ²÷êàëåíêî (òåë. 202-77-99). Ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿
«ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — ïåðøî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 11.00
äî 12.00 çà òåë. 202-77-99.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-
ôðàñòðóêòóðè ²ãîð Êëèìîâè÷ Ïàâëèê ïðîâîäèòü îñî-
áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ïåðøî¿ òà òðåòüî¿ ñåðåäè ì³ñÿ-
öÿ ç 15.00 äî 18.00 íà âóë. Â. Æèòîìèðñüêà, 15-à, ê.210. Â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Àíóø
Åäóàðä³âíà Àêîïîâà (òåë. 272-04-93). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òå-
ëåôîííà ë³í³ÿ — ïåðøî¿ òà òðåòüî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 11.00 äî
13.00 çà òåë. 279-29-21.

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Îëåê-
ñ³ÿ Ãðèãîðîâè÷à Ïîë³ùóêà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — äðóãî¿ òà ÷åòâåðòî¿ ï’ÿòíèö³ ùîì³ñÿöÿ ç 10.00 äî
12.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 32-à (òåë. 279-58-72). Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Îêñàíà Âîëîäè-
ìèð³âíà Êàðàñü (òåë.202-79-84), Æàííà Ëåîí³ä³âíà Âàñè-
ëèãà (òåë.278-39-91). Äàòà òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãà-
ðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — ïåðøîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 16.00
äî 17.00 çà òåë.279-58-72.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ Íàòà-
ë³ÿ Îëåã³âíà Ìåëüíèê ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí ùîì³ñÿöÿ òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 11.00 äî 13.00 íà âóë.
Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 117 (ïîïåðåäí³é çàïèñ çà òåë.279-20-14).
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Àí-
íà Âàñèë³âíà Âåòþãîâà (òåë. 279-20-14). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à»
òåëåôîííà ë³í³ÿ — ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 15.00 äî
16.00 çà òåë. 279-20-14.

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àð-
õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà Îëå-
íè Ëüâ³âíè Ìàð÷åíêî îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — ùî-
ï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 12.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 32 (ïîïåðåäí³é
çàïèñ ùîïîíåä³ëêà ç 09.00 äî 10.00 çà òåë. 279-61-46). Â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Àííà
Ìèêîëà¿âíà Õàë³ìîâñüêà (òåë.:279-61-46, 279-62-30). Ïðî-
âåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — ïåðøîãî â³â-
òîðêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 çà òåë.279-61-46.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ Ãóäçü ïðîâîäèòü îñî-

áèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùî÷åòâåðãà ç 09.00 äî 12.30 íà 
âóë. Õðåùàòèê, 10. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó — Îêñàíà Îëåêñàíäð³âíà Ãîðêàâà (òåë.202-61-
93). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — ùîñåðåäè ç 15.00
äî 17.00 çà òåë.202-61-51.

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè Ä³àíè Îëå-
ã³âíè Ïîïîâî¿ îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùîñåðåäè ç
14.00 äî 15.00 íà áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà, 3, ê. 301. Â³äïîâ³-
äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Òåòÿíà Ñòå-
ïàí³âíà Êë³ìåíêî (òåë.279-61-09). Ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿
«ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — ùîñåðåäè ç 15.00 äî 16.00
çà òåë.279-61-09.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ Ñâèñòóíîâ ïðîâîäèòü
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùîï’ÿòíèö³ ç 10.00 äî 13.00
íà âóë. Õðåùàòèê, 32 (ïîïåðåäí³é çàïèñ ùîïîíåä³ëêà ç
09.00 äî 10.00 çà òåë. 235-10-25). Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³-
çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Îëüãà ²âàí³âíà Æîâêâà
(òåë.278-78-77). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — òðå-
òüîãî ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 11.00 äî 12.00 çà òåë.234-88-09.

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ
òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Àíäð³ÿ Â³êòî-
ðîâè÷à Ô³ùóêà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — äðóãî¿ òà
÷åòâåðòî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 14.00 äî 15.00 (çà ïîïåðåäí³ì
çàïèñîì ùîï’ÿòíèö³ ç 09.00 äî 12.00 çà òåë. 489-34-92) íà
âóë. Äåãòÿð³âñüê³é,31, êîðï. 2. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çà-
ö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà Âàñèëåöü
(òåë.:489-34-92, 489-36-31). Ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿»
òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — ïåðøî¿ òà òðåòüî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 15.00
äî 16.00 çà òåë.489-34-92.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó Îëåíà Ãðèãîð³âíà Ô³äàíÿí ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí — ùîì³ñÿöÿ ïåðøîãî òà òðåòüîãî â³âòîðî-
êà ç 15.00 äî 17.30 íà áóëüâàð³ Ò. Øåâ÷åíêà, 3, ê³ì. 402. Â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Ìàð³ÿ
Â³òàë³¿âíà Êðàâ÷óê (òåë.279-02-73). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëå-
ôîííà ë³í³ÿ — ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 15.00 äî 16.00
çà òåë.279-14-46.

Ó â. î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Äìèòðà Âàñèëüîâè÷à Òóð÷àêà îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí — äðóãîãî òà ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 14.00
äî 15.00 íà âóë. Ïðîð³çí³é, 19, êàá.3. Â³äïîâ³äàëüíà çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Ñâ³òëàíà Ðóñëàí³âíà
Êëàé (òåë.279-34-85). Ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òå-
ëåôîííî¿ ë³í³¿ — ïåðøî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 12.00 äî 13.00
çà òåë.278-41-91.

Â. î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà
ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà Êîíäðà-
øîâà ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùîñåðåäè
ç 10.00 äî 13.00 çà àäðåñîþ: Áåññàðàáñüêà ïëîùà, 2
(òåë. 202-60-49). Â³äïîâ³äàëüíèé çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó — Â³êòîð Þð³éîâè÷ Ñîðîêîëàò (òåë.235-86-93).
Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — ùîâ³âòîðêà ç 10.00 äî
13.00 çà òåë. 235-71-18.

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
Þð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à Êðèêóíîâà îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — ùîì³ñÿöÿ ïåðøîãî òà òðåòüîãî â³âòîðêà ç 9.00
äî 13.00 íà ïðîñï. Êîìàðîâà, 7, ãðîìàäñüêà ïðèéìàëüíÿ.

Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó —
Îëåíà ßê³âíà Äóæåíîâà (òåë.497-56-44). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à»

òåëåôîííà ë³í³ÿ — îñòàííÿ ï’ÿòíèöÿ ì³ñÿöÿ (ó ãðóäí³
22.12.2017) çà òåë.408-90-54.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é Ìà-
ðèíà Ïåòð³âíà Õîíäà ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí ïåðøîãî ÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 18.00, íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 50-á. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó — Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà Êîðîòè÷ (òåë.235-07-00). Äà-
òà òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ —
ùîïîíåä³ëêà ç 11.00 äî 12.00 çà òåë.235-07-00.

Ó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à Ìàéçåëÿ îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí — ïåðøîãî òà òðåòüîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç
15.00 äî 17.00 çà àäðåñîþ: Íàáåðåæíå øîñå,2. Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Âàëåð³ÿ Îëåêñàí-
äð³âíà Øîðîï (òåë.202-63-63). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà
ë³í³ÿ — ùîï’ÿòíèö³ ç 11.00 äî 13.00 çà òåë.202-63-63.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â Âîëîäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷ Ðåï³ê ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí
ùîì³ñÿöÿ êîæíîãî òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 10.00 äî 12.00 (çà
ïîïåðåäí³ì çàïèñîì), íà âóë. Õðåùàòèê, 36, ê. 727. Â³äïî-
â³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Ðóñëàíà
Îëåêñàíäð³âíà Çãóðîâåöü (òåë.202-73-45). Ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — ïåðøà ñåðåäà ì³ñÿöÿ ç
11.00 äî 12.00 çà òåë.202-73-45.

Ó â. î. äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êî-
ìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é Â³êòîðà Àíàòîë³éîâè÷à Á³-
ãóíà — îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — ïåðøî¿ ñåðåäè ì³-
ñÿöÿ ç 11.00 äî 12.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36, ê³ì. 502 (çà ïî-
ïåðåäí³ì çàïèñîì çà òåë. 202-76-13). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òå-
ëåôîííà ë³í³ÿ — ïåðøîãî ÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 12.00 äî 13.00
(òåë. 202-76-13).

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ïîñëóã Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà Øàìðàé ïðîâî-
äèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ùîñåðåäè ç 16.00 äî
18.00 íà âóë. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 19-á, 4 ïîâåðõ. Â³ä-
ïîâ³äàëüíèé çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — ²ãîð
Ìèêîëàéîâè÷ Ãàëÿñ ( òåë.202-60-37). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëå-
ôîííà ë³í³ÿ — ùî÷åòâåðãà ç 10.00 äî 11.00 çà òåë.202-60-46.

Ó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿä-
íîãî êîíòðîëþ Ñòàí³ñëàâà Âîëîäèìèðîâè÷à Ìîñêà-
ëåâñüêîãî îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — ùîì³ñÿöÿ ïåð-
øî¿ òà òðåòüî¿ ñåðåäè ç 16.00 äî 18.00 íà âóë. Á. Õìåëü-
íèöüêîãî, 3, ê³ì. 202. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñî-
áèñòîãî ïðèéîìó — ²ííà Â³êòîð³âíà Äîáðîâîëüñüêà
(òåë.235-36-99). Ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîí-
íî¿ ë³í³¿ — äðóãî¿ òà ÷åòâåðòî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî
18.00 çà òåë.235-36-99.

Íà÷àëüíèê Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ Âàëåð³é
Àíàòîë³éîâè÷ Òàíöþðà ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — ïåðøîãî òà äðóãîãî ÷åòâåðãà ì³ñÿöÿ ç 15.00 äî
17.00, íà âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 3-à. Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³-
çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà Ñà÷êîâà
(òåë.484-05-25). Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — ùîïî-
íåä³ëêà ç 10.00 äî 12.00 çà òåë.484-05-25.

Ó äèðåêòîðà Äåðæàâíîãî àðõ³âó ì. Êèºâà Â³ðè Ïåò-
ð³âíè Êóï÷åíêî îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — ùîñåðå-
äè ç 15.00 äî 18.00, íà âóë. Îëåíè Òåë³ãè, 23 (òåë. 440-62-66).
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — Ãàí-
íà Äìèòð³âíà Êðàìàðåíêî (òåë.440-43-18).
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