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Êëþ÷îâ³ âèäàòêè 
íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê

Ïðî íèõ ãîâîðèâ Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî íà
ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ó òðàäèö³éíî-
ìó â³òàëüíîìó ñëîâ³. Çîêðåìà çà-
çíà÷èâ, ùî ñàìå íà ñòàðò³ íîâî¿
ñåñ³¿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ìàþòü
óõâàëèòè ö³ëó íèçêó íàäâàæëèâèõ
ð³øåíü, à ñàìå:çì³íè äî áþäæåòó
ñòîëèö³ ³ äî ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà íèí³ø-
í³é ð³ê. Éäåòüñÿ ïðî ô³íàíñóâàí-
íÿ ïðîãðàìè «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ»,
«ªâðîáà÷åííÿ-2017», ñôåðè îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, áóä³âíèöòâà Ïî-
ä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó,
³íøèõ âàæëèâèõ íàïðÿì³â ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè.

«Ó çì³íàõ äî áþäæåòó ïðîïî-
íóºòüñÿ ³ çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â íà
çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòîëè-
ö³: íà ìåäèêàìåíòè, ñïåöîäÿã äëÿ
ìåäïåðñîíàëó øâèäêî¿ äîïîìî-
ãè, ïðîãðàìó «Çäîðîâ’ÿ êèÿí» (368
ìëí 800 òèñ. ãðí)»,— ï³äêðåñëèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Â³í àêöåíòóâàâ, ùî çá³ëüøåííÿ
âèäàòê³â ïåðåäáà÷åíå é íà ï³äâè-
ùåííÿ îêëàä³â ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-
ö³âíèê³â øê³ë åñòåòè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ç áþäæåòó
ñòîëèö³ (ïîíàä 36 ìëí ãðí).

«Ìè ìàºìî âíåñòè çì³íè é äî
ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-
ãî ðîçâèòêó â çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñ-
òþ âêëþ÷åííÿ ñóáâåíö³¿, ïåðåä-
áà÷åíî¿ ó Äåðæáþäæåò³ íà 2017-é
ð³ê íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç ñòâî-
ðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í-
ïîñëóã ó ôîðìàò³ «Ïðîçîðèé îô³ñ»,—
ïîâ³äîìèâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðî-
âè÷.

Çà éîãî ñëîâàìè, çàäëÿ ïðîâå-
äåííÿ íà âèñîêîìó ð³âí³ ï³ñåííî-
ãî êîíêóðñó, äî ÿêîãî çàëèøèëî-
ñÿ ð³âíî òðè ì³ñÿö³, ïðîïîíóºòü-
ñÿ çá³ëüøèòè ïîòî÷í³ âèäàòêè ³ç
çàãàëüíîãî ôîíäó. Ïåðåäóñ³ì, çà
ðàõóíîê çàëèøê³â áþäæåòíèõ êîø-
ò³â Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè ÊÌÄÀ
íà ïî÷àòîê ðîêó. Êè¿â ìàº íàäàòè
äî Äåðæáþäæåòó Óêðà¿íè ñóáâåí-
ö³þ ç³ ñâîº¿ ñêàðáíèö³ â ñóì³ 165
ìëí 400 òèñ. ãðí.

Âèäàòêè Äåðæáþäæåòó ïåðåä-
áà÷åí³ é íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ç ðå-
êîíñòðóêö³¿ é áóä³âíèöòâà òåõíî-
ëîã³÷íî¿ ë³í³¿ ç îáðîáêè òà óòèë³-
çàö³¿ îñàä³â Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿
àåðàö³¿. Ïðî âñå öå â êóëóàðàõ Êè-
¿âðàäè «Õðåùàòèêó» ðîçïîâ³â ãî-
ëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Àíäð³é
Ñòðàíí³êîâ.

Ñèìâîë Ñâîáîäè 
â öåíòð³ Êèºâà

Ðîçïî÷àëè ðîáîòó äåïóòàòè ç
îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ íàäàííÿ äî-
çâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ ä³ëÿí-
êè Íàö³îíàëüíîìó ìåìîð³àëüíî-
ìó êîìïëåêñó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³ — Ìóçåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

«Öå íàøà øàíà, íàøà ïàì’ÿòü ³

íàøå ìàéáóòíº»,— çàÿâèâ ó÷îðà
ï³ä ÷àñ âèñòóïó íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
ì³í³ñòð êóëüòóðè Óêðà¿íè ªâãåí
Í³ùóê.

Äåïóòàòè îäíîãîëîñíî óõâàëè-
ëè öå ð³øåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî íüî-
ãî, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçðîáêà ïðî-
åêòó çåìëåóñòðîþ äëÿ Ìóçåþ Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà Àëå¿ Ãåðî¿â Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³,3 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³, îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,23 ãà. Íà
â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ ïëàíóºòüñÿ
áóä³âíèöòâî, åêñïëóàòàö³ÿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà.

«Ìè âñ³ áóëè ó÷àñíèêàìè Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³, òîìó ñòâîðåííÿ
öüîãî ìóçåþ, ìóçåþ ïàì’ÿò³, ìó-
çåþ ðîçóì³ííÿ òèõ ïðîöåñ³â, ùî

â³äáóâàëèñÿ â óêðà¿íñüêîìó ñó-
ñï³ëüñòâ³, º âàæëèâîþ ïîä³ºþ... Ó
êîæí³é ñòîëèö³ º ³ñòîðè÷íà ïàì’ÿò-
êà, êîòðà îá’ºäíóº ïîêîë³ííÿ, êóäè
ïðèõîäÿòü, äå çãàäóþòü ïðî ïîä³¿,
ùî çì³íèëè ñâ³ò... Òàêèì ì³ñöåì
â Óêðà¿í³ ìàº ñòàòè Ìóçåé Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³»,— çàóâàæèâ çàñòóï-
íèê ãëàâè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Äìèòðî Øèìê³â.

«ªäèíèì ì³ñöåì, ùî â³äïîâ³äàº
âñ³ì âèìîãàì, ì³ñòîáóä³âí³é ëîã³-
ö³ òà ³ñòîðè÷í³é çóìîâëåíîñò³ äëÿ
ñòâîðåííÿ ìóçåþ, º ä³ëÿíêà íà Àëå¿
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 3. Ï³ñëÿ Ðå-
âîëþö³¿ Ã³äíîñò³, Ìàéäàí Íåçàëåæ-
íîñò³ äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ,áåç ïå-
ðåá³ëüøåííÿ, ñòàâ ñàêðàëüíèì ì³ñ-

öåì. Öå âæå íå ïðîñòî öåíòð ñòî-
ëèö³, öå — ñèìâîë Ñâîáîäè. ² íèí³
á³ëüø³ñòü êèÿí õî÷óòü áà÷èòè íà
Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ — Ìå-
ìîð³àë»,— íàãîëîñèâ çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè-ñåêðåòàð Êè¿âðà-
äè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

Âêðàé âàæëèâî ðîçðîáèòè ïðî-
åêò çåìëåóñòðîþ, àäæå çóñèëëÿìè
âîëîíòåð³â òà ²íñòèòóòó íàö³îíàëü-
íî¿ ïàì’ÿò³ ç³áðàíî ìàéæå äâ³ òè-
ñÿ÷³ àðòåôàêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü
ïåâíèõ óìîâ äëÿ çáåðåæåííÿ, ðåñ-
òàâðàö³¿ é åêñïîíóâàííÿ. Íàðàç³
âîíè òèì÷àñîâî çáåð³ãàþòüñÿ â íå-
ïðèñòîñîâàíèõ óìîâàõ ó Ìóçå¿ ²âà-
íà Ãîí÷àðà òà Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.

48-ìè òèñÿ÷àì êèÿí ïëàò³æêè
ïåðåðàõóþòü

«Íàäçâè÷àéíèì ïèòàííÿì» íà-
çâàâ òåìó ñâîãî âèñòóïó çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ, ³íôîðìóþ÷è äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè ïðî ñèòóàö³þ ùîäî íàðà-
õóâàíü, ÿê³ îòðèìàëè êèÿíè â ïëà-
ò³æêàõ íà îïëàòó ÆÊÏ. Â ñòîëèö³
ñòâîðåíà ºäèíà â Óêðà¿í³ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíà ³íñïåêö³ÿ, äî ÿêî¿
çà îñòàíí³é ì³ñÿöü íàä³éøëî 203
çâåðíåííÿ ùîäî íàäçâè÷àéíî âè-
ñîêèõ íàðàõóâàíü çà òåïëîïîñòà-
÷àííÿ.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ïàíòåëåºâà,
ï³ä ÷àñ ðåòåëüíî¿ ïåðåâ³ðêè âäàëî-
ñÿ âèÿâèòè òèïîâ³ ïðè÷èíè íàðà-
õóâàííÿ çàõìàðíèõ ïëàò³æîê. Îñ-
íîâí³ ç íèõ — ïåð³îä íàðàõóâàíü
á³ëüøå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ì³-
ñÿöÿ, íåâ³äïîâ³äí³ñòü îïàëþâàëü-
íèõ ïëîù, íåíàäàííÿ ìåøêàíöÿ-
ìè ïîêàçàíü êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíè-
ê³â, çíÿòòÿ ïîêàçàíü òåïëîâèõ ë³-
÷èëüíèê³â ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» áåç
çàëó÷åííÿ ïðåäñòàâíèê³â áóäèí-
ê³â.

«Çà òðè òèæí³ ö³ëîäîáîâî¿ ðî-
áîòè ³íñïåêö³¿ áóëè ç’ÿñîâàí³ îñ-
íîâí³ ïîðóøåííÿ, ³ íà ñüîãîäí³
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ïåðåðàõó-
íîê çàõìàðíèõ ïëàò³æîê 48-ìè òè-
ñÿ÷àì êè¿âñüêèõ ñ³ìåé...»,— çàçíà-
÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ì³ñòî ðîçðî-
áèëî ñïåö³àëüíèé ñîö³àëüíî-êî-
ìóíàëüíèé ïàêåò, ÿêèé äîïîìà-
ãàº çìåíøèòè âàðò³ñòü êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã íà 50%. Öå, çîêðåìà,
ïðîãðàìà «70/30», ùî âêëþ÷àº
òåïëîñàíàö³þ, çàì³íó â³êîí ³ äâå-
ðåé, óòåïëåííÿ ñò³í òîùî. Ñóòòº-
âèì º â³äøêîäóâàííÿ 30% âàðòî-
ñò³ äåðæêðåäèò³â íà åíåðãîçáåðå-
æåííÿ, áåçêîøòîâíå âñòàíîâëåí-
íÿ êâàðòèðíèõ ë³÷èëüíèê³â ñîö³-
àëüíî íåçàõèùåíèì ãðîìàäÿíàì.
Òàêîæ ñîö³àëüíî-êîìóíàëüíèé
ïàêåò âêëþ÷àº çàáåçïå÷åííÿ áåç-
êîøòîâíîþ âîäîþ ÷åðåç êàïðå-
ìîíò íàÿâíèõ òà áóä³âíèöòâî íî-
âèõ áþâåò³â ó ð³çíèõ ðàéîíàõ ñòî-
ëèö³.

Ì³ñòî Êè¿â — îäíå ç íåáàãàòüîõ
â Óêðà¿í³, äå íàðàõóâàííÿ â³äáó-
âàºòüñÿ çà ë³÷èëüíèêàìè òåïëà.
95% ñòîëè÷íèõ âèñîòîê îñíàùå-
í³ ïðèëàäàìè îáë³êó, ðåøòà, çà
â³äïîâ³äíèì ïîãîäæåííÿì ç Êàá-
ì³íîì, ïðèð³âíÿí³ äî òàêèõ áó-
äèíê³â. Íàðàõóâàííÿ â íèõ â³äáó-
âàþòüñÿ çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêà-
ìè ïðèëàäó îáë³êó, ÿê³ º â ³íøèõ
áóäèíêàõ.

Â öüîìó êîíòåêñò³, ï³ä ÷àñ ïëå-
íàðíîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè, ìåð
ì³ñòà Â³òàë³é Êëè÷êî çîáîâ’ÿçàâ
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà ÒÎÂ «ªâðî-
ðåêîíñòðóêö³ÿ» íàäàòè êèÿíàì äî-
ñòóï äî çíÿòòÿ ïîêàçàíü áóäèíêî-
âîãî ë³÷èëüíèêà, àáè çàáåçïå÷è-
òè ïðîçîð³ñòü íàðàõóâàíü çà òåï-
ëî â êîæíîìó áóäèíêó ñòîëèö³.
Ì³ñüêèé ãîëîâà òàêîæ íàãîëîñèâ,
ùî «Êè¿âåíåðãî» ìàº ïðèïèíèòè
ïðàêòèêó íàðàõóâàíü çà îïàëåí-
íÿ á³ëüø í³æ çà îäèí êàëåíäàðíèé
ì³ñÿöü.

Ñüîãîäí³, îá 11.00, â³äáóäåòüñÿ
ïðîäîâæåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè �

Ç ïî÷èíîì!
� Â÷îðà â³äáóëîñÿ ïåðøå â öüîìó ðîö³ ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ 

III ñåñ³¿ Êè¿âðàäè VIII ñêëèêàííÿ

Äî 273-õ ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî, óõâàëåíîãî çà îñíîâó, äîäàëîñÿ ùå ç äåñÿ-
òîê íåâ³äêëàäíèõ ïðîïîçèö³é. À ï³ñëÿ ïåâíèõ îáãîâîðåíü-ðîê³ðîâîê
ñòîñîâíî ÷åðãîâîñò³ ðîçãëÿäó, ñåðåä ³íøèõ íà îáãîâîðåííÿ áóëî âèíåñåíî ùå
äåê³ëüêà: ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî
â³äâåäåííÿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîìó ìåìîð³àëüíîìó êîìïëåêñó Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³, çàõìàðíèõ ïëàò³æîê êèÿí çà ÆÊÏ. Òàêîæ äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè ïè-
òàííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà
áþäæåòó Êèºâà, ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ Êè¿âðàäè ïåðåä äåðæàâîþ òîùî.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïðèéíÿëè âàæëèâ³ äëÿ ñòîëèö³ ð³øåííÿ, çîêðåìà, ùîäî çì³í äî Ïðîãðàìè
åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà íà 2017 ð³ê, ïðî âèä³ëåííÿ çåìë³ äëÿ Ìóçåþ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà Àëå¿ Ãåðî¿â
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà áàãàòî ³íøèõ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

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 № 757/1761 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

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

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для індивідуального житлового, га�
ражного і дачного будівництва (К�26765).

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 Гулько Галині Панасівні 
на вул. Свято+Георгіївській, 13 

у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та

обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 734/1738 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 Гулько Галині Панасівні на вул. Свято�Георгі�
ївській, 13 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд (К�23824)».

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 приватному вищому 

навчальному закладу 
«Європейський університет» 

на вул. Депутатській, 15/17 
у Святошинському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
учбового корпусу

Рішення Київської міської ради № 633/1637 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки приватному вищому навчальному закладу «Європейський університет» на вул. Депутатській,
15/17 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки

приватному вищому навчальному закладу «Єв�
ропейський університет» на вул. Депутатській,

15/17 у Святошинському районі м. Києва орі�
єнтовною площею 0,58 га (земельна ділянка ко�
мунальної власності територіальної громади
міста Києва) в постійне користування для екс�
плуатації та обслуговування учбового корпусу
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�26984).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення 

проекту землеустрою, 
щодо відведення 

земельної ділянки комунальному 
підприємству по утриманню 

зелених насаджень 
Подільського району м. Києва 

на вул. Кирилівській, 99 
у Подільському районі м. Києва 

для утримання зелених 
насаджень та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 636/1640 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Киє+
ва на вул. Кирилівській, 99 у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За+
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Подільського району м. Киє�
ва на вул. Кирилівській, 99 у Подільському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,92 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) в постійне ко�
ристування для утримання зелених насаджень
та обслуговування скверу згідно з планом�схе�
мою (додаток до рішення) (К�23317).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району 

м. Києва на вул. Тургенєвській, 72, 74, 74+б 
у Шевченківському районі м. Києва 

для обслуговування 
території скверу

Рішення Київської міської ради № 634/1638 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Тургенєвській, 72, 74, 74+б у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керу+
ючись статтями 9, 123 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. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою, щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на вул. Тургенєвській, 72, 74, 74�б у
Шевченківському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,23 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
в постійне користування для обслуговування
території скверу згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�25842).

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 відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Тодоренко Наталії Валентинівні 
у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 743/1747 від 20 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе+

мельної ділянки громадянці Тодоренко Наталії Валентинівні у Голосіївському районі м. Києва та додані до+
кументи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ+
ним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території зелених на+
саджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 31.03.2015
№ 3666/0/12/27+15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен+
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас+
ності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київ+
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Тодоренко Ната�
лії Валентинівні у Голосіївському районі м. Киє�
ва орієнтовною площею 0,10 га (земельна ді�
лянка комунальної власності територіальної
громади міста Києва) у власність для будівниц�
тва та обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд (К�24448).

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 питання використання об’єкта незавершеного 
будівництва — Крита спортивна арена

Рішення Київської міської ради № 786/1790 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статей 526, 651, 653 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самовряду+

вання в Україні», статті 19 Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівниц+
тва», враховуючи, що товариством з обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудінвест» порушуються умови
щодо термінів завершення будівництва, з метою забезпечення збереження об’єкта незавершеного будівниц+
тва — Крита спортивна арена Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати договір купівлі�продажу об’єкта
незавершеного будівництва від 26 березня 2010
року № 712, посвідчений Матвєєвим В. А., при�
ватним нотаріусом Київського міського нотарі�
ального округу, 26 березня 2010 року та заре�
єстрований в реєстрі за № 712, укладений між
товариством з обмеженою відповідальністю

«Укрсоцбудінвест» та Головним управлінням ко�
мунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), з урахуванням дого�
вору про внесення змін до договору купівлі�про�
дажу об’єкта незавершеного будівництва від 27
листопада 2015 року, посвідченого Матвєєвим В. А.,

Про надання згоди на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки обслуговуючому кооперативу 
«Житлово+будівельний кооператив «Коник» 
на вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування 

об’єктів інженерної, транспортної 
інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу)

Рішення Київської міської ради № 625/1629 від 12 грудня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою щодо

поділу земельної ділянки обслуговуючому кооперативу «Житлово+будівельний кооператив «Коник» на вул.
Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 79+1 Земельного
кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до де+
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на розроблення технічної до�
кументації із землеустрою щодо поділу земель�
ної ділянки обслуговуючому кооперативу «Жит�
лово�будівельний кооператив «Коник» на 
вул. Лютневій, 58 у Голосіївському районі м. Ки�
єва площею 1,1597 га (земельна ділянка кому�
нальної власності територіальної громади міста
Києва), яка перебуває в оренді обслуговуючого ко�
оперативу «Житлово�будівельний кооператив
«Коник» на підставі договору оренди земельної
ділянки від 25.12.2015 № 1156, згідно з планом�
схемою (додаток до рішення) (К�27136).

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»

приватним нотаріусом Київського міського но�
таріального округу, 27 листопада 2015 року та
зареєстрованого в реєстрі за № 2307, укладе�
ного між товариством з обмеженою відпові�
дальністю «Укрсоцбудінвест» та Департамен�
том комунальної власності м. Києва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

2. Департаменту комунальної власності ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) та Депар�
таменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) здійснити організаційно�правові за�
ходи, пов’язані з поверненням у комунальну
власність об’єкта незавершеного будівництва —
Крита спортивна арена, що знаходиться за ад�

ресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова,
9 (далі — об’єкт незавершеного будівництва), та
відшкодуванням збитків, завданих об’єкту при�
ватизації за час володіння ним товариством з
обмеженою відповідальністю «Укрсоцбудін�
вест».

3. Визнати таким, що втратило чинність, рі�
шення Київської міської ради від 08.10.2015
№ 136/2039 «Про надання згоди на внесення
змін до договору купівлі�продажу об’єкта неза�
вершеного будівництва».

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано 

в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
08 лютого 2017 р. за № 29/1621

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання
гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВОБУДОВА»
Розпорядження № 46 від 25 січня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово+комунальні послуги», постанов Кабінету
Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово+комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригування
тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з централізованого
опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Унести зміни до тарифів на теплову енер�
гію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», встановлених
розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 16 серпня 2016 року № 696, заре�
єстрованих у Головному територіальному уп�
равлінні юстиції у місті Києві 09 вересня 2016
року за № 122/1435, виклавши їх у новій редак�
ції, що додається.

2. Унести зміни до тарифів на виробництво
теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», встанов�

лених розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 16 серпня 2016 року 
№ 696, зареєстрованих у Головному територі�
альному управлінні юстиції у місті Києві 09 ве�
ресня 2016 року за № 123/1436, виклавши їх у
новій редакції, що додається.

3. Унести зміни до тарифів на постачання теп�
лової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД�
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА», встановле�
них розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16 серпня 2016 року № 696, за�

реєстрованих у Головному територіальному уп�
равлінні юстиції у місті Києві 09 вересня 2016
року за № 124/1437, виклавши їх у новій редак�
ції, що додається.

4. Унести зміни до тарифів на послуги з цен�
тралізованого опалення і централізованого пос�
тачання гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВО�
БУДОВА» як виконавець цих послуг, встановле�
них розпорядженням виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 16 серпня 2016 року № 696,
зареєстрованих у Головному територіальному
управлінні юстиції у місті Києві 09 вересня 2016
року за № 125/1438, виклавши їх у новій редак�
ції, що додається.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня
його оприлюднення.

Голова В. Кличко

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

08 лютого 2017 р. за № 29/1621
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2016 р. № 696

(у редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
25.01.2017 р. № 46)

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«НОВОБУДОВА»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

безПДВ зПДВ

1 Населення 949,93 1139,92
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2 Бюджетні установи 1254,06 1504,87

3 Інші споживачі (крім
населення)

1254,06 1504,87

Керівник апарату
В. Бондаренко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення за наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на
опалення:

населення 1 Гкал 1165,63

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 9,13 10,96

2 Бюджетні установи 9,13 10,96

3 Інші споживачі (крім
населення)

9,13 10,96

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 940,80 1128,96

2 Бюджетні установи 1244,93 1493,91

3 Інші споживачі (крім
населення)

1244,93 1493,91

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

08 лютого 2017 р. за № 30/1622
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16 серпня 2016 року № 696

(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 25 січня 2017 року № 46)

Тарифи
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

Керівник апарату
В. Бондаренко

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

08 лютого 2017 р. за № 31/1623
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16 серпня 2016 року № 696

(у редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 25 січня 2017 року №46)

Тарифи
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОБУДОВА»

Керівник апарату
В. Бондаренко

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

08 лютого 2017 р. за № 32/1624
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16 серпня 2016 року № 696

(у редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 25 січня 2017 року № 46)

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НОВОБУДОВА» як виконавець цих послуг

2 Централізоване постачання гарячої води
за умови підключення
рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання:
населення 1 куб. м 70,75

Керівник апарату
В. Бондаренко

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

08 лютого 2017 р. за № 33/1625

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
з медичного обслуговування, які надає Комунальне 

некомерційне підприємство «Консультативно+діагностичний
центр» Солом'янського району м. Києва

Розпорядження № 47 від 25 січня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пере+
ліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медич+
них навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре+
єстрацію нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкуван+
ня надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послу�
ги з медичного обслуговування, які надає Ко�
мунальне некомерційне підприємство «Кон�
сультативно�діагностичний центр» Солом'янсь�
кого району м. Києва, встановлених розпоряд�
женням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстро�
ваних у Головному територіальному управлінні
юстиції у місті Києві 25 жовтня 2016 року за 
№ 184/1497 (у редакції розпорядження вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 03 жювтня
2016 року № 947), виклавши їх у новій редакції,
що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня
його оприлюднення.

Голова В. Кличко
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна 
на офіційному інтернет�порталі КМДА

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

08 лютого 2017 р. за № 34/1626

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативно+діагностичний центр 

№ 2 Дарницького району м. Києва»
Розпорядження № 48 від 25 січня 2017 року

Відповідно до пункту 12 додатка до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних
навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги
з медичного обслуговування, які надає Комунальне
некомерційне підприємство «Консультативно�
діагностичний центр № 2 Дарницького району
м. Києва», встановлених розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26
лютого 2015 року № 171, зареєстрованих у
Головному територіальному управлінні юстиції
у місті Києві 05 лютого 2016 року за № 3/1316
(у редакції розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26 січня 2016 року № 27), що
додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня
його оприлюднення.

Голова В. Кличко

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна 

на офіційному інтернет�порталі КМДА

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

08 лютого 2017 р. за № 35/1627

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативно+діагностичний центр»

Святошинського району м. Києва
Розпорядження № 49 від 25 січня 2017 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних
навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно+правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги
з медичного обслуговування, які надає Комунальне
некомерційне підприємство «Консультативно�
діагностичний центр» Святошинського району
м. Києва, встановлених розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 
від 26 лютого 2015 року № 171, зареєстрованих
у Головному територіальному управлінні юстиції
у місті Києві 25 жовтня 2016 року за № 183/1496

(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 03 жовтня 2016 року № 947),
що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня
його оприлюднення.

Голова В. Кличко
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна 
на офіційному інтернет�порталі КМДА
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Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 90 від 30 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. Відмовити в продовженні строку дії дозво�
лів на розміщення зовнішньої реклами згідно з
додатком до цього розпорядження у кількості
122 дозволи.

2. Контроль за виконанням цього розпоря�

дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова В. Кличко

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

30.01.2017 № 90

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 03748"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, 
вул. Братиславська, 52,біля
автомагазину «АТЛ»

2. 04152"04 ТОВ «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Українки
Лесі (розподільча смуга) навпроти
буд. № 12 (№1)

3. 02409"03 ТОВ «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Українки
Лесі (розподільча смуга) навпроти
буд. № 14 (№2)

4. 03362"04"П"1 ТОВ «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

2,16 Печерський район, 
вул. Круглоуніверситетська, 20/1

5. 01392"03"П"1 ТОВ «ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ»

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32 Шевченківський район, 
пл. Львівська (біля зупинки
тролейбуса,біля будинку торгівлі)

6. 03598"04"П"1 ТОВ «ЕКО XXI
СТОЛІТТЯ»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, 
пл. Львівська (біля Будинку
торгівлі)

7. 04574"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Харківське
шосе, 168

8. 03746"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Деснянський район, 
вул. Електротехнічна перехр. 
з вул. Драйзера Теодора

9. 07674"05 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул. Теліги
Олени, 23

10. 03455"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання перехрестя 
з вул. Плеханова

11. 04514"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Шевченківський район, вул.
Щербаківського Данила 
(ст. м. «Нивки','за парканом
автостоянки)

12. 14067"07 ТОВ «Українська
реклама»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, 
вул. Старонаводницька / вул.
Панфіловців,1

13. 06197"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, 
просп. Гагаріна Юрія, 12/1

14. 03774"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

64 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання з'їзд з мосту
Патона на вул. Миколайчука Івана

15. 04572"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

18 Голосіївський район, пл. Либідська
(на газоні)

16. 04630"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Довженка Олександра перехр. з
вул. Дегтярівська

17. 06358"04"П"1 ФО"П Гурко
Катерина
Вадимівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,9 Печерський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська),
145/1

18. 03816"04"ЗМ" 1 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Святошинський район, 
просп. Перемоги на розі 
з просп. Палладіна

19. 01544"03"ЗМ" 1 ТОВ «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв. Українки
Лесі (розподільча смуга) навпроти
буд. № 24

20. 07644"05 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
просп. Перемоги (з'їзд на пр.
Палладіна)

21. 01472"03"ЗМ"1 ТОВ «Українська
реклама»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, бульв. Українки
Лесі, 2 (Жовтнева лікарня)

22. 04732"04"П"2 ТОВ «Українська
реклама»

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул. Архітектора
Городецького (Заньковецької), 2

23. 06133"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, пл. Тульська
(просп.Московський, 50 м від
мосту по вул.Богатирській)

24. 12959"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, Дніпровська
набережна /100 м після з/д мосту у
напрямку просп.Соборності

25. 12963"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна /120м до вул.Княжий
Затон

26. 03747"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул. Світла,
/Харківська пл.

27. 13024"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська між ел.опорами №152
та №154

28. 13025"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська між ел.опорами № 151
та № 153

29. 04649"04 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, Наддніпрянське
шосе,250 м від Південного мосту

30. 12960"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна /65 м до перехр. з
вул.Тальнівською, напроти 
(у напрямку Осокорків)

31. 13026"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№102 та №104

32. 13027"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№90 та №92

33. 12961"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна /90 м після перехр. з
вул.Тальнівською, напроти (у
напрямку Осокорків)

34. 12962"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна /100 м до перехр. з
вул.Княжий Затон, напроти (за
напрямком руху до Осокорків)

35. 13023"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№163 та №165

36. 13029"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№58 та №60

37. 13031"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська біля ел.опори
№49

38. 13030"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№52 та №541302

39. 12966"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№53 та №55

40. 12973"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв. Лепсе
Івана проти буд.22/пр. Комарова
Космонавта (розподільча смуга)

41. 12974"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Деснянський район, вул. Бальзака
Оноре де /вул. Сабурова (біля
мосту)

42. 12967"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Академіка Заболотного /
вул. Квітуча (на розподільнику)

43. 12970"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Виборзька, 57 /поряд зі
школою

44. 12979"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, Велика
Кільцева дорога /напроти, 
буд. № 18 по вул Зодчих

45. 12968"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Академіка Заболотного
/розподільник перед заїздом до
музею «Пирогово»

46. 12972"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв. Лепсе
Івана проти буд. 18/пр. Комарова
Космонавта (розподільча смуга)

47. 12975"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Бальзака
Оноре де, 60

48. 12971"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв. Лепсе
Івана, проти буд, 53/пр. Комарова
Космонавта (розподільча смуга)

49. 12964"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Богатирська між ел.опорами №157
та №159

50. 12977"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Драйзера
Теодора, 10

51. 12978"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, Велика
Кільцева дорога /Велика окружна,3
(розподільник)

52. 12965"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№ 105 та № 107

53. 12980"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№ 158 та № 160

54. 12981"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№59 та №61

55. 12982"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Деснянський район, вул. Бальзака
Оноре де /вул. Драйзера Теодора
(біля мосту)

56. 13016"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№71 та №73

57. 12986"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Сабурова,
14

58. 12983"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, бульв. Лепсе
Івана, проти буд.22/пр. Комарова
Космонавта (розподільча смуга,
ліворуч)

59. 12987"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№ 108 та № 110

60. 12989"06 ТОВ Фірма
«Довіра»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№98 та №96



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 ëþòîãî 2017 ð.
¹16 (4929)

6

61. 13015"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, вул. Гмирі
Бориса, 3 /180 м від пр. Бажана
Миколи

62. 13002"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Щербаківського Данила,
між буд.№№60 та 62

63. 13003"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, вул. Гмирі
Бориса, 5

64. 13004"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дніпровський район, вул. Малишка
Андрія, 15/1

65. 12991"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Деснянський район, 
вул. Каштанова, 15 /перед
автостоянкою

66. 12993"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, 
вул. Бережанська, 18"20

67. 12994"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, 
вул. Бережанська, 14"16

68. 13013"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Шамрила Тимофія, 15

69. 12990"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Деснянський район, 
вул. Закревського Миколи /80 м за
перехр. з вул. Данькевича
Костянтина

70. 13014"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Подільський район, Нова Кільцева
дорога /ел. оп. №104 напрям
Оболонь

71. 14072"07"П"1 ТОВ «Юніпол
Оутдор»

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, 
вул. Довженка Олександра, 7а

72. 12995"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, Нова Кільцева
дорога /ел.опора №127 у напрямку
Гостомеля

73. 12998"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Шевченківський район, вул. Потьє
Ежена,напроти будинку №10(на
протилежній стороні вулиці)

74. 13012"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський район, 
вул. Лебедєва"Кумача /напроти
буд 16"18 по вул. Ніжинська

75. 13000"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Шевченківський район, 
вул. Шамрила Тимофія між
буд.№№9 та 11"а

76. 13001"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Ризька, 6/1 /вул. Грекова

77. 13005"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський район, 
вул. Гарматна, 51

78. 13006"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський район, 
вул. Гарматна, 57 /напроти

79. 13008"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Солом'янський район, бульв. Лепсе
Івана, 67 /вул. Стражеска,
розподільник

80. 13009"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Гарматна, 28/1 /бул.Лепсе
Івана (розподільча смуга)

81. 12985"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№146 та №148

82. 13022"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна /280м після виїзду з
АЗС у напрямку просп.Соборності

83. 13018"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна /210м до перехр. з
вул.Тальнівською, напроти (у
напрямку Осокорків)

84. 13019"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна /30м після перехр. з
вул.Тальнівською (у напрямку до
просп.Соборності)

85. 13017"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дніпровський район, Дніпровська
набережна /195м після перехр. з
вул.Березняківська, напроти (у
напрямку Осокорків)

86. 02166"03"ЗМ" 1 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

72 Подільський район, 
просп. «Правди» перехрестя з
вул.Порика Василя

87. 13021"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна/415м після з/д мосту (у
напрямку Осокорків)

88. 14087"07"П"1 ТОВ «Юніпол
Оутдор»

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, 
просп. Повітрофлотський, 28

89. 14088"07"П"1 ТОВ «Юніпол
Оутдор»

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, 
просп. Повітрофлотський, 24/2

90. 14085"07"П"1 ТОВ «Юніпол
Оутдор»

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, 
бульв. Чоколівський, 39 /вул.
Уманська

91. 14084"07"П"1 ТОВ «Юніпол
Оутдор»

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, 
просп. Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 56

92. 13007"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Солом'янський район, бульв. Лепсе
Івана, 89/25 /вул. Донця Михайла
(розподільча смуга)

93. 14086"07"П"1 ТОВ «Юніпол
Оутдор»

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 193

94. 25374"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ 
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська, 16+000 ліворуч

97. 25364"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6 Голосіївський район, 
Столичне шосе, 101 (біля ТЦ
«Домосфера»)

98. 25365"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

12 Голосіївський район, 
Столичне шосе, 101 (біля ТЦ
«Домосфера)

99. 25367"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, 
Брест"Литовське шосе, 15+700
ліворуч

100 25372"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
Брест"Литовське шосе, 18+250
км ліворуч

101 1301 1"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, 
просп. Відрадний, 4 /вул. Донця
Михайла

102 12997"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, 
вул. Шолуденка між буд.№27/6
та 31

103 12976"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, 
вул. Сабурова Олександра, 13

104 26110"10 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
Нова Кільцева дорога між
електроопорами №71 і №72

105 25704"10 Повне товариство
«Заставне товариство
«Скарбниця»

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

6 Голосіївський район,
вул. Німецька (Тельмана) на
перехресті з вул.Антоновича

106 12958"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Дніпровська набережна, 7

107 13020"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дніпровська
набережна/125м до розв'язки
Осокорки

108 13032"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська між ел.опорами
№68 та №70 (на розподільчій смузі)

109 25366"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
Брест"Литовське шосе, 
17+350км праворуч

110 26111"10 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
Нова Кільцева дорога між
електричними опорами №105 і
№106

111 27965"11 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ІНТЕРЦИКЛОН»

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

31,2 Дарницький район, 
вул. Здолбунівська, 3

112 27966"11 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ІНТЕРЦИКЛОН»

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

15,55 Дарницький район, 
вул. Здолбунівська, 7"а

113 27679"11 ТОВ «Автобансервіс» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Дарницький район, Дарницький
міст (розподілювач № 1)

114 12999"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, 
вул. Потьє Ежена, 9

115 12992"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, 
вул. Сабурова Олександра, 19

116 03744"04"ЗМ" 1 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
просп. Бандери Степана
(Московський), 24"Б 
(біля магазину «Домострой»

117 04566"04 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Старонаводницька, 6"А

118 12969"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом’янський район, вул.
Гарматна, 6

119 12988"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська 
між ел. опорами № 76 та №78

120 12996"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Міська/200 м від ел. оп. на виїзді
з АЗС (між ел. оп. № 13"14)

121 12984"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Деснянський район, вул.
Бальзака Оноре де /вул.
Цветаєвої Марини (біля мосту)

122 13028"06 ТОВ Фірма «Довіра» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Богатирська 
між ел. опорами № 65 та № 67

Керівник апарату В. Бондаренко

95. 25395"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, 
Брест"Литовське шосе, 16+000
праворуч

96. 25360"09 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «ЕМА»

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

4,8734 Голосіївський район, Столичне
шосе, 101 (з'їзд на вул. Академіка
Заболотного, напрямок Одеської
площі) 
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Про оплату праці 
керівників державних підприємств, 

переданих до сфери управління виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
підприємств та об’єднання підприємств, 

заснованих на комунальній власності 
територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 77 від 30 січня 2017 року

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабі*
нету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підпри*
ємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», з метою упо*
рядкування оплати праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств та об’єднань під*
приємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва:

1. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çà ïî-

äàííÿì (ïîãîäæåííÿì) ÿêèõ óêëàäàþòüñÿ êîí-

òðàêòè, çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè âñòàíîâëåííÿ óìîâ ³ ðîçì³-

ð³â îïëàòè ïðàö³ êåð³âíèêàì äåðæàâíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ï³äïðèºìñòâ òà îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ, çà-

ñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — ï³äïðè-

ºìñòâ (îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ)).

2. Ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè âñòàíîâëåííÿ óìîâ ³

ðîçì³ð³â îïëàòè ïðàö³ êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ,

çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàíèõ

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

3. Çàòâåðäèòè ïîêàçíèêè äëÿ âèçíà÷åííÿ

ðîçì³ðó ïîñàäîâèõ îêëàä³â êåð³âíèê³â äåð-

æàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, ïåðåäàíèõ äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ òà îá’ºäíàíü ï³äïðè-

ºìñòâ, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî äî-

äàþòüñÿ.

Âçÿòè äî óâàãè, ùî ðîçì³ð ïîñàäîâîãî îêëà-

äó êåð³âíèêà îá’ºäíàííÿ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ âèçíà÷àºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüîîáë³êîâî¿ ê³ëüêîñò³ øòàòíèõ ïðà-

ö³âíèê³â íà âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, ùî âõîäÿòü äî

ñêëàäó öüîãî îá’ºäíàííÿ, â ñåðåäíüîìó çà ð³ê

òà ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó òàðèôíî¿ ñòàâêè ïåð-

øîãî ðîçðÿäó ðîá³òíèêà îñíîâíîãî âèðîáíèö-

òâà (ì³í³ìàëüíîãî ïîñàäîâîãî îêëàäó (ñòàâ-

êè) ïðàö³âíèêà îñíîâíî¿ ïðîôåñ³¿).

4. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî âèïëàòó ìà-

òåð³àëüíî¿ âèíàãîðîäè êåð³âíèêàì çà åôåê-

òèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Çàòâåðäèòè Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïî-

äàþòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-

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

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

ö³¿) äëÿ ïåðåâ³ðêè òà ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó êîí-

òðàêòó ç êåð³âíèêàìè äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ,

ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ

(îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ), çàñíîâàíèõ íà êîìó-

íàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

6. Âñòàíîâèòè, ùî êåð³âíèêó ï³äïðèºìñòâà

(îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ) ìîæå âèïëà÷óâà-

òèñÿ ïðåì³ÿ çà ï³äñóìêàìè ðîáîòè çà ì³ñÿöü

çà ðàõóíîê òà â ìåæàõ ñòâîðåíîãî íà ï³äïðè-

ºìñòâ³ (îá’ºäíàíí³ ï³äïðèºìñòâ) ôîíäó ìà-

òåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ, ó ðàç³ çàáåçïå÷åííÿ

âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ óìîâ:

íàÿâí³ñòü ïðèáóòêó (÷èñòîãî, âàëîâîãî);

â³äñóòí³ñòü ïðîñòðî÷åíî¿ äåá³òîðñüêî¿ òà

êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ó òîìó ÷èñë³:

³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ï³ä-

ïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ); ç â³ä-

ðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà; ç³ ñïëàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

÷àñòèíè äîõîäó â³ä ïåðåäà÷³ â îðåíäó êîìó-

íàëüíîãî ìàéíà, âñòàíîâëåíî¿ ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà

íà â³äïîâ³äíèé ð³ê; ç³ ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â

òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåò³â

óñ³õ ð³âí³â òà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáî-

â’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Óìîâè, êîíêðåòí³ äèôåðåíö³éîâàí³ ïîêàç-

íèêè òà ðîçì³ðè ïðåì³þâàííÿ çà ¿õ âèêîíàííÿ

âñòàíîâëþþòüñÿ êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ

(îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ) â êîíòðàêò³ çà ïîãî-

äæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî çàñòóïíèêîì

ãîëîâè ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, äî ñôåðè â³äïîâ³äàëüíîñò³ ÿêîãî

â³äíåñåíî êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ êîíêðåò-

íîãî ï³äïðèºìñòâà.

7. Óñòàíîâèòè, ùî êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿), çà ïîäàííÿì ÿêèõ óêëàäàþòüñÿ êîí-

òðàêòè ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ (îá’ºäíàíü

ï³äïðèºìñòâ), íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³-

äàëüí³ñòü çà âñòàíîâëåííÿ óìîâ, äèôåðåíö³-

éîâàíèõ ïîêàçíèê³â òà ðîçì³ð³â ïðåì³þâàííÿ

³ îïëàòè ïðàö³ êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ (îá-

’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ).

8. Ä³ÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íå ïîøèðþº-

òüñÿ íà êåð³âíèê³â êîìóíàëüíèõ çàñîá³â ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, îïëàòà ïðàö³ ÿêèõ çä³éñíþ-

ºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15 áåðåçíÿ 1999 ðîêó ¹ 377

«Ïðî ðåàë³çàö³þ ñòàòåé 14 ³ 16 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî äåðæàâíó ï³äòðèìêó çàñîá³â ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ñîö³àëüíèé çàõèñò æóðíà-

ë³ñò³â» òà êåð³âíèê³â óñòàíîâ, çàêëàä³â òà îð-

ãàí³çàö³é, îïëàòà ïðàö³ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 2002 ðîêó ¹ 1298 «Ïðî îïëà-

òó ïðàö³ ïðàö³âíèê³â íà îñíîâ³ ªäèíî¿ òàðèô-

íî¿ ñ³òêè ðîçðÿä³â ³ êîåô³ö³ºíò³â ç îïëàòè ïðà-

ö³ ïðàö³âíèê³â óñòàíîâ, çàêëàä³â òà îðãàí³çà-

ö³é îêðåìèõ ãàëóçåé áþäæåòíî¿ ñôåðè» òà íà-

êàçó Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè ³ òóðèçìó Óêðà¿íè

â³ä 18 æîâòíÿ 2005 ðîêó ¹ 745 «Ïðî âïîðÿä-

êóâàííÿ óìîâ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â êóëü-

òóðè íà îñíîâ³ ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè».

9. Ðîçì³ð ïîñàäîâîãî îêëàäó êåð³âíèê³â êî-

ìóíàëüíèõ íåêîìåðö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ ãàëó-

ç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèçíà÷àºòüñÿ çà â³äïî-

â³äíèì ðîçðÿäîì ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè ðîç-

ðÿä³â ³ êîåô³ö³ºíò³â ç îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíè-

ê³â óñòàíîâ, çàêëàä³â òà îðãàí³çàö³é îêðåìèõ

ãàëóçåé áþäæåòíî¿ ñôåðè.

10. Êåð³âíèêàì â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿), çà ïîäàííÿì ÿêèõ óêëàäàþòüñÿ êîí-

òðàêòè ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ (îá’ºäíàíü

ï³äïðèºìñòâ), ó äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê çà ðåçóëü-

òàòàìè àíàë³çó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñòà-

íó ï³äïðèºìñòâ (îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ) çà-

áåçïå÷èòè âíåñåííÿ çì³í äî óêëàäåíèõ êîí-

òðàêò³â çã³äíî ç âèìîãàìè öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ó ìåæàõ íàÿâíèõ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé.

11. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àä-

ì³í³ñòðàö³ÿì:

11.1. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ êîíòðàêò³â ç êåð³â-

íèêàìè ï³äïðèºìñòâ, çàñíîâàíèõ íà êîìó-

íàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³í-

íÿ, êåðóâàòèñÿ öèì ðîçïîðÿäæåííÿì.

11.2. Ó äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê çà ðåçóëüòàòàìè

àíàë³çó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó òàêèõ

ï³äïðèºìñòâ çàáåçïå÷èòè âíåñåííÿ çì³í äî

óêëàäåíèõ êîíòðàêò³â çã³äíî ç âèìîãàìè öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ìåæàõ íàÿâíèõ ô³íàíñî-

âèõ ìîæëèâîñòåé.

12. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 òðàâíÿ 2006 ðîêó ¹ 830

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî âèïëàòó

ìàòåð³àëüíî¿ âèíàãîðîäè, äèôåðåíö³éîâàíèõ

ïîêàçíèê³â òà ¿¿ ðîçì³ð³â çà åôåêòèâíå óïðàâ-

ë³ííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì äåðæàâíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ, ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òà ï³ä-

ïðèºìñòâ, îá’ºäíàíü, çàñíîâàíèõ íà êîìó-

íàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 1250

«Ïðî îïëàòó ïðàö³ êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ï³äïðèºìñòâ, îá’ºäíàíü, çàñíîâàíèõ íà êî-

ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, òà âèçíà÷åííÿ òàêèìè, ùî âòðà-

òèëè ÷èíí³ñòü, äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 áåðåçíÿ 2014

ðîêó ¹ 239 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 24 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 1250

«Ïðî îïëàòó ïðàö³ êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ, ïåðåäàíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà

ï³äïðèºìñòâ, îá’ºäíàíü, çàñíîâàíèõ íà êî-

ìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì³ñòà Êèºâà, òà âèçíà÷åííÿ òàêèìè, ùî

âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿».

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³ä-

íî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãîë³â ðàéîííèõ

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ð. ¹ 77

Показники 
для визначення розміру посадових окладів керівників 

державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

підприємств та об’єднань підприємств, заснованих на комунальній 
власності територіальної громади 

міста Києва
Середньооблікова кількість штатних працівників в

середньому за рік, осіб
Кратність мінімальних тарифних ставок першого

розряду робітника основного виробництва
(мінімальних посадових окладів (ставок) працівника

основної професії)*

до 25 2,5

від 26 до 50 3,0

від 51 до 100 3,5

від 101 до 150 4,0

від 151 до 200 4,5

від 201 до 250 5,0

від 251 до 300 5,5

від 301 до 350 6,0

від 351 до 400 6,5

від 401 до 450 7,0

від 451 до 500 7,5

від 501 до 1000 8,0

від 1001 до 3000 9,0

від 3001 до 6000 10,5

понад 6000 12,0

Ïðèì³òêà:

)*Âèçíà÷åíèõ â êîëåêòèâíîìó äîãîâîð³ àáî âíóòð³øí³ì íîðìàòèâíèì àêòîì (ó ðàç³ â³äñóòíîñò³

êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó) ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ).

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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Положення про виплату керівникам матеріальної винагороди 
за ефективне управління майном територіальної громади міста Києва

1. Ïîëîæåííÿ ïðî âèïëàòó êåð³âíèêàì ìàòåð³àëüíî¿ âèíàãîðîäè çà åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàé-

íîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Ïîëîæåííÿ) ðîçðîáëåíå ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ ìî-

òèâàö³¿ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ äî åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà; 

óäîñêîíàëåííÿ óìîâ îïëàòè ïðàö³ òà çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ.

Ïîëîæåííÿ ïîøèðþºòüñÿ íà êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ òà îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ, çàñíîâàíèõ íà

êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — ï³äïðèºìñòâ).

2. Ìàòåð³àëüíà âèíàãîðîäà çà åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà (äàë³ — âèíàãîðîäà) âèïëà÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê òà â ìåæàõ ñòâîðåíîãî íà ï³äïðèºìñòâ³ ôîíäó

ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ îäèí ðàç íà ð³ê.
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3. Ðîçì³ð âèíàãîðîäè âñòàíîâëþºòüñÿ çà âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ ïîêàçíèê³â òà óìîâ, ðîçðîá-

ëåíèõ ïî îêðåìîìó ï³äïðèºìñòâó çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ, ó êðàòíîñò³ äî 10 ïî-

ñàäîâèõ îêëàä³â êåð³âíèêà çà ôàêòè÷íî â³äïðàöüîâàíèé ÷àñ.

4. Êîíêðåòí³ ïîêàçíèêè, óìîâè òà ðîçì³ðè âèíàãîðîäè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 3 öüîãî Ïîëîæåííÿ ç

óðàõóâàííÿì ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâîãî ïëàíó ï³äïðèºìñòâà, ùîð³÷íî ðîçðîáëÿþòüñÿ

ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç êåð³âíèêîì ï³äïîðÿäêîâàíîãî ï³äïðèºìñòâà ³ çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàð-

òàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âè-

çíà÷àþòüñÿ â êîíòðàêò³ çà ôîðìîþ çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ.

5. Ï³äïðèºìñòâî ó ê³íö³ ðîêó çà ï³äñóìêàìè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ äà-

íèõ áóõãàëòåðñüêî¿ òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ ïîäàº ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ëó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ÿêîãî ïåðå-

áóâàº, çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïîêàçíèê³â òà óìîâ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî Ïîëîæåííÿ.

6. Ó âèïàäêó íåâèêîíàííÿ óìîâ òà ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó êîíòðàêò³, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, äîïóùåííÿ íà

ï³äïðèºìñòâ³ íåùàñíîãî âèïàäêó ³ç ñìåðòåëüíèì íàñë³äêîì ç âèíè ï³äïðèºìñòâà, íàÿâíîñò³ çà-

áîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì, íåñòà÷³ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé òà îá´ðóí-

òîâàíèõ ñêàðã íà ðîáîòó ï³äïðèºìñòâà, ïîã³ðøåííÿ ïîêàçíèê³â ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà ó ïîð³âíÿí-

í³ ç ïîïåðåäí³ì ïåð³îäîì âèíàãîðîäà êåð³âíèêó íå âèïëà÷óºòüñÿ.

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòêè äî Ïîëîæåííÿ íå äðóêóþòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ð. ¹ 77

Перелік документів, 
які подаються до Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для

перевірки та погодження проекту контракту 
з керівниками державних підприємств, переданих до сфери управління 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підприємств та об’єднань підприємств, заснованих 

на комунальній власності територіальної громади міста Києва

1. Ñóïðîâ³äíèé ëèñò çà ï³äïèñîì óïîâíîâàæåíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè (çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)), çà ïîäàí-

íÿì ÿêî¿ óêëàäàºòüñÿ êîíòðàêò ç êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ) ùîäî ïî-

ãîäæåííÿ ïðîåêòó êîíòðàêòó (çì³í òà äîïîâíåíü äî íüîãî) ³ç çàçíà÷åííÿì ï³äñòàâ òà äàòè ââå-

äåííÿ â ä³þ.

2. Êîï³ÿ ïîäàííÿ àáî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà (îá’ºä-

íàííÿ ï³äïðèºìñòâ).

3. Ïðîåêò êîíòðàêòó àáî çì³í òà äîïîâíåíü äî íüîãî.

4. Îðèã³íàë ÷èííîãî êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ), â ðîçä³-

ë³ «Îïëàòà ïðàö³» ÿêîãî ìàº áóòè âèçíà÷åíî: ðîçì³ð òàðèôíî¿ ñòàâêè ïåðøîãî ðîçðÿäó ðîá³òíè-

êà îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà àáî ðîçì³ð ïîñàäîâîãî îêëàäó (ñòàâêè) ïðàö³âíèêà îñíîâíî¿ ïðîôå-

ñ³¿; ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè; òàðèôíà ñèñòåìà îïëàòè ïðàö³; òåðì³íè âèïëàòè çàðî-

á³òíî¿ ïëàòè. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ïîäàþòüñÿ âíóòð³øí³ íîðìàòèâí³ äîêó-

ìåíòè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ íà ï³äïðèºìñòâ³ (â îá’ºäíàíí³ ï³äïðèºìñòâ) òà

ä³þ÷èé øòàòíèé ðîçïèñ.

5. Êîï³ÿ äåðæàâíîãî ñòàòèñòè÷íîãî ñïîñòåðåæåííÿ «Çâ³ò ç ïðàö³ çà ôîðìîþ 1-ÏÂ (ì³ñÿ÷íà)» çà

ïîïåðåäí³é ð³ê òà çà îñòàíí³é çâ³òíèé ì³ñÿöü.

6. Ðîçðàõóíîê ïîñàäîâîãî îêëàäó êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ), ï³äïèñà-

íèé â³äïîâ³äàëüíîþ îñîáîþ (âèêîíàâöåì), à òàêîæ óïîâíîâàæåíîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ, çà ïî-

äàííÿì ÿêî¿ óêëàäàºòüñÿ êîíòðàêò ç êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ).

7. Ïîãîäæåí³ óïîâíîâàæåíîþ ïîñàäîâîþ îñîáîþ, çà ïîäàííÿì ÿêî¿ óêëàäàºòüñÿ êîíòðàêò ç êå-

ð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ), óìîâè, ïîêàçíèêè òà ðîçì³ðè ìàòåð³àëüíî¿ âè-

íàãîðîäè çà åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³äïîâ³äíî äî

ïóíêòó 4 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Êîï³¿ äîêóìåíò³â, çàñâ³ä÷åí³ íîòàð³àëüíî ÷è â ³íøîìó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿä-

êó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ êåð³âíèêó ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ) âñòàíîâëþþòüñÿ äîïëàòè

äî ïîñàäîâîãî îêëàäó çà:

íàóêîâèé ñòóï³íü;

äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³.

9. Äîâ³äêà ïðî ñòàí âèïëàòè íà ï³äïðèºìñòâ³ (â îá’ºäíàíí³ ï³äïðèºìñòâ) çàðîá³òíî¿ ïëàòè (íà-

ÿâí³ñòü/â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ç íå¿).

10. Äîâ³äêà ïðî äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ).

Ïðèì³òêà:

1) ïóíêò 7 ñòîñóºòüñÿ ò³ëüêè ï³äïðèºìñòâ òà îá’ºäíàíü ï³äïðèºìñòâ, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëü-

í³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2) Íîâîñòâîðåí³ ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ) ïîäàþòü: 

çàì³ñòü ñòàòèñòè÷íîãî çâ³òó, âèçíà÷åíîãî â ïóíêò³ 5 öüîãî Ïåðåë³êó, äîâ³äêó ïðî ïðîãíîçíó ÷è-

ñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ) çà ï³äïèñîì óïîâíîâàæåíî¿ ïîñà-

äîâî¿ îñîáè, çà ïîäàííÿì ÿêî¿ óêëàäàºòüñÿ êîíòðàêò ç êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà (îá’ºäíàííÿ ï³ä-

ïðèºìñòâ);

äîâ³äêó-îá´ðóíòóâàííÿ âèáîðó ðîá³òíèêà îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà àáî ïðàö³âíèêà îñíîâíî¿ ïðî-

ôåñ³¿.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 75 від 30 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 421 äîçâ³ë 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.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ð. ¹ 75

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

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

Місце розташування
рекламного засобу

1 43149+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРАЇНСЬКА ХАРЧОВА
КОМПАНІЯ"

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

2,88 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 37

2 12376+06 ТОВ "Альхор" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 138

3 10373+05 ТОВ "Альхор" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 140

4 17369+07+П+1 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,945 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
170/172/вул. Любченка
Панаса

5 42056+14 ТОВ "ДІЄСА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,02 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 176

6 41893+14 Театрально+видовищний
заклад культури
"Київський національний
академічний театр
оперети"

Театральна афішна тумба 4,216 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 176

7 32528+13 ТОВ "Лотостар" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

39,9 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 97

8 09628+05 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АгітПлакат"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Васильківська (перехрестя з
просп. 40+річчя Жовтня, 74
№1)

9 09629+05 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АгітПлакат"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Васильківська (перехрестя з
просп. 40+річчя Жовтня, 74
№2)

10 00985+03 ТОВ "Ексар" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,93 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 112

11 03758+04 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група "Малліс"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 94

12 13489+06 ТОВ "Лінія DЕКО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,62 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 62

13 11433+05 ТОВ "Трі+Атік" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

175 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 51

14 32091+12 ТОВ "УКРСВІТЛО ПЛЮС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,4464 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 80

15 33551+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 42

16 38922+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,7 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 42

17 42158+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОН
БРІО"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,9674 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 44

18 06528+04 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АгітПлакат"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Володимиро+Либідська/
вул. Антоновича

19 06529+04 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АгітПлакат"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.
Володимиро+Либідська/
Велика Василькіська, 114

20 43290+14 ФО+П АЛЕКСЄЄВА
ВІКТОРІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Голосіївська, 18 перехрестя з
вул.Забіли Віктора

21 28653+11 ФІЛІЯ "ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ІМЕКСБАНК" У М.КИЄВІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,385 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 56

22 25946+10 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

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

6,171 Голосіївський район, вул.
Максимовича Михайла
(Трутенка Онуфрія) виїзд на
Амурську площу

23 16443+07+П+1 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Набережно+Печерська
дорога/Деревообробний
провулок

24 04822+04 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АгітПлакат"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, пл.
Московська, 1/5, з'їзд з
просп. Науки на бульв.
Дружби народів (№ 2)

25 38461+13 ДП "Край Проперті" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

81 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 13+б

26 38455+13 ДП "Край Проперті" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

27 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 13+б
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27 38449+13 ДП "Край Проперті" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

38,5 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 13+Б

28 08691+05 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 13Б(10)

29 32762+13 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 136 ТРЦ
"Магелан"

30 28434+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Комфортна оселя"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

46,8975 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40+річчя
Жовтня), 58+А

31 28430+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Комфортна оселя"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

38,973 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40+річчя
Жовтня), 58+А

32 28427+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Комфортна оселя"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,5565 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40+річчя
Жовтня), 58+А

33 28433+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Комфортна оселя"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

47,58 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40+річчя
Жовтня), 58+А

34 33500+13 ПрАТ "СК "ПЕРША" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35 Голосіївський район, просп.
Лобановського Валерія
(Червонозоряний), 150

35 09953+05+П+1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Голосіївський район, просп.
Науки, 3/1

36 21417+08 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Науки, 6 (напроти)

37 39909+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛАКОР СІТІ"

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

12,54 Голосіївський район,
Столичне шосе навпроти буд.
91А на вул. Фестивальній

38 31441+12 ТОВ Концерн "Європа" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 101

39 31347+12 'ГОВ Концерн "Європа" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 101

40 40504+14 Фізична особа+
підприємець БОЛЬБАТ
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,8 Голосіївський район,
Столичне шосе, 6 , опора від
естакади (15 м до зупинки
"Корчувате+2")

41 40505+14 Фізична особа+
підприсмець БОЛЬБАТ
СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,8 Голосіївський район,
Столичне шосе, 6 , опора від
естакади (навпроти заправки
"Лукойл")

42 33756+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 18+500 розподільча смуга

43 33755+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення! контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 18+300 розподільча смуга

44 33760+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення( контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 19+100 розподільча смуга

45 33761+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення( контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 19+300 розподільча смуга

46 33776+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення( контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 19+200 розподільча смуга

47 33775+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення( контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 19+000 розподільча смуга

48 33772+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення( контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 18+700 розподільча смуга

49 33774+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення! контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 18+900 розподільча смуга

50 33758+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 18+200 розподільча смуга

51 33750+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення! контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 18+600 розподільча смуга

52 33751+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення! контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 18+400 розподільча смуга

53 33762+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+03
Київ+Харків+Довжанський.
км 19+500 розподільча смуга

54 33777+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАІС ІНВЕСТ"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Дарницький район,
Автомобільна дорога М+ОЗ
Київ+Харків+Довжанський.
км 19+400 розподільча смуга

55 32956+13 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Бориспільське шосе 300м від
Харківської площі

56 27065+11 Дочірнє підприємство
Публічного акціонерного
товариства "Київхліб"
"Хлібокомбінат №11"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

254,8 Дарницький район, вул.
Бориспільська, 24

57 29230+11 ТОВ "Укрмедіа Груп
Холдінг"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

400 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 10

58 33182+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

59 33183+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

60 33180+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

61 33181+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

62 33177+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

63 33176+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

64 33175+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

65 33174+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

66 33179+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

67 33178+13 ТОВ "РОЯЛТІ+РЕНТ" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 3+А

68 27450+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ХАЙТЕЧ
ЕДВЕРТАЙСМЕНТ"

Телевізійний екран на
фасаді будинку

16,8 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 5

69 33547+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Дарницький район, вул.
Гришка Михайла, 6+а

70 29842+12+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,058 Дарницький район, вул.
Зрошувальна, 7

71 30727+12 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Княжий+Затон, 1

72 40682+14 СПД Ковальчук
Олександр Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Мишуги Олександра, 8

73 31760+12 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПИВКОФФ ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

27,6 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 3+д

74 31761+12 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПИВКОФФ ПЛЮС"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

27,6 Дарницький район, вул.
Срібнокільська, 3+д

75 43068+14 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"КВІТЕНЬ+ПЛ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 5

76 25964+10 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

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

6,171 Дарницький район,
Дніпровська набережна в
районі повороту на вул.
Здолбунівську

77 42588+14 ФО+П Безушко Лариса
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,75 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 23а

78 42584+14 ТОВ "Макс Лайт" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,75 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 23а

79 31696+12+П+1 Фізична особа+
підприємець Мацуй
Денис Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 
26 Ж (літера Ж)

80 40660+14 ФО+П Зозуля Василь
Андрійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,785 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 
26+Д

81 02896+04+П+1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи /87м до
східного порталу метро
"Славутич", розподільча
смуга /Південний міст/

82 22572+08+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

64 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи 110 м до
виїзду на просп.
П.Григоренка (праворуч)

83 22328+08+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

64 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи 50м від ст.
метро "Славутич" в напрямку
Харківської пл., на
розподілювачі

84 30113+12 ПрАТ "ІКС 5 РІТЕЙЛ ГРУП
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 1,3 Дарницький район, просп..
Бажана Миколи, 10а

85 21668+08+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

64 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 30 біля
автостоянки

86 32226+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 5+Г

87 29222+11+П+1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

400 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, 7

88 21818+08+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Бажана Миколи, між
буд.24/1+26 напроти

89 39744+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,9 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра,
перехрестя з
вул.Драгоманова

90 38707+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група "Малліс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра
/вул.Пчілки Олени, 2

91 29228+11+П+1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

210 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 36

92 29229+11+П+1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

210 Дарницький район, просп.
Григоренка Петра, 36

93 33654+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

2,4 Деснянський район, вул.
Академіка Курчатова, 11

94 33651+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

2,4 Деснянський район, вул.
Академіка Курчатова, 3

95 13742+06+П+1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

300 Деснянський район, вул.
Братиславська, 12

96 23042+08+П+1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

350 Деснянський район, вул.
Братиславська, 12

97 32439+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул.
Братиславська, 24 на опорі
освітлення
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98 32448+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул.
Братиславська, 24 напроти
ринку "Юність" на опорі
освітлення

99 33857+13 ПАТ "Енергобанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,926 Деснянський район, вул.
Закревського Миколи, 14

100 32438+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул.
Закревського Миколи, 5 на
опорі освітлення

101 27926+11 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛОМБАРД РОЗМАН І
КОМПАНІЇ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,75 Деснянський район, вул.
Лісківська, 12/1

102 39122+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПОРТ+СОЛЮШІН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Деснянський район, вул.
Маяковського, 44+а

103 25716+10 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

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

6,171 Деснянський район, вул.
Милославська /вул.
Радунська

104 33653+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

2,4 Деснянський район, вул.
Мілютенка, 30

105 13989+07 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,98 Деснянський район, вул.
Оноре де Бальзака, 65/1

106 41707+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, вул.
Оноре де Бальзака, 83/2

107 40771+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32 Деснянський район, вул.
Оноре де Бальзака, 98/29

108 06217+04+П+2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

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

1,704 Деснянський район, вул.
Драйзера Теодора /вул.
Електротехнічна (напроти
ринку "Троєщина")

109 27651+11 ТОВ "Бравіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

20,264 Деснянський район, вул.
Драйзера Теодора, 21, літера
А

110 27650+1 1 ТОВ "Бравіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

23,1861 Деснянський район, вул.
Драйзера Теодора, 21, літера
А

111 42249+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОЗЗІ+ФАРМ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Деснянський район, вул.
Драйзера Теодора, 8

112 43196+14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

15,96 Деснянський район, вул.
Хоткевича Гната
(Червоногвардійська) між
перетином з
Магнітогорським провулком
та з вул. Червоноткацькою,
біля будинку на вул.
Червоногвардійській, 1+а

113 30708+12 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Червоноткацька, 60 м від
перехрестя з вул.
Біломорською

114 30814+12 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Червоноткацька, біля
автостоянки "Даринку" №1

115 31918+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,0296 Деснянський район, просп.
Броварський, 16+а

1 16 31922+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,6 Деснянський район, просп.
Броварський, 16+а

117 31986+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,0296 Деснянський район, просп.
Броварський, 16+а

118 31987+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,6 Деснянський район, просп.
Броварський, 16+а

119 50051+15 ТОВ "ДІЄСА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,6 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
17

120 30091+12+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,935 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
43/2

121 30481+12 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,3 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
43/2

122 32424+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,2 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
43/2

123 49801+15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,9 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
43/2

124 49028+15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОДОН ФАРМ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

17,92 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
43/2

125 40498+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЛОБАЛЬНА
РЕСТОРАННА ГРУПА+
УКРАЇНА"

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

2,475 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
44+б

126 32490+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
56+а на опорі освітлення

127 28419+11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"БРОКБІЗНЕСБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,92 Деснянський район, просп.
Маяковського Володимира,
72

128 33546+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Дніпровський район, бульв.
Бучми Амвросія, 1

129 38675+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,12 Дніпровський район, бульв.
Бучми Амвросія, 1

130 42170+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фора"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,44 Дніпровський район, вул.
Ентузіастів перехрестя з
бульв. Шамо Ігоря

131 1 7439+07+П+1 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Ентузіастів, 3

132 28438+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Юніфудз"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12 Дніпровський район, вул.
Микільсько+Слобідська, 1+а

133 41107+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

8 Дніпровський район, вул.
Митрополита Шептицького
Андрея (Луначарського)
перехрестя з вул.Микільсько+
Слобідською

134 04687+04+П+1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Дніпровський район, вул.
Шалетт Міста, 1

135 42718+14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ
ЗАВОД"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

4,5 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 1

136 05281+04+П+1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 2

137 30596+12 ТОВ "Ісіда + ІVF" Тумба, об'ємно+
просторова конструкція,
що стоїть окремо

6,3267 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 8+б

138 49365+15 Державне публічне
акціонерне товариство
"БК"Укрбуд"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

35 Дніпровський район, вул.
Сверстюка Євгена (Раскової
Марини), 23

139 49367+15 Державне публічне
акціонерне товариство
"БК"Укрбуд"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

35 Дніпровський район, вул.
Сверстюка Євгена (Раскової
Марини), 23

140 49369+15 Державне публічне
акціонерне товариство
"БК"Укрбуд"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

35 Дніпровський район, вул.
Сверстюка Євгена (Раскової
Марини), 23

141 49366+15 Державне публічне
акціонерне товариство
"БК"Укрбуд"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

35 Дніпровський район, вул.
Сверстюка Євгена (Раскової
Марини), 23

142 49368+15 Державне публічне
акціонерне товариство
"БК"Укрбуд"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

35 Дніпровський район, вул.
Сверстюка Євгена (Раскової
Марини), 23

143 16353+07+П+1 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Стальського Сулеймана, 24

144 31851+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6394 Дніпровський район, просп.
Броварський, 16+а

145 31855+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6394 Дніпровський район, просп.
Броварський, 16+а

146 31850+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6394 Дніпровський район, просп.
Броварський, 16+а

147 31852+12 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО+
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 3
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,6394 Дніпровський район, просп.
Броварський, 16+а

148 15249+07 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

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

1,62 Дніпровський район, просп.
Броварський, 27

149 13824+07 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

0,96 Дніпровський район, просп.
Броварський, 27

150 49758+15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВІКТОРІЯ ФУДС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

36,575 Дніпровський район, просп.
Соборності, 2/1 "А"

151 29908+12 ТОВ "Монако Груп" Тумба, об'ємно+
просторова конструкція,
що стоїть окремо

8 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна, 200 м до
мосту (вул. Бальзака)

152 33118+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1 +в №1

153 33106+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №10

154 33113+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №11

155 33105+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №12

156 33112+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №13

157 33111+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №14

158 33110+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №16

159 33109+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №2

160 33117+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №3

161 33108+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №5
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162 33115+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №6

163 33107+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №7

164 331 14+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №8

165 33119+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛДФІШ+ІНВЕСТ+БУД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Дніпровський район, просп.
Тичини Павла, 1+в №9

166 31429+12 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Оболонський район, вул.
Бережанська, 22

167 10565+05 СПД Пойда Сергій
Миколайович

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1 Оболонський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), 160

168 40059+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЄВРО РЕКЛАМА"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Лугова + з'їзд на вул.
Богатирську (ліворуч)

169 30872+12 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛЕКС
ХОЛДИНГ"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Лугова, 12

170 39983+14 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЛЕКС
ХОЛДИНГ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

36 Оболонський район, вул.
Лугова, 12

171 38961+13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського, 5

172 31353+12 ПАТ "БАНК "ТАВРИКА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,276 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 13+а

173 39033+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КІДДІТОН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,88 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 13+а

174 39200+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАНТАЛСГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,2345 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 19

175 38978+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАНТАЛСГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

47,5022 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 19

176 39199+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТАНТАЛСГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,2345 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 19

177 38970+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,33 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21

178 38977+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРІ ІЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,3784 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21

179 28505+11 Фізична особа+
підприємець Нагорний
Сергій Миколайович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,4 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21
корп.8

180 05753+04+П+1 СПД Ромащенко Людмила
Валентинівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

41,116 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 29

181 31561+12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ+
БАНК"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

10,64 Оболонський район, вул.
Архипенка Олександра, 8

182 42258+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ
РІТЕЙЛ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,5285 Оболонський район, вул.
Новокостянтинівська, 18

183 29221+11+П+1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

400 Оболонський район, вул.
Попова, 17

184 23044+08+П+1 ТОВ "УМГХ. УКРМЕДІА
ГРУП ХОЛДІНГ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

320 Оболонський район, вул.
Попова, 17

185 41781+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Оболонський район, вул.
Прирічна, 11

186 29670+12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14 Оболонський район, пл.
Оболонська (Дружби
Народів), 4+а

187 40377+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ+
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,4 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

188 40378+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ+
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,78 Оболонський район, пров.
Балтійський, 20

189 41919+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

8 Оболонський район, просп.
Бандери Степана
(Московський) з'їзд на вул.
Богатирську, ліворуч

190 14340+07 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,43 Оболонський район, просп.
Бандери Степана
(Московський), 12+а

191 02148+03+
ЗМ+ 1

Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

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

45 Оболонський район, просп.
Бандери Степана
(Московський), 22

192 28095+11 ПрАТ "Телесистеми
України"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,7938 Оболонський район, просп.
Бандери Степана
(Московський), 6

193 40400+14 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,975 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 16 , літера
В

194 33481+13+П+1 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,4 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 16 літ. В

195 33480+13+П+1 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,4 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 16 літ. В

196 33479+13+П+1 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,4 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 16 літ. В

197 33482+13+П+1 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,4 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 16 літ. В

198 39252+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

450 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 16+д к 1

199 28515+11 ТОВ "Лямур" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18,34 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 24, секція
9, приміщення 225

200 08473+05 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,65 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 24+а

201 38596+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БІСКАЙ 2013"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,198 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 24+а,
секція 1

202 39496+13 ТОВ "Євроаптека" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,104 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 4, корпус
7

203 39498+13 ТОВ "Євроаптека" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9546 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 4, корпус
7

204 10535+05+П+1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

56,4 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 46

205 32111+12 ТОВ "КОФЕ ІНН ПЛЮС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8703 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 6, секція
5

206 28245+1 1 ФО+П Моісеєнко О.Л. Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,8193 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 6+а, К.1

207 30667+12 ТОРГІВЕЛЬНО+
ПРОМИСЛОВА ФІРМА
"ІНТЕРКЬЮД" У ВИГЛЯДІ
ТОВ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,9675 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 6+а,
корпус 2

208 30668+12 ТОРГІВЕЛЬНО+
ПРОМИСЛОВА ФІРМА
"ІНТЕРКЬЮД" У ВИГЛЯДІ
ТОВ

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,9675 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 6+а,
корпус 2

209 40327+14 Публічне акціонерне
товариство БАНК
"КОНТРАКТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,76 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 8 , корп.
6

210 28609+11 ФО+П Камінський Сергій
Сергійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,04 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 8, корпус
5, літ А

21 1 42843+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Оболонський район, просп.
Оболонський, напроти метро
"Мінська" (на зеленій зоні)

212 29788+12 ПрАТ "ІКС 5 РІТЕЙЛ ГРУП
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,5 Оболонський район, просп.
Оболонський, 20+а

213 29790+12 ПрАТ "ІКС 5 РІТЕЙЛ ГРУП
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

46,36 Оболонський район, просп.
Оболонський, 20+а 

214 26876+10 ТОВ "УКРПРОМ+ТОРГ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, просп.
Оболонський, 40
електроопора 162

215 21910+08+П+1 ТОВ "РТМ + УКРАЇНА" Тумба, об'ємно+
просторова конструкція,
що стоїть окремо

8,4 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 23

216 43270+14 ТОВ "Сушия" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 25+а літ. Б

217 39499+13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 25+а

218 39478+13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,8 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 25+а

219 16044+07+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

64 Печерський район, бульв.
Українки Лесі /розподільча
смуга, напроти вул.
Задніпровського Михайла

220 26060+10 ТОВ "РТМ + УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 11

221 32025+12+П+1 ТОВ "Медіа Партнер+К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,8238 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 19

222 32469+13+П+1 ТОВ "АВТОРИТЕТ+2010" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,44 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 26

223 32682+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Латердо"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,2 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 26

224 39173+13 ТОВ "Поступ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 26

225 39892+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Латердо"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,88 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 26

226 39893+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Латердо"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,88 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 26

227 29741+12 ПАТ "АКБ "Траст+капітал" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,2033 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 34

228 32135+13 ТОВ "Ділайт Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,6 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 5

229 22428+08 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, бульв.
Українки Лесі, 7+б
(бульварна частина, напроти
"Укргазбанку")

230 12688+06+П+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

56,4 Печерський район, вул.
Академіка Філатова, 7

231 27266+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4 Печерський район, вул.
Академіка Філатова, 7

232 49797+15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Печерський район, вул.
Академіка Філатова, 7

233 49798+15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Печерський район, вул.
Академіка Філатова, 7

234 49800+15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Печерський район, вул.
Академіка Філатова, 7

235 49799+15 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі+
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Печерський район, вул.
Академіка Філатова, 7
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236 30710+12 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, вул.
Алмазова Генерала
(Кутузова) /вул. Мирного
Панаса

237 33357+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,75 Печерський район, вул.
Алмазова Генерала
(Кутузова), 12

238 21945+08+П+1 ТОВ "РТМ + УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Барбюса Анрі /вул.Тверська
(хлібозавод)

239 21885+08+П+1 ТОВ "РТМ + УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6 Печерський район, вул.
Басейна /вул.Шовковична
(розподілювач)

240 31089+12 ТОВ "Клініка лазерної
косметології "Лінлайн"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

4 Печерський район, вул.
Басейна, 2

241 39203+13+П+1 ТОВ "Медіа Партнер+К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2 Печерський район, вул.
Басейна, 9

242 40231+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВАЛЕНТИН + С"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 57+61/3,
літера А

243 28618+11 ТОВ "Росінтер Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,6 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська)
/вул.Фізкультури, 57+61/3

244 28619+11 ТОВ "Росінтер Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,15 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська)
/вул.Фізкультури, 57+61/3

245 02794+04+П+1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська) вихід зі
ст.метро "Палац "Україна"
(біля паркану австостоянки)
(правий)

246 50106+15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДРОВА"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,12 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська)/вул.
Фізкультури, 57+61/3, літера А

247 27443+11 ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ
МИСТЕЦТВ "УКРАЇНА"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

375 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 103

248 04508+04 Дочірнє підприємство
"Перехід Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 111/113
біля підпорної стіни

249 03737+04+П+1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 111/113
біля паркану автостоянки

250 03594+04 ПП "ДІЛ" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

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

251 28272+11 ТОВ "Моделайн" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,02 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 13/1

252 30308+12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЦ
ДЕЛТА СПОРТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

19,95 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 139

253 08971+05+П+1 ТОВ "Медіа Партнер+К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,1525 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 23А

254 49930+15 ФО+П Плужніков Павло
Вікторович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,627 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 27

255 00081+03 ПП "ДІЛ" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

34 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 51

256 33087+13+П+1 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,2336 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 63

257 10442+05 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 65

258 30036+12 ПАТ "Банк інвестицій та
заощаджень"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

28,674 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 65

259 32202+13 Державне науково+
виробниче підпри+
ємство"Картографія"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 69

260 13735+06 ТОВ "Сітіус" Телевізійний екран на
фасаді будинку

18,8744 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2 /
Басейна

261 16533+07 ТОВ "БігБорд" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 9/2

262 50445+15 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Готельний комплекс
"Русь"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

7,82 Печерський район, вул.
Госпітальна, 4

263 50338+15 ФО+П Хом'якова Ганна
Володимирівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,32 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 20

264 32265+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 3

265 32362+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,7 Печерський район, вул.
Драгомирова Михайла, 3

266 27827+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Медіаекспрес"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

38,525 Печерський район, вул.
Еспланадна, 20

267 40662+14 ФО+П Рябоконь
Олександр Васильович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,785 Печерський район, вул.
Еспланадна, 20

268 31001+12 ТОВ "Гефест" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,76 Печерський район, вул.
Еспланадна, 34/2

269 32197+13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,969 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 1/2

270 39527+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 13+15

271 32321+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група "Малліс"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Кіквідзе, 30, в напрямку
Південного мосту

272 31659+12 ПАТ "Комерційний банк
"Даніель"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,96 Печерський район, вул.
Ковпака, 17

273 32110+12 ПАТ "Комерційний банк
"Даніель"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,5 Печерський район, вул.
Ковпака, 17

274 32201+13 ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД
КРЕДИТ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,72 Печерський район, вул.
Ковпака, 17

275 39355+13 ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД
КРЕДИТ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,16 Печерський район, вул.
Ковпака, 17

276 02467+03 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

13,6476 Печерський район, вул.
Коновальця Євгена (Щорса)
перетин з пров.Щорса

277 06470+04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Коновальця Євгена (Щорса),
35

278 29515+12+П+2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,88 Печерський район, вул. Кудрі
Івана, 42

279 38840+13+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,665 Печерський район, вул. Кудрі
Івана, 42

280 30706+12 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, вул. Кудрі
Івана, 43

281 30782+12 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, вул. Кудрі
Івана, 5

282 21919+08+П+1 ТОВ "РТМ + УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Літня, 25

283 27672+1 1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
КРЕДИТ ДНІПРО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

99,534 Печерський район, вул.
Мечникова, 3

284 05632+04+ЗМ+
1+П+2

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Грушевського Михайла, 3

285 38913+13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,265 Печерський район, вул.
Грушевського Михайла, 4

286 39104+13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,44 Печерський район, вул.
Грушевського Михайла, 4

287 38916+13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,265 Печерський район, вул.
Грушевського Михайла, 4

288 21607+08 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

7,41 Печерський район, вул.
Московська, 36

289 ЗО 139+12+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,9 Печерський район, вул.
Московська, 46/2

290 33427+13+П+1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8478 Печерський район, вул.
Московська, 8 (зелена зона
вздовж Кловського
узвозу,конструкція №2 )

291 33426+13+П+1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8478 Печерський район, вул.
Московська, 8 (зелена зона
вздовж Кловського
узвозу,конструкція №1 )

292 15591+07 ТОВ "Грундфос Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,38 Печерський район, вул.
Московська, 8 (літера Б)

293 38736+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,8978 Печерський район, вул.
Омеляновича+ Павленка
Михайла (Суворова), 4/6

294 02471 +03+ЗМ+1 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мазепи Івана (навпроти буд.
№ 52, на зеленій зоні).

295 07444+05+П+1 ТОВ "БігБорд" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мазепи Івана, 1 (ст.м.
"Арсенальна").

296 05921+04 Приватне акціонерне
товариство "Гамалія"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,65 Печерський район, вул.
Мазепи Івана, 18/29

297 02470+03+ЗМ+1 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Мазепи Івана, 58 на розі з
вул. Редутною.

298 04886+04+П+1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Старонаводницька (100 м до
площі Героїв ВВв, на зеленій
зоні)

299 04834+04+П+1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Старонаводницька (на пл.
Героїв ВВв)

300 05527+04+П+1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Старонаводницька (напроти
буд. № 43)

301 05526+04+П+1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул.
Старонаводницька (напроти
буд. №41/2)

302 28004+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "К'юбік
Груп"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

17,41 Печерський район, вул.
Хрещатик, 15/4
/Заньковецької літера "А"

303 10532+05 ТОВ "Система 4" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,29 Печерський район, вул.
Хрещатик, 17

304 33722+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,78 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19

305 33718+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,9 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19

306 33719+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,9 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19

307 33720+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛБІІІСТЮ "НА
КО"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,9 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19

308 08148+05+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

300 Печерський район, вул.
Хрещатик, 7/11

309 03856+04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, вул.
Русгавелі Шота, 15
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310 33058+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Редкар"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,9546 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 16+А

311 33059+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Редкар"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,18 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 16+А

312 33060+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Редкар"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,18 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 16+А

313 39916+14 ТОВ "СМАРТ АУТДОР" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 34

314 40691+14 ТОВ "СМАРТ АУТДОР" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 34

315 40688+14 ТОВ "СМАРТ АУТДОР" Лайтпостер на фасаді
будинку (будівлі)
(беклайт)

2,16 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 34

316 10272+05+П+1 ТОВ "Євроконтинент" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,2 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 39+41

317 40687+14 ТОВ "СМАРТ АУТДОР" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,75 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 40

318 40690+14 ТОВ "СМАРТ АУТДОР" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,75 Печерський район, вул.
Руставелі Шота, 40

319 03432+04 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район,
Дніпровський узвіз (400 м від
перетину з Парковою алеєю,
на зеленій зоні).

320 05023+04 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район,
Дніпровський узвіз (з"їзд до
Набережного шосе).

321 03034+04 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район,
Дніпровський узвіз 400 м від
буд.№25 на Набережному
шосе

322 22933+08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район,
Дніпровський узвіз з'їзд до
Набережного шосе в бік
мосту "Метро"

323 12339+06+П+1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФУДМАРКЕТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

50,92 Печерський район,
Залізничне шосе, 57

324 12341+06+П+1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФУДМАРКЕТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

50,92 Печерський район,
Залізничне шосе, 57

325 33552+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Печерський район,
Кловський узвіз, 11

326 16926+07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район,
Кловський узвіз, 9/1

327 39731+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора 
№ 14

328 39732+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДІЮВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора 
№ 10

329 39794+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора 
№ 16

330 17687+07 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агенство
"Краш"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/виїзд на
Дніпровський узвіз

331 39799+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№19

332 39820+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№7

333 39798+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№9

334 39811+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№5

335 39822+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№8

336 39806+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора 
№ 13

337 39808+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№11

338 39817+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№21

339 39814+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення(контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№4

340 39815+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№18

341 39816+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе/заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№20

342 39818+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе /заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№12

343 39819+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА
КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район,
Набережне шосе /заїзд на
Дніпровський узвіз, опора
№6

344 39821+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІД+
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район, Набе+
режне шосе/заїзд на Дніп+
ровський узвіз, опора №15

345 39797+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІД+
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА КО"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

2,16 Печерський район, Набе+
режне шосе/заїзд на Дніп+
ровський узвіз, опора №17

346 15980+07+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район,
Наддніпрянське шосе заїзд
на бул.Дружби Народів

347 15978+07+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Печерський район, Паркова
дорога (300 м до №16 в бік
пл.Первозваного Андрія
ліворуч)

348 07670+05 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога (сауна "Персей")

349 15396+07+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога/Петрівська алея

350 22922+08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова
дорога/поворот на
Петрівську алею

351 231 17+08+П+1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова
дорога 110 м від буд. 3/5, у
напрямку площі
Первозванного Андрія

352 22909+08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова
дорога 150 м від пл.
Первозванного Андрія,
праворуч Петровської алеї

353 22730+08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова
дорога 250 м від пл.
Первозванного Андрія,
праворуч, в бік центру

354 22908+08 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Печерський район, Паркова
дорога 250 м до пл.
Первозванного Андрія,
праворуч

355 20976+08 ТОВ "ЕКО XXI СТОЛІТТЯ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога в напрямку
Петрівської алеї напроти ел.
оп. №19

356 21719+08+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Паркова
дорога виїзд з алеї Героїв
Крут

357 21300+08 ТОВ "Прайм + груп" Лайтпостер, що стоїть 4,32 Печерський район, Паркова
дорога, 3/5

358 04887+04+П+1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтгюстер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, пл. Героїв
Великої Вітчизняної війни
розподільчий трикутник, у
напрямку вул.
Старонаводницької (№7)

359 03888+04+П+1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ХАЙТЕЧ
ЕДВЕРТАЙСМЕНТ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

3,74 Печерський район, пл. Слави
(біля готелю "Салют")

360 03886+04+П+1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ХАЙТЕЧ
ЕДВЕРТАЙСМЕНТ"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

3,74 Печерський район, пл. Слави
(біля транспортного
університету)

361 32879+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО+
ВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИ О"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

224 Печерський район, пл.
Спортивна, 1+А

362 32637+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО+
ВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИ О"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

98 Печерський район, пл.
Спортивна, 1+А

363 32656+13 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО+
ВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИ О"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

98 Печерський район, пл.
Спортивна, 1+А

364 31050+12 ТОВ "Даніель+Бутік" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,14 Печерський район, пров.
Музейний, 2 (літера Б)

365 31038+12 ТОВ "Даніель+Бутік" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,14 Печерський район, пров.
Музейний, 2 (літера Б)

366 14341+07 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,08 Подільський район, Боричів
узвіз, 10

367 01329+03 ТОВ "Українська реклама" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4.32 Подільський район, Боричів
узвіз, 13 (№4)

368 39567+13 ПАТ "КБ "Актив+банк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

6 Подільський район, вул.
Борисоглібська, 3

369 42515+14 Публічне акціонерне
товариство "РАДИКАЛ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,2 Подільський район, вул.
Введенська, 29/58 / вул.
Волоська

370 42516+14 Публічне акціонерне
товариство "РАДИКАЛ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,68 Подільський район, вул.
Введенська, 29/58 / вул.
Волоська

371 30392+12 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО+
ВІДАЛЬНІСТЮ "РУНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,1863 Подільський район, вул.
Верхній Вал /Житньогорзька,
16/4 (в літ. АА)

372 08140+05 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,2932 Подільський район, вул.
Верхній Вал між буд. № 12/28
та №30

373 28507+1 1 ТОВ "Аптека низьких цін
плюс"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,36 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 22 літ.А

374 28623+11 ТОВ "Інвестиційна
компанія "СД+ГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,432 Подільський район, вул.
Верхній Вал, 24

375 14344+07 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,6 Подільський район, вул.
Вишгородська, 33+А

376 43343+14 ФО+П Шорохов Олексій
Вячеславович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,02 Подільський район, вул.
Вишгородська, 45

377 30556+12 ФО+П Сгорова Світлана
Анатоліївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,28 Подільський район, вул.
Вишгородська, 45+А/6 секц.
13

378 31786+12 ДП "Адідас Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,204 Подільський район, вул.
Хвойки Вікентія, 15/15

379 30598+12 ПАТ "Енергобанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,629 Подільський район, вул.
Воздвиженська, 56

380 30472+12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ТАСКОМБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,65 Подільський район, вул.
Волоська /Спаська, 18/17

381 00542+03+П+2 ФО+П Хмелевська Ірина
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Подільський район, вул.
Волоська, 32/34
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382 00578+03+П+2 ФО+П Хмелевська Ірина
Миколаївна

Тимчасова виносна
спеціальна конструкція

1,92 Подільський район, вул.
Волоська, 32/34

383 00543+03+П+2 ФО+П Хмелевська Ірина
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1 Подільський район, вул.
Волоська, 32/34

384 32668+13 ФО+П Брижак Надія
Іванівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,8 Подільський район, вул.
Житньоторзька, 4/16

385 17380+07+П+1 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), 107/
за парканом на території
лікарні

386 32268+13 ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,5 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе), 39

387 32171+13 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЗАВОДСЬКЕ+74"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,9644 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 72

388 05781+04 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Межигірська, 1

389 39029+13 ДГ1 "Тетра Пак Україна" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

33,6 Подільський район, вул.
Межигірська, 82

390 39030+13 ДП "Тетра Пак Україна" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

33,6 Подільський район, вул.
Межигірська, 82

391 05 696+04+П+
1

ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Набережно+Хрещатицька/
навпроти вул. Андріївської

392 05277+04 ТОВ "Луверс" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Набережно+Хрещатицька
(біля річкового вокзалу)

393 03507+04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

56 Подільський район, вул.
Набережно+Хрещатицька
навпроти буд. №7+А

394 00215+03+ЗМ+1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

12 Подільський район, вул.
Набережно+Хрещатицька, 58

395 29729+12 ПАТ "БТА Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,25 Подільський район, вул.
Набережно+Хрещатицька, 7+а

396 32462+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Ужвій Наталії на опорі
освітлення №28

397 42750+14 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Новокостянтинівська поворот
на вул. Хвойки Вікентія, 18/14

398 32494+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Новомостицька, 2 на
електроопорі освітлення

399 41634+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ ВІД+
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "НА КО"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

8 Подільський район, вул.
Теліги Олени 35м до буд.
№57

400 29899+12 СПД Пономаренко
Марина Олексіївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,3 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 25

401 28468+11 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРІОКОМ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,68 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 25
(літ.Б)

402 28932+11 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРІОКОМ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,69 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 25
(літ.Б)

403 38483+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПЛАТИНУМ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,7 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 25 літ. А

404 53669+15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАВА І КАВА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,092 Подільський район, вул.
Сагайдачного Петра, 33 (літ.
Д)

405 33384+13 ПАТ "Комерційний банк
"Стандарт"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,95 Подільський район, вул.
Почайнинська, 45

406 33383+13 ПАТ "Комерційний банк
"Стандарт"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,95 Подільський район, вул.
Почайнинська, 45

407 27717+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВІ+
РІТЕЙЛ"

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

16,2 Подільський район, вул.
Сирецька, 33

408 28322+11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВІ+
РІТЕЙЛ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,5 Подільський район, вул.
Сирецька, 33

409 30076+12 Публічне акціонерне
товариство
"Інтеркредитбанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,0704 Подільський район, вул.
Сковороди Григорія, 15/10+б

410 23835+08+П+2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ФІДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2,4479 Подільський район, вул.
Спаська, 5

41 1 38954+13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,232 Подільський район, вул.
Спаська, 5

412 41582+14 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПЛЯЦКИ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,2 Подільський район, вул.
Спаська, 5

413 32443+13 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ +
маркет"

Лайтпостер на опорі
освітлення (контактної
мережі) (беклайт)

4,32 Подільський район, вул.
Стеценка, 19 (навпроти
автосалону), на опорі
освітлення

414 33053+13 ФО+П Букшій Анастасія
Семенівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,32 Подільський район, вул.
Хорива, 25/12 літ. А

415 27094+1 1 Дочірне підприємство
публічного акціонерного
товариства "Київхліб"
"Хлібокомбінат №2"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

208,68 Подільський район, вул.
Щекавицька, 55

416 00589+03+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО БАНК
"МЕРКУРІЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,96 Подільський район, вул.
Щекавицька, 7/10

417 00588+03+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО БАНК
"МЕРКУРІЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,968 Подільський район, вул.
Щекавицька, 7/10

418 05768+04+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО БАНК
"МЕРКУРІЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,64 Подільський район, вул.
Щекавицька, 7/10

419 05769+04+П+1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО БАНК
"МЕРКУРІЙ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,64 Подільський район, вул.
Щекавицька, 7/10

420 33715+13 ДП "Меркс Мобілє" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,2 Подільський район, вул.
Ярославська, 56+а

421 06784+04 ТОВ "Луверс" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Подільський район, пл.
Контрактова (зуп. трамв. 
№ 31)

Керівник апарату В. Бондаренко Керівник апарату В. Бондаренко

Про переоформлення ліцензії, виданої 
ПРИВАТНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«МІЖНАРОДНИЙ КОЛЕДЖ СВЯТОГО ЛУКИ»
Розпорядження № 84 від 30 січня 2017 року

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

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 21 березня 2012 року № 437 
«Про стипендію голови Київської міської державної 

адміністрації видатним спортсменам міста Києва»
Розпорядження № 76 від 30 січня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт»:

Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 áåðåçíÿ 2012 ðîêó ¹ 437 «Ïðî ñòèïåíä³þ

ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèäàòíèì ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà».

Голова В. Кличко

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 269781

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ ïîâ-

íî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÏÐÈ-

ÂÀÒÍÎÌÓ ÂÈÙÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀ-

ÄÓ «Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÑÂßÒÎÃÎ ËÓ-

ÊÈ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38078293, ì³ñöå-

çíàõîäæåííÿ: 02091, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øî-

ñå, áóäèíîê 121/3), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-

âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåä-

íüî¿ îñâ³òè).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 269781 ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (çäîáóòòÿ ïîâíî¿ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÂÈ-

ÙÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «Ì²ÆÍÀÐÎÄ-

ÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ», âèçíàòè íå-

ä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних мереж 
товариства з обмеженою відповідальністю 

«АЛЬЯНС*ЕКОПРОЕКТ»
Розпорядження № 96 від 31 січня 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, рішень Київської міської ради від 15 грудня 2011
року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та від 15 лис*
топада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання кош*
тів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва», враховуючи звернення товариства з
обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС*ЕКОПРОЕКТ» (лист від 18 січня 2016 року № 1801/01) та протокол за*
гальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС*ЕКОПРОЕКТ» від 18 січня 2016
року № 18/01, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функ*
цій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ ïåðåäàòè ó âî-

ëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåð-

íîìó òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿â-

âîäîêàíàë» çîâí³øí³ âîäîïðîâ³äí³ ìåðåæ³ òî-

âàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀËÜ-

ßÍÑ-ÅÊÎÏÐÎÅÊÒ» çã³äíî ç äîäàòêîì â ìåæàõ

òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó

â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðè-

ñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàé-

íà, ùî º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä 20 ëèñòîïàäà 2003

ðîêó (â ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êî-

ðèñòóâàííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà â³ä 01 ãðóäíÿ 2006 ðîêó), óêëàäå-

íîþ ì³æ ÂÀÒ «ÀÊ «Êè¿ââîäîêàíàë» òà Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

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

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

âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çîâ-

í³øí³õ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ð. ¹ 96

Зовнішні водопровідні мережі 
товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС*ЕКОПРОЕКТ», 

які приймаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та передаються у володіння 

та користування публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Назва мережі та адреса
розташування

Діаметр труб,
мм

Довжина, м Матеріал труб Рік введення в
експлуатацію

Балансова вартість
об'єктів передачі, тис.
грн (без ПДВ)

Зовнішні водопровідні
мережі на розі просп.
Перемоги та вул. Семашка

400 
426x10

207,9 
39,6

чавун 
сталь

2015 1920,786



* Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â
ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³
www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» – «íîðìàòèâí³
àêòè» – «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìî-

æåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íå-
îáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³ä-
íî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïå-

ðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà

äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåí-
íÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà:
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà-

÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîç-

òàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðè-

ìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàð-
òîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêî-
âî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëó-
ãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêî-
âèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó
ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëü-
íèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ
òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³:

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

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³
ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ :
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íè-

ìè îñîáàìè: 
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà

þðèäè÷íî¿ îñîáè; 
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ

òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30
äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè
îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷è-
íîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíî-
ãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè
àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè –
ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîí-

êóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî
âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é
êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 03.03.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³
òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó
êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòà-
íèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâ-
íîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåí-
äè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóð-
ñ³ – 27.02.2017 (êàá.510). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæ-
íà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00
äî 18.00; â ïò.- ç 9.00 äî 16.45.

ÐÅÊËÀÌÀ
10 ëþòîãî 2017 ð.

¹16 (4929)
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹ Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ
ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí. (áåç ÏÄÂ)

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

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÒÌÎ «Ïñèõ³àòð³ÿ» ó ì.Êèºâ³ (òåë.468-41-77)

1 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 106,00 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë.
Êèðèë³âñüêà,103-À ê.26 (1 ïîâåðõ)

Îô³ñ 13 400,00 26 800,00 ð/ð 37112005001207
ÃÓÄÊÑÓ ì.Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01994072

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë.234-23-24)

2 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 217,0 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë.
Ðóäåíêî Ëàðèñè,11 ë³ò.À (ï³äâàë)

êàôå,ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè ÀÁÎ êàôå,ÿêå çä³éñíþº

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

11783,33 23566,66 ð/ð 2600230946101 
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ì.Êèºâà
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë.279-20-31)

3 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,50 êâ.ì çà àäðåñîþ:
Óñåíêà Ïàâëà,7/9 ê.2 (1 ïîâåðõ)

ñêëàä 3 254,67 6 509,34 ð/ð: 26002300236809 
ÒÂÁÂ¹ 10026/0104 ô³ë³ÿ ÃÓ ïî 
ì.Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ 
ÀÒ «Îùàäáàíê» 
ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 23390156

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» (òåë.238-44-00)

4* Ïðèì³ùåííÿ ¹ 11 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹ 1 ñò.ì.«Íèâêè», çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 8,00 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

17 087,50 34 175,00 ð/ð 26006032079400 
ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»
ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

5* Ïðèì³ùåííÿ ¹ 38 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹ 2
ñò.ì.«Õàðê³âñüêà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,13 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó

íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

25 054,17 50 108,34

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 9 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó

6 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,8 êâ.ì çà àäðåñîþ:
Êîïèë³âñüêà 1 /7,Ê.5 (1 ïîâåðõ)

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (çàá³ð
á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó)

2 261,67 4 523,34 ð/ð 31551201336913 
â ÃÓÄÊÑÓ ì.Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 054922907 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,9 êâ.ì çà àäðåñîþ: ïðîñï.

Ïðàâäè,64 À (1 ïîâåðõ) Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹
9 Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (çàá³ð
á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó)

8 625,00 17 250,00

8 Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 14,5 êâ.ì çà àäðåñîþ:
Òóð³âñüêà26 (1 ïîâåðõ) Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 9

Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (çàá³ð
á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó)

3 258,33 6516,66

Øàíîâí³ ñï³ââëàñíèêè ÎÑÁÁ «ÑÏ²ËÜÍÀ ÑÏÐÀÂÀ»!

Ïîâ³äîìëÿºìî Âàñ ïðî òå, ùî 25 ëþòîãî 2017 ðîêó î 14.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ñåðàô³ìîâè÷à, 15 (ê³íîòåàòð «Ñòàðò») â³äáóäóòüñÿ çàãàëüí³ çáîðè îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó «ÑÏ²ËÜÍÀ ÑÏÐÀÂÀ», ùî ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Þð³ÿ Øóìñüêîãî, 1.

Ðåºñòðàö³ÿ äëÿ ó÷àñò³ â Çàãàëüíèõ çáîðàõ áóäå ïðîõîäèòè çà âêàçàíîþ âèùå àäðåñîþ.
Ïî÷àòîê ðåºñòðàö³¿ ñï³ââëàñíèê³â ç 13.30 äî 14.00.

ÓÂÀÃÀ!!! Ðåºñòðàö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ äëÿ âëàñíèê³â ïðèì³ùåíü çà äîêóìåíòîì, ùî ïîñâ³ä÷óº
îñîáó òà êîï³¿ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â íà ïðèì³ùåííÿ; äëÿ ïðåäñòàâíèê³â – íà
ï³äñòàâ³ äîâ³ðåíîñò³, îôîðìëåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, òà äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â íà ïðèì³ùåííÿ.

Ó ïîðÿäêó äåííîìó: – îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ,– çâ³ò çà 2016 ð³ê,– çàòâåðäæåííÿ êîøòîðèñó
òà âíåñê³â íà 2017 ð³ê, ³íø³ ïèòàííÿ.

Êîíòàêòíà ³íôîðìàö³ÿ: Ìàêîâñüêà Îêñàíà (050) 410-03-19; Ãîëîâíüîâà Åëåîíîðà (050) 356-55-10.

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº Áóòóñîâà Þð³ÿ ªâãåíîâè÷à, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì³¿ Êðóøåëüíèöüêî¿, 3-à, êâ. 5, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî
öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì TOB «²íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî «17 êàíàë» ïðî ñïðîñòóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿
³íôîðìàö³¿.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 27 ëþòîãî 2017 ð.î 12.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Êîøèöÿ,5-à,êàá.127.
Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Ñóääÿ Ò.Î. Òðóñîâà

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28,60 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà

àäðåñîþ: âóëèöÿ Õðåùàòèê/Çàíüêîâåöüêî¿, á. 15/4 ë³ò. «ÀÀ1À2». Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìàºòüñÿ ðåàá³ë³òàö³ºþ, àäàïòàö³ºþ
³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ³íø. íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìàºòüñÿ
ðåàá³ë³òàö³ºþ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ – 1,00 ãðí íà ð³ê, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 1,00 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì
íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ:

âóë. Ïðåäñëàâèíñüêà, 12. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà
³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ; 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. Ìîæóòü áóòè
çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31,6 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà

àäðåñîþ: ïðîâ. Áóòèøåâ, 21/17 (êîëèøíÿ âóë. ²âàíîâà Àíäð³ÿ). Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-02-20). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà
ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ
òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á – ó÷àñíèê³â ÀÒÎ; 2 ðîêè 364 äíÿ. Îðåíäíà ñòàâêà: 1 ãðí íà ð³ê, ÿê äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á –
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá.
210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì: 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 89,9 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà

àäðåñîþ: âóëèöÿ Ïðåäñëàâèíñüêà, á. 12. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâ. Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà
ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìàºòüñÿ ðåàá³ë³òàö³ºþ, àäàïòàö³ºþ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà, ÿê äëÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìàºòüñÿ ðåàá³ë³òàö³ºþ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ – 1,00 ãðí íà ð³ê, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 1,00 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ,
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Âòðà÷åíèé äèïëîì ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 10469154 âèäàíèé 19.06.1998 ð. íà ³ì'ÿ Ìîðóã³íà Ñåðã³ÿ Â³êòîðîâè÷à ââàæàòè
íåä³éñíèì.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³ä-
íåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 62,51 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 3 ïîâåðñ³ Äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó (ÿñëà-ñàäêà) Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. ×àâäàð, 10 ç ìåòîþ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (³íøå âè-
êîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà
îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2016 – 1 383 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåí-
äà â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî ãðàô³êó) ñòàíîâèòü 17287 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá.323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 16.02.2017 ðîêó îá 11.00 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öè-
â³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ªâðåéñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà â îñîá³ âèêîíàâ÷îãî äèðåêòîðà ãðîìà-
äè Ëåâ³òàíà Çåéâè ²ìàíó³ëîâè÷à äî Ïàð³é Ìàð³¿ Ìèêîëà¿âíè, Ïîøåä³íî¿ Ë³ë³¿ Ïåòð³âíè ïðî âèçíàííÿ ïðà-
âî÷èíó íåä³éñíèì, ïðîäîâæåííÿ ñòðîêó íà ïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè òà âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó
â ïîðÿäêó ñïàäêóâàííÿ çà çàïîâ³òîì òà âèòðåáóâàííÿ ìàéíà ç íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ, ÿêà âèêëèêàºòüñÿ ó
ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.
Ñóääÿ ².Â.Ïåòð³ùåâà

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  
ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

Передплатні�ціни

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

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

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

на�12�місяців................................................................................................................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 52496

10 ëþòîãî 2017 ð.

¹16(4929)

16

ÌÅÃÀÏÎË²Ñ

Îñíîâí³ ëîêàö³¿ «ªâðîáà÷åííÿ-2017» çâ³ëüíÿòü
â³ä çàñèëëÿ ðåêëàìíèõ êîíñòðóêö³é

«Ë²ÄÅÐÈ ðåêëàìíîãî ðèíêó çãîä-
í³, ùî îáëè÷÷ÿ ì³ñòà òðåáà çì³íþ-
âàòè. Âîíè ïîãîäèëèñü íà ñàìî-
ðåãóëÿö³þ, òîìó íàðàç³ ìè â³äïðà-
öüîâóºìî ï³ëîòíèé ïðîåêò äî «ªâ-
ðîáà÷åííÿ-2017», ó ðàìêàõ ÿêîãî
áóäóòü îáðàí³ äåê³ëüêà ì³ñöü êîí-
öåíòðàö³¿, äå º ïåðåá³ð ³ç ðåêëàì-
íèìè êîíñòðóêö³ÿìè. Ðàçîì ³ç îïå-
ðàòîðàìè ðîçðîáèìî ñõåìè, êîò-
ð³ â³äîáðàæàòèìóòü ïðàâèëüíå
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ³
äî ï³ñåííîãî êîíêóðñó ïîêàæåìî,

ÿê ñï³âïðàöþº ì³ñòî é á³çíåñ»,—
ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ.

Íàãàäàºìî, âæå öüîãîð³÷ áó-
äóòü ïðèéíÿò³ íîâ³ ïðàâèëà ðîç-
ì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â
Êèºâ³. Çîêðåìà á³ëüø æîðñòêèì
ñòàíå ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ò³º¿
÷è ³íøîþ ôîðìàòíî¿ çîíè ç ðîç-
ì³ùåííÿ êîíñòðóêö³é. Íîâ³ ïðà-
âèëà âêëþ÷àòèìóòü, ì³æ ³íøèì,
óòî÷íåííÿ äîçâîëåíèõ ³ çàáîðî-
íåíèõ  ðîçì³ð³â, ñõåìè âñòà-

íîâëåííÿ ðåêëàìè íà òåðèòîð³¿
ì³ñòà. Áóäå ïðèä³ëåíî îñîáëèâó
óâàãó áåçïåö³ ï³øîõîä³â ³ âîä³¿â —
ðåêëàìí³ êîíñòðóêö³¿ íå ïîâèíí³
ïåðåøêîäæàòè ðóõó òà ïåðåêðè-
âàòè äîðîæí³ çíàêè, ðîçì³ùóâà-
òèñü ó ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿ ÄÒÏ
òîùî.

Óñ³ ö³ òà ³íø³ íîâîââåäåííÿ ïðè-
çâåäóòü äî ³ñòîòíîãî ñêîðî÷åííÿ
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè â Êèºâ³ òà
î÷èñòÿòü ì³ñòî â³ä â³çóàëüíîãî çà-
ñèëëÿ �

Ó «Áàç³ çíàíü» Êîíòàêòíîãî
öåíòðó ç³áðàíî âñþ êîðèñíó
äëÿ êèÿí ³íôîðìàö³þ

ÊÎÍÒÀÊÒÍÈÉ öåíòð ì³ñòà ñòâîðèâ äëÿ êèÿí «Áà-
çó çíàíü» — ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèé ðåñóðñ äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ìåøêàíö³â ñâîº÷àñíîþ, äîñòîâ³ðíîþ
³ ïîâíîþ ³íôîðìàö³ºþ ç æèòòÿ ñòîëèö³. Çîêðåìà çà-
âäÿêè ðóáðèêàì: æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàð-
ñòâî, òðàíñïîðò, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, îñâ³òà, òîðã³âëÿ
òà ³íø³. Òóò ìîæíà çíàéòè ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿê çà-
êîííî ïåðåïëàíóâàòè êâàðòèðó àáî æ ä³çíàòèñÿ, ÿê³
ôóíêö³¿ ìàº «Êàðòêà ó÷íÿ».

«²íôîðìàö³éíå íàïîâíåííÿ «Áàçè çíàíü» çä³é-
ñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá òà çàïèò³â ãðîìàäÿí,
ÿê³ çâåðòàþòüñÿ íà «1551», òà ç ìåòîþ íàäàííÿ ôà-
õ³âöÿìè ïðèéîìó çâåðíåíü êîìïåòåíòíèõ êîíñóëü-
òàö³é. ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèé ðåñóðñ ìàº ëåãêèé

äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ³íòåðôåéñ òà îñíàùåíèé çðó÷íîþ
ïîøóêîâîþ ñèñòåìîþ, ùî äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ïî-
øóê ç âèêîðèñòàííÿì êëþ÷îâèõ ñë³â»,— ïîÿñíèëè â
Êîíòàêòíîìó öåíòð³.

Çàóâàæèìî, ùî «Áàçà çíàíü» ïîñò³éíî îíîâëþº-
òüñÿ òà ï³äòðèìóºòüñÿ â àêòóàëüíîìó ñòàí³. Äîñòóï
äëÿ êîðèñòóâà÷³â â³äêðèòèé çà ïîñèëàííÿì:
http://wiki.1551. gov. ua/ �

²Ç ÍÀÃÎÄÈ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ îõîðîíè ïðàö³ â ê³ëüêîõ ì³ñòàõ Óêðà-
¿íè â³äáóäåòüñÿ Íàö³îíàëüíèé òóð-ìàðàôîí «Áåçïåêà ïðàö³-2017»,
êîòðèé ðîçïî÷íåòüñÿ 3 áåðåçíÿ òà ô³í³øóº 26 êâ³òíÿ â Êèºâ³. Ìåòà
çàõîäó — ïðèâåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè,
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÃÎ äî ïèòàíü ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ áåçïåêè
ïðàö³ é çàïîá³ãàííÿ íåùàñíèì âèïàäêàì íà ðîáîò³, ïðîôåñ³éíèì
çàõâîðþâàííÿì, à òàêîæ äëÿ óøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ îñ³á, ÿê³ çàãèíóëè
íà âèðîáíèöòâ³.

Ó ðàìêàõ çàïëàíîâàíîãî òóðó-ìàðàôîíó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâå-
äåííÿ ðåã³îíàëüíèõ ñåì³íàð³â-ïðàêòèêóì³â ³ç îõîðîíè ïðàö³ òà ïî-
æåæíî¿ áåçïåêè, òåìàòè÷í³ òðåí³íãè òà ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ. Ó÷àñòü ó
íèõ â³çüìóòü òîï-ìåíåäæåðè îðãàí³çàö³é ³ êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ,
ôàõ³âö³ ï³äðîçä³ë³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè ïðîìèñëîâî¿, ïî-
æåæíî¿ ³ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, óïîâíîâàæåí³ îñîáè òðóäîâèõ êîëåê-
òèâ³â, êîì³òåò³â (êîì³ñ³é) ç ïåðåâ³ðêè çíàíü, âèìîã îõîðîíè ïðàö³.

Äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ òà ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â — çà ïîñèëàí-
íÿì: http://mediapro. com. ua/events/nacionalnii-tur-marafon-bezpe-
ka-praci-2017 �

«Ðîäèíà ³ ÿ — ÷èòàöüêà ñ³ì’ÿ»

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â øêîë³ ¹ 63, ùî ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³, ïðîéøëî ðî-
äèííå ñâÿòî «Ðîäèíà ³ ÿ — ÷èòàöüêà ñ³ì’ÿ». Ó öüîìó çàõîä³, ÿêèé îð-
ãàí³çóâàëà ³ ïðîâåëà á³áë³îòåêàð øêîëè Íàòàë³ÿ Êèðèëîâà, âçÿëè
ó÷àñòü ó÷í³ 3-õ êëàñ³â òà ¿õ ìàìè, áàáóñ³, ñòàðø³ áðàòè ³ ñåñòðè. Ñâÿ-
òî ïðîéøëî âåñåëî ³ ö³êàâî. Æâàâå îáãîâîðåííÿ òà ïàëê³ ñóïåðå÷êè
âèêëèêàëè ó éîãî ó÷àñíèê³â êîíêóðñè «Êàëàìáóð», «Àíàãðàìè», «×ó-
äîâèé ñóíäó÷îê», «Ñêëàäàííÿ ïàçë³â» òà «Ç ÿêî¿ êàçêè ö³ ðå÷³?». Çà-
ãàëîì áóëî ïðîâåäåíî 9 ð³çíîìàí³òíèõ òóðí³ð³â, â³êòîðèí òà çìà-
ãàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç êíèãîþ òà ÷èòàííÿì. Òàêîæ îðãàí³çàòîðè ï³äãî-
òóâàëè êíèæêîâ³ âèñòàâêè «×àð³âíèé ñâ³ò êàçîê» òà «Êíèãè äëÿ ñ³-
ìåéíîãî ÷èòàííÿ».

Ó ï³äñóìêó ãðàìîòè çà ïåðåìîãó ó íîì³íàö³¿ «Íàéá³ëüø ÷èòàþ÷à
ñ³ì’ÿ» îòðèìàëè ó÷í³ 3-Á êëàñó, ó íîì³íàö³¿ «Íàéá³ëüø åðóäîâàíà
ñ³ì’ÿ» — 3-Â êëàñó, à ó íîì³íàö³¿ «Íàéá³ëüø äðóæíÿ ñ³ì’ÿ» — 3-Â êëà-
ñó. Òàêîæ âñ³ ñ³ì’¿ — ó÷àñíèêè ðîäèííîãî ñâÿòà — áóëè â³äçíà÷åí³
ïîäàðóíêàìè �

²Ç 18 ËÞÒÎÃÎ íà ñòàíö³¿ ìåòðî
«Ë³âîáåðåæíà» ðîçïî÷íóòüñÿ ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè, ùî òðèâàòèìóòü
äî 30 êâ³òíÿ 2017 ðîêó. Íà öåé ÷àñ
ïî÷åðãîâî áóäóòü çà÷èíåí³ âåñòè-

áþë³. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ïðî-
ñèòü ïàñàæèð³â ñïëàíóâàòè ñâî¿
ìàðøðóòè òà, çà ìîæëèâîñò³, êî-
ðèñòóâàòèñÿ ³íøèìè ñòàíö³ÿìè

ï³ä ÷àñ ðåìîíòó. Ðîáîòè âèêîíó-
âàòèìóòü ó ðàìêàõ çàãàëüíîì³ñü-
êî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè äî «ªâðî-
áà÷åííÿ-2017».

Íàãàäàºìî, ùî ñòàíö³ÿ «Ë³âî-
áåðåæíà» áóëà â³ä÷èíåíà äëÿ ïà-
ñàæèð³â ó 1965 ðîö³. Âîíà ñòàëà 
9-þ íà ÷åðâîí³é ã³ëö³. Ùîäíÿ íåþ
êîðèñòóþòüñÿ áëèçüêî 50 òèñÿ÷
ïàñàæèð³â �

Ãîòåëü
äëÿ ë³òí³õ ëþäåé

Ó ÊÈªÂ² ïëàíóþòü â³äêðèòè ñïå-
ö³àëüíèé êîìóíàëüíèé «ãîòåëü»
äëÿ ë³òí³õ ëþäåé, äå êèÿíè çìî-
æóòü òèì÷àñîâî ðîçì³ñòèòè ñâî¿õ
ð³äíèõ ÷è áëèçüêèõ, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó. Äëÿ ñà-
ìîòí³õ ãðîìàäÿí ïðîæèâàííÿ òóò
áóäå áåçêîøòîâíå.

«Ñàì ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò—
öå ñòàö³îíàðíà ñîö³àëüíî-ìåäè÷-
íà óñòàíîâà, ðîçðàõîâàíà íà 252
ë³æêî-ì³ñöÿ. Ï³äîï³÷í³ ïàíñ³îíà-
òó, â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ
íîðì, çàáåçïå÷óþòüñÿ îäÿãîì, âçóò-
òÿì, ïîñò³ëüíîþ á³ëèçíîþ. Äëÿ
ìåøêàíö³â îðãàí³çîâàíî ÷îòèðè-

ðàçîâå õàð÷óâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ é
ä³ºòè÷íå. Â êîæíîìó æèòëîâîìó
êîðïóñ³ óñòàíîâè ðîçòàøîâàíà ìå-
äè÷íà ÷àñòèíà, ùî äîçâîëÿº íà-
äàâàòè ö³ëîäîáîâå îáñëóãîâóâàí-
íÿ. Ó ïàíñ³îíàò³ ïðàöþþòü êàá³-
íåòè ËÔÊ, ñòîìàòîëîã³÷íèé, ô³-
ç³îòåðàïåâòè÷íèé, ìàñàæó, ôóíê-
ö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ñïåëåî-
òåðàï³¿, àïòåêà. Â êîæí³é ê³ìíàò³
º êíîïêà âèêëèêó ÷åðãîâîãî ìåä-
ïåðñîíàëó»,— ðîçïîâ³â äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-
êè, äåïóòàò Êè¿âðàäè Þð³é Êðè-
êóíîâ.

Ïàíñ³îíàò ðîçòàøîâàíèé ó ïàð-
êîâ³é çîí³ òà ìàº äâà êîðïóñè. Àä-
ðåñà óñòàíîâè: Áóäàð³íà, 11. Çà äå-
òàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³ä çâåð-
òàòèñÿ çà òåëåôîíîì 451-30-72 �

Ó êâ³òí³ â ñòîëèö³ ô³í³øóº Íàö³îíàëüíèé
òóð-ìàðàôîí «Áåçïåêà ïðàö³-2017»

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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