
УЧОРА генеральний директор кому-
нального об’єднання «Київзеленбуд» 
Михайло Наконечний презентував 
оновлену зону відпочинку «Придо-
рожня», що знаходиться на території 
Броварського лісництва в кварталі 
74, автомагістраль Київ – Чернігів. 

Зусиллями КП «Дарницьке ЛПГ» 

тут встановили три альтанки, два 
комплекти лісопаркових меблів типу 
«Грибок», сміттєві баки, облаштували 
місце для розведення багаття, за-
готували дрова відпочиваючим для 
приготування їжі, а також змонтували 
інформаційний аншлаг. 

– На території міських лісів функ-

ціонують 38 зон відпочинку, оснаще-
них необхідним інвентарем: лісові 
меблі, сформоване місце для багаття, 
накриття від негоди та огородження 
мінералізованими смугами, аби 
убезпечити від пожежі зелені на-
садження. У найближчих планах 
«Київзеленбуду» – удосконалення 
інфраструктури та самих куточків 
дозвілля, щоб кожен киянин та гість 
міста зміг безпечно та комфортно 
провести свої вихідні на свіжому 
повітрі в лісах столиці. Ми розумі-
ємо, що цієї кількості місць відпо-
чинку замало. Тож 
працюємо у цьому 
напрямку і постій-
но удосконалюємо 
благоустрій тери-
торії, – зазначив 
гендиректор КО 
«Київзеленбуд» 
Михайло Наконечний. 

У майбутньому працівниками 
зеленого господарства столиці перед-
бачається значно збільшити загальну 
площу зон відпочинку у київських 

лісах та покращити інфраструктуру. 
Зокрема цьогоріч комунальники 
вже встановили в таких місцях нові 
кам’яні мангали, арт-об’єкти, розши-
рили місця дозвілля, відремонтували 
дитячі майданчики. 

За словами фахівців, з настанням 
пожежонебезпечного періоду усі лі-
сопаркові господарства оперативно 
здійснили низку протипожежних за-
ходів: встановили попереджувальні 
знаки, аншлаги, шлагбауми та панно, 
відновили мінералізовані смуги, 
посилили нагляд за лісосмугою 
(змонтовано систему відеонагляду). 

Зважаючи на спекотну погоду, 
працівники «Київзеленбуду» в чер-
говий раз наголошують, що роз-
палювати багаття в лісах і парках, 
окрім як у спеціально відведених 
зонах відпочинку, заборонено. Чин-
ним законодавством (ст. 152 Ко-
дексу України про адміністративні 
правопорушення) за розпалювання 
багаття в місцях, що не передбачені 
для цього, встановлено штраф від 
340 до 1360 гривень 

Зон відпочинку для киян 
побільшало

 � Одну з них відкрили після реконструкції на території 
Броварського лісництва

Учора відбулася презентація оновленої 
зони відпочинку «Придорожня» на території 
Броварського лісництва. Тут зусиллями КП 
«Дарницьке ЛПГ» встановлено 3 альтанки, 
2 комплекти лісопаркових меблів типу «Грибок», 
сміттєві баки, облаштовано місце для розведення 
багаття, заготовлені дрова для приготування їжі. 
Загалом сьогодні зустріти киян та гостей столиці 
готові 38 місць для відпочинку, оснащених 
необхідним інвентарем та огороджених 
мінералізованими смугами, аби убезпечити від 
пожежі зелені насадження.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Оновлена Стратегія 
розвитку столиці 
відповідає нормам 
державної регіональної 
політики 
Оновлена Стратегія розвитку міста Києва 
– це легітимний документ, який відповідає 
нормам державної регіональної політики 
і який дозволить столиці краще лобіювати 
свої інтереси на всеукраїнському рівні. 

– Попередня Стратегія не відповідала 
нормам роботи державної регіональної 
політики, порядку розроблення регіональ-
них стратегій, затверджених постановою 
Кабінетів Міністрів. Вона не відповіда-
ла і Стратегії сталого регіонального роз-
витку «Україна 2020», схваленої указом 
Президента, а також державній Стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 
року, затвердженої постановою уряду, – 
вважає перший заступник голови КМДА 
Геннадій Пліс. 

Він висловив вдячність депутатам Ки-
ївради, які підтримали оновлену Стратегію. 

– Зараз у мене в руках чітко структу-
рований документ, де є повна вертикаль: 
стратегічне бачення, цілі, 16 секторів роз-
витку міського середовища. За кожним 
сектором є стан, тенденції та проблеми 
розвитку, оперативні цілі та завдання, за-
ходи та індикативні показники, за якими 
будемо відслідковувати реалізацію Стра-
тегії, – зауважив Геннадій Володимирович 
і наголосив, що документ значно кращий, 
аніж попередній, однак і він буде допра-
цьовуватись і доповнюватись.

У серпні кияни 
отримають платіжки з 
урахуванням житлових 
субсидій за два місяці

Затримка у призначенні житлових субсидій 
відбулась у зв’язку із прийняттям постанови 
Кабміну № 300 та значною заборгова-
ністю киян за ЖКП. Проте після обробки 
відповідних даних та перепризначення 
субсидії автоматично з’явиться переплата, 
яку громадяни зможуть використати під час 
подальших платежів. На цьому наголосив 
заступник директора Департаменту соціаль-
ної політики КМДА – начальник управління 
пільг, державної та регіональної допомоги 
Максим Бученко. 

– На початок липня у нас уже оброблено 
65% особових рахунків для перепризна-
чення субсидій. Якщо киянин не бачить у 
платіжці суму субсидії, то він насамперед 
має звернутись до органів соцзахисту та 
довідатись, на якій стадії перебуває його 
справа. А в разі заборгованості пропо-
ную споживачам не накопичувати борги 
далі, а звернутись до надавачів послуг і 
ліквідувати заборгованість, або укласти 
договір про реструктуризацію боргу на 
найменш обтяжливих умовах, – повідомив 
пан Бученко. 

Він також зауважив, що після хакерської 
кібератаки наразі всі системи працюють у 
звичному режимі. Тому фахівці розраховують 
обробити до кінця місяця 90-95% усіх справ 
щодо перепризначення субсидій, і вже у 
серпні надійдуть платіжки з врахуванням 
субсидій за липень і травень. 

На території оновленої зони відпочинку «Придорожня» зеленбудівці встановили три альтанки, два комплекти лісопаркових меблів типу «Грибок», сміттєві баки, 
облаштували місце для розведення багаття
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На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звер-
нення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі - Указ) 
та доручення керівництва Київської міської державної адміністрації від 09.02.2008 
№ 5303, інформуємо.

Управлінням з питань звернень громадян апарату виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2017 до 30.06.2017 
зареєстровано 17283 звернення громадян, з них письмових - 9816, усних - 7467 (за пер-
ше півріччя 2016 року відповідно - 18436 звернень громадян, з них письмових - 10477, 
усних - 7959). У порівнянні з минулим роком загальна кількість звернень зменшилась 
на 1153 звернення, або на 6,3%.

З усіх звернень, що надійшли до Київської міської державної адміністрації у І півріччі 
2017 року управлінням з питань звернень громадян взято на контроль 10287 звернень, 
або 59,5%.

За звітний період Управлінням з питань звернень громадян апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зареєстровано 2160 
колективних звернень, частка яких складає 12,5% від загальної кількості. У порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року загальна кількість колективних звернень зменшилась 
на 220 звернень, або на 9,2%. З урахуванням колективних звернень до Київської міської 
державної адміністрації звернулось 97196 громадян, які порушили 24721 питання. За 
аналогічний період минулого року, з урахуванням колективних звернень, до Київської 
міської державної адміністрації звернулось 99332 громадянина.

Значну кількість колективних звернень складають питання оплати квартир та ко-
мунальних послуг, встановлення лічильників, благоустрою, роботи ЖЕКів, поточного 
ремонту будинків, ремонту сантехнічного обладнання та комунікацій, ремонту дахів, 
незгоди із будівництвом, демонтажу МАФів, роботи дитячих закладів та закладів освіти, 
відміни рішень прийнятих Київською міською радою тощо.

За звітній період до управління з питань звернень громадян надійшло 99 листа з по-
дяками керівництву Київської міської державної адміністрації. Громадяни висловлювали 
вдячність переважно з таких питань: вирішення питань комунального господарства, 
охорони здоров’я, соціального забезпечення, надання безкоштовної юридичної допо-
моги, ветеринарії, працевлаштування, оформлення документації та інше.

Громадяни зверталися передусім із заявами щодо вирішення конкретних життєвих 
питань (92,16%), скаргами (7,82%), пропозиціями і зауваженнями (0,02%).

За звітний період із загальної кількості звернень безпосередньо від громадян надій-
шло 75,2%. Для розгляду за належністю до Київської міської державної адміністрації 
передано: із Адміністрації Президента України - 3,8%, від депутатів Київської міської 
ради - 3,4%, з Кабінету Міністрів України - 3,1%, від народних депутатів України - 2,1%, 
з Генеральної прокуратури, міської та районних прокуратур - 2,1%, Міністерств Укра-
їни - 2,0%, з Верховної Ради України - 1,8%, з інших органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, установ - 6,5% звернень громадян.

Найбільша кількість звернень надійшла від мешканців Дніпровського (10,5%), Шев-
ченківського (10,5%) районів та Дарницького району (9,9%), найменше - від мешканців 
Подільського (7,7%) та Печерського (6,9%) районів.

Як свідчить аналіз, серед основних питань, що порушують громадяни, чільне місце 
займають питання комунального господарства - 37,5%, питання соціального захисту 
складають 18,1%, питання транспорту і зв’язку складають 6,5%, питання економічної, 
цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, 
підприємництва складають 5,7%, питання охорони здоров’я складають 5,2%, питання 
житлової політики складають 4,9% від загальної кількості.

Як свідчить аналіз питань, порушених у зверненнях, уперше питання транспорту та 
зв’язку увійшли до першої трійки актуальних питань до Київської міської державної 
адміністрації - у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість таких пи-
тань збільшилась у 2,6 раза. Ці зміни відбулися за рахунок надходження звернень щодо 
конфліктної ситуації в Куренівському тролейбусному ремонтно-експлуатаційному депо 
КП «Київпастранс» (1603 - проти 628 за підсумками аналогічного періоду минулого року).

Найбільше за звітній період 2017 року киян турбували такі питання:
- комунального господарства та благоустрою - 37,5%. Найчастіше порушувались пи-

тання щодо оплати житлово-комунальних послуг (1675 питань, або 18,1%), опалення 
та незадовільного теплопостачання (931 питання, або 10,1%), благоустрою, озеленення 
(925 питань, або 10,0%), ремонту будинків, дахів, реконструкції будинків (741 питання, 
або 8,0%), роботи ЖЕКів (585 питань, або 6,3%), водопостачання (455 питань, або 4,9%).

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки роботи із розгляду звернень громадян в апараті виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у першому півріччі 2017 року



3МІСТО Хрещатик
14 липня 2017 р.

№74 (4987)

- соціального захисту - 18,1%. Найчастіше громадяни звертались з питань надання 
матеріальної та гуманітарної допомоги (3402 питання, або 76,1%), встановлення та 
відміни пільг соціально незахищеним верствам населення (165 звернень, або 3,7%), 
надання субсидії (109 питань, або 2,4%), виплати різних допомог (108 питань, або 2,4%) 
та призначення та виплати пенсій (98 питань, або 2,2%).

- охорони здоров’я - 5,2%. Громадяни найчастіше порушували питання надання мате-
ріальної допомоги на лікування, оздоровлення, придбання ліків (767 питань, або 60,2%), 
надання медичної допомоги (154 питання, або 12,1%), діяльності медичних установ (88 
питань, або 6,9%), забезпечення медикаментами (70 питань, або 5,5%) та санаторно-
курортного лікування (37 питань, або 2,9%).

- житлового забезпечення - 4,9%. Громадяни найчастіше порушували питання щодо 
надання житла (503 питання, або 41,7 %), надання житла на пільгових умовах (217 питань, 
або 18,0%), надання службового та соціального житла (60 питань, або 5,0%), зарахування 
на квартирний облік (41 питання, або 3,4%), приватизації житла у будинках та гурто-
житках (39 питань, або 3,2%), відселення з аварійних та старих будинків (38 питань, або 
3,2%) та роботи бюро інвентаризації (30 питань, або 2,5%).

Особистий прийом громадян керівництвом Київської міської державної адміністрації 
проводиться відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу 

Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забез-
печення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування», Порядку організації та проведення 
особистого прийому громадян у виконавчому органі Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2014 № 1300 
та зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 01.12.2014 за № 45/1098 
та графіків проведення особистого та виїзних прийомів громадян, які затверджуються 
Київським міським головою Кличком В.В. щоквартально.

У першому півріччі 2017 року особисто Київським міським головою Кличком В.В. 
прийнято 260 громадян, які подали 251 звернення. Всі звернення перебувають на осо-
бистому контролі Київського міського голови Кличка В.В. до їх остаточного вирішення 
в межах чинного законодавства.

Серед тих, хто зазначив свою пільгову категорію під час відвідування особистого при-
йому Київського міського голови Кличка В.В.: родичі учасників АТО - 25 осіб, інваліди 
ЧАЕС - 9 осіб, учасник АТО - 7 осіб, інвалідів І, ІІ та ІІІ груп - 7 осіб, учасник бойових дій 
- 5 осіб, члени багатодітних родин - 4 особи, дитина війни - 4 особи, учасник війни - 4 
особи, інваліди Великої Вітчизняної війни - 3 особи, інваліди війни - 3 особи, ветерани 
праці - 2 особи, одинока мати - 2 особи. Всі звернення опрацьовані відповідно до чин-
ного законодавства.

Упродовж першого півріччя 2017 року першим заступником, заступниками голови 
Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено 87 осо-
бистих прийоми громадян, на яких прийнято 253 громадянина та проведено 22 виїзних 
прийоми громадян, на яких прийнято 40 громадян.

Інформація про проведення першим заступником голови, заступниками голови 
Київської міської державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) особистих та ви-
їзних прийомів громадян щомісяця надається особисто Київському міському голові 
Кличку В.В.

За період з 01.01.2017 до 30.06.2017 першим заступником голови Київської міської 
державної адміністрації та заступниками голови Київської міської державної адміні-
страції проведено 36 прямих («гарячих») телефонних ліній, під час яких звернулося 24 
громадянина. На інформацію, що надійшла від громадян під час прямих («гарячих») 
телефонних ліній, у разі потреби, готуються відповідні доручення, та за результатами 
опрацювання заявникам надається письмова відповідь.

Інформація про кількість проведених особистих прийомів громадян, виїзних при-
йомів громадян та прямих («гарячих») телефонних ліній першим заступником голови 
Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської 
державної адміністрації та керівником апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) за період з 01.01.2017 до 30.06.2017 
наведено в наступній таблиці.
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1 Пліс Г.В. 6 5 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 6 6 0

2 Пантелеєв П.О. 6 3 4 4 0 0 12 6 23 22 0 0 6 6 10

3 Поворозник М.Ю. 6 5 17 15 0 0 12 1 0 0 0 0 6 4 0

4 Резніков О.Ю. 9 52 159 78 16 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7

5 Сагайдак І.В. 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

6 Спасибко О.В. 6 13 39 15 0 0 12 0 0 0 0 0 6 6 0

7 Старостенко Г.В. 6 6 29 14 5 0 12 3 17 17 0 0 6 5 5

8 Бондаренко В.В. 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 47 87 253 131 21 0 60 22 40 39 0 0 38 36 24

Інформація про проведення першим заступником та заступниками голови особис-
тих та виїзних прийомів громадян щомісяця надається особисто Київському міському 
голові Кличку В.В.

Відповідно до графіка, затвердженого Київським міським головою Кличком В.В. 
21.12.2016 на виконання Указу, працівниками управління з питань звернень громадян 
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) проводяться виїзні дні контролю у районних в місті Києві державних адмі-
ністраціях, під час яких здійснюється перевірка стану виконання доручень, наданих за 
результатами розгляду звернень громадян. У першому півріччі 2017 року працівниками 
управління з питань звернень громадян проведено 66 дні контролю у районних в місті 
Києві державних адміністраціях, під час яких перевірено виконання 68 звернень. У день 
контролю працівник управління з питань звернень громадян спільно з представниками 
районних в місті Києві державних адміністрацій та їх структурних підрозділів виїжджає 
за конкретними адресами, вказаними у зверненнях громадян, та перевіряє дійсний стан 
виконання доручень керівництва. За результатами проведення дня контролю складаються 
акти, один з яких надається до Київської міської державної адміністрації. За результа-
тами проведення днів контролю керівнику (в.о. керівника) апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісячно готується 
інформація, на яку надаються відповідні доручення.

Відповідно до графіка, затвердженого Київським міським головою Кличком В.В. 
21.12.2016 на виконання Указу, працівниками управління з питань звернень гро-
мадян проведено перевірки організації роботи із зверненнями громадян, органі-
зації та проведення особистого прийому громадян, стану виконавської дисципліни 
по розгляду звернень громадян у наступних департаментах виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): з питань 
державного архітектурно - будівельного контролю міста Києва, з питань реєстрації, 
освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров’я, суспільних комунікацій, еконо-
міки та інвестицій, містобудування та архітектури, комунальної власності м.Києва, 
земельних ресурсів, внутрішнього фінансового контролю та аудиту, будівництва 
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та житлового забезпечення, з питань інформаційно-комунікаційних технологій 
та захисту інформації, житлово-комунальної інфраструктури, фінансів, міського 
благоустрою та збереження природного середовища, культури, соціальної полі-
тики, промисловості та розвитку підприємництва, транспортної інфраструктури, 
Управлінні (інспекція) самоврядного контролю, Службі у справах дітей та сім’ї та у 
десяти районних в місті Києві державних адміністраціях: Г олосіївській, Дарницькій, 
Деснянській, Дніпровській, Оболонській, Печерській, Подільській, Святошинській, 
Солом’янській та Шевченківській. Всього у першому півріччі 2017 року проведено 
31 перевірку. За їх результатами керівником апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондаренком В.В. надано 
доручення про вжиття заходів щодо покращення роботи із зверненнями громадян, 
зокрема, підвищення персональної відповідальності посадових осіб при розгляді 
звернень громадян, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення 
громадян». У подальшому відповідно до графіка буде продовжено проведення таких 
перевірок.

Відповідно до графіка, затвердженого Київським міським головою Кличком В.В. 
21.12.2016 на виконання Указу, про звітування щодо організації роботи із зверненнями 
громадян голів районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників департа-
ментів та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) перед Київським міським головою Кличком В.В. 
звітували директора департаментів: освіти і науки, молоді та спорту, економіки та 
інвестицій, містобудування та архітектури, комунальної власності м.Києва, земельних 
ресурсів, внутрішнього фінансового контролю та аудиту, будівництва та житлового 
забезпечення, фінансів, культури, соціальної політики, промисловості та розвитку 
підприємництва, Служби у справах дітей та сім’ї. Крім цього, звітували голови десяти 
районних в місті Києві державних адміністрацій: Голосіївської, Дарницької, Деснянської, 
Дніпровської, Оболонської, Печерської, Подільської, Святошинської, Солом’янської та 
Шевченківської. Упродовж звітного періоду керівниками підготовлено та надано Ки-
ївському міському голові Кличку В.В. 22 звіти. За результатами звітування Київським 
міським головою Кличком В.В. надано відповідні доручення щодо організації роботи 
із зверненнями громадян.

На виконання Указу у Київській міській державній адміністрації у 2008 році створено 
постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян. Упродовж 1 півріччя 2017 
року відбулось 6 засідань комісії, на яких розглянуто 7 звернень громадян.

У Київській міській державній адміністрації відпрацьована дієва система контролю 
за своєчасним та якісним розглядом звернень громадян. Працівниками управління 
з питань звернень громадян виконавцям щосереди готується інформація про набли-
ження та закінчення встановлених строків виконання контрольних письмових звер-
нень громадян та доручень, даних на особистому прийомі. Інформація про розгляд 
звернень громадян щотижня працівниками управління з питань звернень громадян 

готується керівнику (в.о.керівника) апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації): щочетверга надається інформація 
про стан виконавської дисципліни по розгляду звернень громадян, які направлені 
на виконання до районних в місті Києві державних адміністрацій та структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та доповідається керівнику (в.о.керівника) апарату виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); щоп’ятниці 
йому надається інформація про стан виконавської дисципліни по розгляду звернень 
громадян, які направлені на розгляд до управління контрольно-аналітичного забез-
печення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації та 
відділів контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської 
державної адміністрації.

У Київській міській державній адміністрації відпрацьована система попередніх 
нагадувань, адресованих начальникам управління контрольно- аналітичного забезпе-
чення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації та відділів 
контрольно-аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської державної 
адміністрації, головам районних в місті Києві державний адміністрацій, керівникам 
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

У Київській міській державній адміністрації проводиться робота, спрямована на 
підвищення рівня правової освіти киян, роз’яснення конституційних прав і свобод 
людини, повноважень органів державної влади шляхом проведення прямих телефон-
них ліній, впроваджених у Київській міській державній адміністрації та районних в 
місті Києві державних адміністраціях, виступів у програмах місцевого телебачення та 
радіо, публікацій в районних газетах коментарів юристів тощо. Мешканці міста мають 
можливість надсилати свої пропозиції та зауваження щодо організації роботи міської 
та районної влади.

Інформація про організацію роботи із зверненнями громадян у Київській міській 
державній адміністрації та вирішення порушених у зверненнях питань щоквартально 
оприлюднюється у комунальних засобах масової інформації та на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва.

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адмі-
ністрації) і надалі продовжуватиметься робота із забезпечення всебічного розгляду 
звернень громадян, посилення персональної відповідальності керівників усіх рівнів 
за вирішення питань, що порушують громадяни, особливо соціально незахищених 
категорій; удосконалення та проведення прямих телефонних ліній для встановлення 
діалогу з громадськістю з питань дотримання законодавства України та забезпечення 
участі громадян в управлінні державними справами; забезпечення безперешкодного 
прийому громадян; об’єктивна, неупереджена і вчасна перевірка фактів, викладених у 
зверненнях; фактичне поновлення порушених прав та інтересів громадян.

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати в м. Києві згідно статистичних даних 

станом на 01 червня 2017 року
Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.06.2017 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ 88,6 

ìëí ãðí, ùî ìàéæå íà 1,4% àáî íà 1,2 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà 
15,8% àáî íà 12,1 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2017 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 71,5% àáî 63,4 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; 
13,0% àáî ìàéæå 11,5 ìëí ãðí - íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàí-
êðóòñòâà, ðåøòà 15,5% (13,7 ìëí ãðí) - íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ 
ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, 
íåãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.06.2017 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 
ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 52,6 ìëí ãðí àáî 59,3% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè 
çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëàäó 
ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» - 25,3 ìëí ãðí (ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â - 7,6 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» - 7,2 
ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» - 4,3 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» - 
3,1 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» - 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â 
- ìàéæå 1,0 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó - 11,3 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² «Óêð-
ìåòðîòóíåëüïðîåêò» - 4,8 ìëí ãðí; ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» - 4,7 ìëí ãðí; Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé 
íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò «ÓêðÍÄ²ïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ» - 0,6 ìëí ãðí ÄÏ «ÄÍÄòàÏÂ² 
«ÍÄ²ïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ» - 0,5 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà 
Óêðà¿íè - ïîíàä 5,3 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» - 2,3 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³à-
ö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» - ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò 
çåìëåóñòðîþ» - 0,8 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³» - 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè - 2,2 ìëí 
ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»- 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè - 1,9 
ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» - 1,1 ìëí ãðí; 
Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» - 0,5 ìëí ãðí; ÄÏ 
«²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³» - 0,1 ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ 
ðàä³îìîâëåííÿ - 1,7 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â «Óêðòåëåô³ëüì» - 1,6 ìëí ãðí 
òîùî); Ì³í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè - ìàéæå 1,3 ìëí ãðí (ÏÀÒ «Êè¿âñüêèé åëåêòðîòåõí³÷íèé 
çàâîä «Òðàíññèãíàë» - 0,6 ìëí ãðí; ÄÏ «Àíòîíîâ-ô³íàíñ» - 0,5 ìëí ãðí òîùî); Ôîíäó äåðæàâíîãî 
ìàéíà Óêðà¿íè - 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» - 1,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñ-
òåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè - 1,0 ìëí ãðí. (ÄÏ «Åíåðãîïðîåêò» - 0,6 
ìëí ãðí; ÄÏ ï³äïðèºìñòâî ³ç çàáåçïå÷åííÿ íàôòîïðîäóêòàìè - 0,2 ìëí ãðí òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà - öå áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà 
âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã 
çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» - 9,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðî-
êîììåðö-Óêðà¿íà» - 4,5 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» - 4,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êðàïëèíêà» 
- 3,5 ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» - 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» - 2,2 
ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó- áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â 
ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå 
çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ 
òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ 
â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ 
âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà 
ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà 

çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.
Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çà-

ñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ 
øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîð-
ãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ - ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 67 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, (ó ò. ÷. ó ÷åðâí³ - 11 
çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 295 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü - ÷åðâåíü 2017 
ðîêó ïðîâåäåíî 43 ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà 
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 34 ïðèïèñè, ñêëàäåíî 32 ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò.41 ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà. Ìàòåð³àëè 8 ïåðåâ³-
ðîê íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè ñò. 175 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

Âíåñåíî 19 ïðîïîçèö³é ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ïîñàäîâèõ 
îñ³á.

Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ òà â òðàâí³ âèíåñåíî 24 ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ 
ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî äî àáç.3 ÷.2 ñò.265 ÊÇïÏÓ íà ñóìó 230 400 ãðèâåíü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè 
îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.06.2017 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 
ìàéæå 2,7 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà êâ³òåíü 2017 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ - ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâà-
ìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî 32,2 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

10 íàéá³ëüøèõ ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 01.06.2017

Ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ìëí ãðí) ñòàíîì íà:

№  
п/п Найменування підприємства, установи, організації та підпорядкування

01
.0

1.
20

17

01
.0

2.
20

17

01
.0

3.
20

17

01
.0

4.
20

17

01
.0

5.
20

17

01
.0

6.
20

17

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУП ДФ ІНТЕР-
НЕШНЛ ЮКРЕЙН» 3 ,9 4 , 0 8 , 8 8 , 8 8,9 9,0

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИ-
ТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ» ДК»Укроборонпром» 5,6 6,1 6,5 6,8 7,2 7,6

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО- ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
«КВАНТ» ДК»Укроборонпром» 7,8 7,2 8,9 4,9 7,0 7,2

4 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУ-
НЕЛЬПРОЕКТ» Мінрегіон 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8

5 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО- ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТ-
НОГО БУДІВНИЦТВА «КИЇВДІПОТРАНС» 3,3 4,0 4,1 4,1 4,3 4,7

6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇ-
НА» 4,4 4,5 4,8 4,3 4,6 4,5

7 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 2,3 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4

8 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА 
КОМПАНІЯ» ДК»Укроборонпром» 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3

9 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА» 3,2 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5

10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ 
«МАРС РК» 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
товариству з обмеженою відповідальністю «Чайка» 

на вул. Максима Берлінського, 8 у Шевченківському районі 
м. Києва для обслуговування нежилого будинку – магазину

Рішення Київської міської ради № 356/2578 від 18 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Чайка» на вул. Максима Берлінського, 8 у Шевченківському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ «×àéêà» íà âóë.Ìàêñèìà Áåðë³íñüêîãî, 8 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,06 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â 
îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ íåæèëîãî 
áóäèíêó – ìàãàçèíó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27968).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне 
агентство» на вул. Пухівській 

у Деснянському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування промислового вузла

Рішення Київської міської ради № 358/2580 від 18 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) «Київське інвестиційне агентство» на вул. Пухівській у Деснянському районі м.Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå 
àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 23,84 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 

îáñëóãîâóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî âóçëà çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28041).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

комунальному підприємству виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство» 

на вул. Пухівській у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
промислового вузла

Рішення Київської міської ради № 359/2581 від 18 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) «Київське інвестиційне агентство» на вул. Пухівській у Деснянському районі м.Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå 
àãåíòñòâî» íà âóë. Ïóõ³âñüê³é ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 22,07 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 

îáñëóãîâóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî âóçëà çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-28043).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 72 (1750), п’ятниця, 14 липня 2017 р.

Про припинення Угоди щодо реалізації проекту управління 
та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 

27.09.2001, укладеної між Київською міською 
державною адміністрацією та акціонерною 

енергопостачальною компанією «Київенерго» 
на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 
№128/1105, від 21.12.2000 №129/1106, від 21.12.2000 

№131/1108 (зі змінами, внесеними додатковими 
угодами від 25.11.2002, від 28.09.2006, від 29.12.2006, 
від 30.04.2007, від 07.11.2013, від 30.11.2016 відповідно 
до рішень Київської міської ради від 28.09.2006 №31/88, 
від 28.09.2006 №102/159, від 26.04.2007 №474/1135, від 

23.10.2013 №274/9762, від 28.07.2016 №854/854, 
розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 29.12.2006 №1868)
Рішення Київської міської ради № 439/2661 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування існуючих у місті Києві систем енергопостачання, збере-
ження цілісності технологічного і майнового енергетичного комплексу столиці України, а також з метою ефективного 
використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåïåðåðèâíîñò³ òåõíîëî-

ã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà 
Êèºâà òà íåäîïóùåííÿ âèíèêíåííÿ ïîçàøòàòíèõ 
ñèòóàö³é ï³ä ÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 2017-2018 
ðîê³â ïðîäîâæèòè ä³þ Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî 
êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ 
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â³ä 21.12.2000 
¹128/1105, â³ä 21.12.2000 ¹129/1106, â³ä 
21.12.2000 ¹131/1108 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíè-
ìè äîäàòêîâèìè óãîäàìè â³ä 25.11.2002, â³ä 
28.09.2006, â³ä 29.12.2006, â³ä 30.04.2007, 
â³ä 07.11.2013, â³ä 30.11.2016 â³äïîâ³äíî äî 
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006 
¹31/88, â³ä 28.09.2006 ¹102/159, â³ä 26.04.2007 
¹474/1135, â³ä 23.10.2013 ¹274/9762, â³ä 
28.07.2016 ¹854/854, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2006 
¹1868), äî 26 êâ³òíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî òà âíå-
ñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî Óãîäè çã³äíî ç äîäàòêîì 
1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ï³äïèñàòè ç ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» äî-
äàòêîâó óãîäó çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ïðèïèíèòè ä³þ Óãîäè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ ç 27 êâ³òíÿ 2018 ðîêó.

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

4.1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî òà 
çàêð³ïèòè çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äà-
ííÿ ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïîâåðíóòå ³ç âîëîä³ííÿ 

òà êîðèñòóâàííÿ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ï³ñëÿ ïðè-
ïèíåííÿ Óãîäè.

4.2. Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ óìîâ Óãîäè óòâîðèòè 
êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàéíà êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, ïåðåäàíîãî ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â³äïîâ³ä-
íî äî Óãîäè, òà âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â ïîë³ïøåíü, 
çä³éñíåíèõ â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ ìàéíà, ó òîìó 
÷èñë³ îáñÿãó êîìïåíñàö³¿ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» 
âàðòîñò³ âèòðàò íà ïîë³ïøåííÿ, çä³éñíåí³ ïðî-
òÿãîì òåðì³íó ä³¿ Óãîäè, òà çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ 
ðîáîòè íàäàòè ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

4.3. Ðîçðîáèòè ó òåðì³í äî 30.06.2017 ïðî-
åêò äîãîâîðó ïðî âèçíà÷åííÿ ïðîöåäóðè òà 
óìîâ ïîâåðíåííÿ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïåðåäà-
íîãî ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â³äïîâ³äíî äî Óãîäè, 
ïîãîäèâøè éîãî óìîâè ç ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ», 
ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ³ ïîñò³éíîþ 
êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñ-
ò³, ï³äïèñàâøè éîãî òà íàäàòè íà çàòâåðäæåííÿ 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-
åíåðãåò³÷íîãî êîìïëåêñó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 20.06.2017 № 439/2661
ДОДАТКОВА УГОДА №

до Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування 
енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001

ì.Êè¿â        «____» ___________2017

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), äàë³ – 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß, â îñîá³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Êëè÷êà Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à, ÿêèé 
ä³º íà ï³äñòàâ³ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ç îäí³º¿ ñòîðîíè, 
òà Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÊÈ¯Â-
ÅÍÅÐÃÎ», äàë³ – ÅÍÅÐÃÎÏÎÑÒÀ×ÀËÜÍÈÊ, â îñîá³ 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ôîìåíêà Îëåêñàíäðà 
Âàëåð³éîâè÷à, ÿêèé ä³º íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó, ç 
äðóãî¿ ñòîðîíè, ðàçîì ³ìåíîâàí³ – ÑÒÎÐÎÍÈ, 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
«     »____2017 ðîêó ¹___ «Ïðî ïðèïèíåííÿ 
Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà 
ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. 
Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³î-
íåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè-
¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, â³ä 21.12.2000 ¹128/1105, â³ä 21.12.2000 
¹129/1106, â³ä 21.12.2000 ¹131/1108 (ç³ 

çì³íàìè, âíåñåíèìè äîäàòêîâèìè óãîäàìè 
â³ä 25.11.2002, â³ä 28.09.2006, â³ä 29.12.2006, 
â³ä 30.04.2007, â³ä 07.11.2013, â³ä 30.11.2016 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
28.09.2006 ¹31/88, â³ä 28.09.2006 ¹102/159, 
â³ä 26.04.2007 ¹474/1135, â³ä 23.10.2013 
¹274/9762, â³ä 28.07.2016 ¹854/854, ðîç-
ïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2006 ¹1868)», êåðóþ÷èñü 
÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 651, ÷àñòèíîþ ïåðøîþ 
ñòàòò³ 653 òà ñòàòòåþ 654 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè, óêëàëè öþ äîäàòêîâó óãîäó äî Óãîäè 
ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîð-
ìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì.Êèºâà â³ä 
27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³îíåðíîþ 
åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî», 
(äàë³ – Äîäàòêîâà óãîäà) ïðî òàêå:

ÑÒÎÐÎÍÈ ä³éøëè çãîäè:
². Âíåñòè äî Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó 

óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî 
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êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, óêëàäåíî¿ ì³æ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ 
òà Àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ 
«Êè¿âåíåðãî» (äàë³ – Óãîäà), òàê³ çì³íè:

Ó ðîçä³ë³ 5 «ÒÅÐÌ²Í ÒÀ ÓÌÎÂÈ ÏÐÈÏÈÍÅÍ-
Íß Ä²¯ ÓÃÎÄÈ» ïóíêò 5.1 Óãîäè âèêëàñòè ó òàê³é 
ðåäàêö³¿:

«5.1. Öÿ Óãîäà íàáóâàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó 
¿¿ ï³äïèñàííÿ ïîâíîâàæíèìè ïðåäñòàâíèêàìè 
îáîõ Ñòîð³í ³ ñêð³ïëåííÿ ïå÷àòêàìè Ñòîð³í ³ ä³º 
äî 26 êâ³òíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî».

II. ²íø³ óìîâè Óãîäè, óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³î-
íåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿â-
åíåðãî», íå çì³íåí³ ö³ºþ Äîäàòêîâîþ óãîäîþ, 
çàëèøàþòüñÿ áåç çì³í.

III. Öÿ Äîäàòêîâà óãîäà ñêëàäåíà óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ, ó äâîõ îðèã³íàëüíèõ ïðèì³ðíèêàõ, ïî îä-
íîìó äëÿ êîæíî¿ ÑÒÎÐÎÍÈ, ùî ìàþòü îäíàêîâó 
þðèäè÷íó ñèëó òà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Óãîäè, 
óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà-
÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî».

IV. Öÿ Äîäàòêîâà óãîäà íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 
ìîìåíòó ¿¿ ï³äïèñàííÿ ÑÒÎÐÎÍÀÌÈ, ñêð³ïëåííÿ 
ïå÷àòêàìè ÑÒÎÐ²Í.

Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß, ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ ÒÀ Ï²Ä-
ÏÈÑÈ ÑÒÎÐ²Í

Âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ)
àäðåñà: 01044, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 36
êîä ªÄÐÏÎÓ 00022527
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Â. Êëè÷êî

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»
àäðåñà: 01001, ì. Êè¿â, 
ïëîùà ²âàíà Ôðàíêà, 5 
êîä ªÄÐÏÎÓ 00131305
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð
Î. Â. Ôîìåíêî

Про питання організації веб-трансляцій 
в режимі реального часу на офіційному веб-сайті 

Київської міської ради пленарних 
засідань Київської міської ради, засідань 
постійних комісій Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 437/2659 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 46, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 2, 11 Регламенту 

Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579 «Про Регламент 
Київської міської ради», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Îðãàí³çàö³þ âåá-òðàíñëÿö³é ïëåíàðíèõ 
çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàñ³äàíü ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (îêð³ì 
âè¿çíèõ) â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó íà îô³ö³éíîìó 
âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîêëàñòè íà 
ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Çàáåçïå÷åííÿ çáåð³ãàííÿ â³äåîàðõ³âó òðàí-
ñëÿö³é ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (îêð³ì âè¿çíèõ) ïîêëàñòè íà Äåïàðòàìåíò 
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ âåá-òðàíñëÿö³é ïëå-
íàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàñ³äàíü 
ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (îêð³ì 
âè¿çíèõ) çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì 
ãîëîâîþ.

4. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå òà îðãàí³çàö³éíå 
çàáåçïå÷åííÿ âåá-òðàíñëÿö³é ïëåíàðíèõ çà-

ñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (îêð³ì âè¿çíèõ) çàáåçïå-
÷óº ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ìåæàõ 
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà 
íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 
ðîêó ¹19/884 «Ïðî îðãàí³çàö³þ web-òðàíñëÿö³¿ 
çàñ³äàíü ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

6. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñå-
êðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà 
äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 17 лютого 2015 року 

№ 78/943 «Про деякі питання діяльності 
навчальних закладів, що належать 

до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва та передаються 

до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації»

Рішення Київської міської ради № 613/2775 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», рішень Київської 
міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», від 
02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва», з метою 
приведення у відповідність до вимог чинного законодавства документів, що регламентують діяльність навчальних 
закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери 
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 17 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 78/943 «Ïðî äåÿê³ 
ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî íà-
ëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â «ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» òàê³ çì³íè:

1.1. Ïóíêò 1 ð³øåííÿ äîïîâíèòè íîâèìè ï³ä-
ïóíêòàìè 1.5, 1.6 òàêîãî çì³ñòó:

«1.5. Êîìóíàëüíó îðãàí³çàö³þ (óñòàíîâó, 
çàêëàä) äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà- 
ñàäîê) ¹ 795 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 
íà äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) 
¹ 795 êîìá³íîâàíîãî òèïó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì³ñòà Êèºâà.

1.6. Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-
ñàäîê) ¹ 512 Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 
íà äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) 
¹ 512 êîìá³íîâàíîãî òèïó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì³ñòà Êèºâà»,

1.2. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè. Ó çâ’ÿçêó ç 
öèì ïóíêòè 3-5 ð³øåííÿ ââàæàòè ïóíêòàìè 2-4 
â³äïîâ³äíî.

1.3. Ïóíêò 2 ð³øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«2. Ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ 

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, à òàêîæ òàê³:»

1.4. Ó ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ:
1.4.1. Ï³äïóíêò 2.59 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«2.59. Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (ÿñëà-

ñàäîê) ¹ 170 êîìá³íîâàíîãî òèïó Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà».

1.4.2. Ï³äïóíêò 2.72 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«2.72. Êîìóíàëüíèé äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé 

çàêëàä – öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè «Ï³äðîñòàéêî» 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà».

1.5. Ïóíêò 3 ð³øåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«3. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:
3.1. Çàòâåðäèòè ñòàòóòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 

çàçíà÷åí³ â ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ.
3.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çà-

õîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêò³â 1, 2 öüîãî 
ð³øåííÿ».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³- 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà cïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про зміну типу та найменування деяких навчальних 
закладів, що належать до комунальної власності 

територіальної   громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 612/2774 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 
освіту», рішень Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління 
районами в місті Києві», від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної 
громади міста Києва», від 17 лютого 2015 року № 78/943 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Дес-
нянської районної в місті Києві державної адміністрації» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çì³íèòè òèï òà íàéìåíóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:

1.1. Øêîëó ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 278 Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
01488050) íà íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ 
«Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (öåíòð ðîçâèòêó 
äèòèíè) – øêîëà ²-²² ñòóïåí³â ¹ 278» Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

1.2. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ «Ä³àìàíò» 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä 25904458) íà äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 91 «Ä³àìàíò» Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

2. Äåñíÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

2.1. Çàòâåðäèòè ñòàòóòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про закріплення на праві господарського відання 
за комунальним підприємством «Госпкомобслуговування» 

майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 638/2800 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вра-

ховуючи лист Київської міської ради від 4 листопада 2016 року № 225-СК-3550, листи комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза» від 23 
вересня 2016 року № 070-03/593 та від 11 жовтня 2016 року № 070-02/643, листи комунального підприємства 
«Госпкомобслуговування» від 28 вересня 2016 року № 08/11316-256 та від 11 жовтня 2016 року № 08/11316-268, 
погодження Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 жовтня 2016 року № 070-6-05/2147, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ 

çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «Ãîñïêîìîáñëó-
ãîâóâàííÿ» ìàéíî, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà çíàõîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿â-
åêñïåðòèçà», çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ãîñïêîìîá-
ñëóãîâóâàííÿ»:

2.1. Çàáåçïå÷èòè ïðèâåäåííÿ âàðòîñò³ ìàéíà, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ñïðàâåä-
ëèâî¿ òà â³äîáðàçèòè öå ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó.

2.2. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà çáåðåæåííÿì 
òà âèêîðèñòàííÿì çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñï³ëüíî ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âåêñïåð-
òèçà» òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ» çä³éñíèòè 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî âèêîíàííÿ 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради від 20.06.2017 року № 438/2800

Майно що закріплюється на праві господарського відання 
за комунальним підприємством «Госпкомобслуговування», належить до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва та знаходиться 
на балансі комунального підприємства виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київекспертиза»
Найменування майна та його технічні характе-

ристики Рік випуску Первісна балансова 
вартість, грн

Залишкова балансова 
вартість станом на 

01.10.2016, грн
Знос станом на 
01.10.2016, грн

автомобіль марки AUDI, 
модель А6 2.4, 
тип СЄДАН-В, 
держ. № АА8242АА, 
шасі № WAUZZZ4B92N057782

2001 245401,49 0,0 245401,49

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про погодження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунального 

підприємства Міжнародного аеропорту «Київ» для 
експлуатації та обслуговування виробничо-господарських 

будівель та інженерних споруд в аеропорті «Київ» 
(Жуляни) у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 364/2586 від 25 травня 2017 року
Відповідно до статей 9, 79-1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç 
çåìëåóñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè ïëîùåþ 239,5223 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:488:0006) â àåðîïîðò³ «Êè¿â» 
(Æóëÿíè) ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó Ì³æíàðîäíîìó 
àåðîïîðòó «Êè¿â» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
òà ³íæåíåðíèõ ñïîðóä íà òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 

ïëîùàìè 238,9568 ãà, 0,4933 ãà òà 0,0722 ãà 
(êîä ÊÂÖÏÇ 12.05, ñïðàâà À-21471, çàÿâà ÄÖ 
â³ä 25.09.2016 ¹ 030-000189414-014).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про реорганізацію комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Кінотеатр «Екран»
Рішення Київської міської ради № 611/2773 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань», Закону України «Про культуру», з метою ефективного використання 
комунального майна територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ðåîðãàí³çóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
Ê³íîòåàòð «Åêðàí» (êîä ªÄÐÏÎÓ 19260904) 
øëÿõîì ïðèºäíàííÿ éîãî äî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âê³íîô³ëüì» (êîä ªÄÐÏÎÓ 35531906).

2. Âñòàíîâèòè, ùî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íî-
ô³ëüì» º ïðàâîíàñòóïíèêîì âñ³õ ïðàâ, îáîâ’ÿçê³â 
òà ìàéíà ðåîðãàí³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
Ê³íîòåàòðó «Åêðàí».

3. Âñòàíîâèòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì» 51500 
(ï’ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ï’ÿòñîò) ãðí.

4. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì», çàòâåðäæåíîãî 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26 êâ³òíÿ 
2007 ðîêó ¹ 450/1111, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5.2. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) Ê³íîòåàòðó «Åêðàí» øëÿõîì ïðèºäíàííÿ 

éîãî äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì».

5.3. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.4. Çàêð³ïèòè íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äà-
ííÿ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì» ìàéíî 
ðåîðãàí³çîâàíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
Ê³íîòåàòðó «Åêðàí».

5.5. Ïðèâåñòè âëàñí³ ðîçïîðÿäæåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðà-
ìè ñâî¿õ âèìîã: äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ 
(îïðèëþäíåííÿ) ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ê³íîòåàòðó «Åêðàí».

7. Ï³äïóíêò 3.2 ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 691/8028 
«Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà â³äåîòåêà» âè-
êëþ÷èòè.

8. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè òà òóðèçìó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 22.06.2017 року № 611/2773

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВКІНОФІЛЬМ»

(íîâà ðåäàêö³ÿ) (³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 35531906)

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß
1.1. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯Â-

ÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÊ²ÍÎÔ²ËÜÌ» (äàë³ - Ï³äïðèºìñòâî) ñòâîðåíå 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 450/1111 òà ï³äïîðÿäêîâàíå 
Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ - Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè).

Ï³äïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «ªðåâàí», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Àëìàç», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé 
ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ñòàðò», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³-
çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ôàêåë», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé 
ê³íîòåàòð ³ì. ×àïàºâà», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ïðî-
ë³ñîê», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ïðîì³íü», êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ñàëþò», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Ê³íîòåàòð «Ìîëîä³æíèé».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 691/8028 «Ïðî ðå-
îðãàí³çàö³þ äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà â³äåîòåêà» Ï³äïðèºìñòâî 
º ïðàâîíàñòóïíèêîì âñ³õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà â³äåîòåêà».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 336/9393 «Ïðî 
ðåîðãàí³çàö³þ ê³íîòåàòð³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» 
Ï³äïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì âñ³õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ê³-
íîòåàòð «Áðàòèñëàâà», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð «Êè¿âñüêà Ðóñü», êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð «Ëåéïö³ã», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð «Çàãðåá», êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà».

Ï³äïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì âñ³õ ïðàâ, îáîâ’ÿçê³â òà ìàéíà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ê³íîòåàòðó 
«Åêðàí» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä_______________2017 ðîêó ¹____________.

1.2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèìè àêòàìè, íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè, à òàêîæ öèì Ñòàòóòîì.

1.3. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ïå÷àòêó 
ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè.

Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíå íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Çà-
ñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âè-
ñòóïàþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà óïîâíîâàæåí³ íåþ îðãàíè.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïî çîáîâ’ÿçàííÿõ âëàñíèêà òà îðãàíó, äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ ÿêîãî âîíî âõîäèòü.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:
1.5.1. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì».
1.5.2. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: ÊÏ «Êè¿âê³íîô³ëüì».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 3, ì. Êè¿â, 01004.
II. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
2.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:
2.1.1. Ê³íîîáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ øëÿõîì ïëàòíîãî ïîêàçó ê³íîô³ëüì³â.
2.1.2. Ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
2.1.3. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ùîäî øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ ê³íî- òà â³äåîô³ëüì³â.
2.1.4. Ïðîâåäåííÿ ðåïåðòóàðíîãî îáì³íó ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ ê³íîñòóä³ÿìè.
2.1.5. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â (ó òîìó ÷èñë³ äèòÿ÷èõ) ó ñï³âïðàö³ ç ð³çíèìè êðà¿íàìè.
2.1.6. Óäîñêîíàëåííÿ ôîðì ê³íîîáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.
2.2. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:
2.2.1. Âèðîáíèöòâî, çàêóï³âëÿ, à òàêîæ ðîçïîâñþäæåííÿ, ïðîêàò, êîï³þâàííÿ, äóáëþâàííÿ, 

ìîíòàæ, äåìîíñòðàö³ÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ê³íîâ³äåîïðîäóêö³¿ ÿê âëàñíîãî âè-
ðîáíèöòâà, òàê ³ òàêî¿, ùî íàëåæèòü ³íøèì âëàñíèêàì, ó òîìó ÷èñë³ õóäîæí³õ, õðîí³êàëüíî-äîêó-
ìåíòàëüíèõ, ðåêëàìíèõ ô³ëüì³â, îáðîáëåííÿ ê³íî- òà â³äåîïë³âîê, ñòâîðåííÿ êîìåðö³éíèõ êàíàë³â 
êàáåëüíîãî òà ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ.

2.2.2. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ïåðåäñåàíñîâèõ çàõîä³â, ê³íîïðåì’ºð, ïðåçåíòàö³é ô³ëüì³â, 
ê³íîïðîãðàì, ³íôîðìàö³éíèõ ïîêàç³â íîâèõ ô³ëüì³â, çóñòð³÷åé ãëÿäà÷³â ç â³äîìèìè ä³ÿ÷àìè êóëüòóðè, 
Äí³â êóëüòóðè, âå÷îð³â â³äïî÷èíêó, ê³íîôåñòèâàë³â, çóñòð³÷åé ç ãëÿäà÷àìè òà ³íøèõ êóëüòóðíèõ çàõîä³â.

2.2.3. Ïðîâåäåííÿ âèõîâíî¿ òà êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè ç ãëÿäà÷åì çà äîïîìîãîþ 
ê³íî- òà â³äåîçàïèñ³â ³ç çàñòîñóâàííÿì ð³çíèõ ôîðì ïåðåäñåàíñîâî¿ ðîáîòè.

2.2.4. Çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ  ï³äïðèºìñòâ,  
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é  äî  àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³  äëÿ ïðîïàãàíäè   äîñÿãíåíü   óêðà¿íñüêîãî   ê³íî-
ìèñòåöòâà òà óêðà¿íñüêî¿  êóëüòóðè, äîñÿãíåíü êóëüòóðè íàðîä³â ñâ³òó.

2.2.5. Ðåàë³çàö³ÿ òà ïîøèðåííÿ ðåïåðòóàðó ó ê³íîìåðåæ³ ì³ñòà.
2.2.6. Ñïðèÿííÿ ó ñòâîðåíí³ òà ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ïðîåêò³â, à òàêîæ ïðîãðàì ó ñôåð³ êóëüòóðè 

òà ê³íîìèñòåöòâà.
2.2.7. Ïðîâåäåííÿ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü äëÿ âèâ÷åííÿ ãëÿäàöüêîãî ïîïèòó òà êàñîâîãî 

ïîòåíö³àëó ê³íîñòð³÷îê.
2.2.8. Âèðîáíèöòâî çà óãîäàìè ç³ ñòóä³ÿìè, ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè àáî âëàñíèìè ñèëàìè 

ê³íîâ³äåîïðîäóêö³¿; îðãàí³çàö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ ñòóä³é ç âèðîáíèöòâà ê³íîâ³äåîïðîäóêö³¿.
2.2.9. Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ ôîðì ê³íîïîêàçó (ñèñòåìà «Äîëá³», ñòåðåîê³íî, â³äåîïðî-

åêö³éíå ê³íî).
2.2.10. Ðåêëàìóâàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ê³íîô³ëüì³â ïîòî÷íîãî òà ïåðñïåêòèâíîãî 

ðåïåðòóàðó.
2.2.11. ²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòî÷íèé òà ïåðñïåêòèâíèé 

ðåïåðòóàð ê³íîòåàòð³â.
2.2.12. Ðåêëàìíà ä³ÿëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³ âèãîòîâëåííÿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîâåäåííÿ ðå-

êëàìíèõ êàìïàí³é, ðîçðîáêà òîâàðíèõ çíàê³â, ô³ðìîâîãî ñòèëþ, ïîñëóãè ç ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â 
äðóêîâàíèõ ³ åëåêòðîííèõ âèäàííÿõ, à òàêîæ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, â òîìó ÷èñë³ íà âëàñíèõ 
ðåêëàìíèõ íîñ³ÿõ, ³íòåðíåò-ñàéòàõ òîùî.

2.2.13. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ðîáîòè ê³íîêëóá³â, ê³íîëåêòîð³¿â, øîó-ïðîãðàì, ùî ñïðèÿþòü 
çðîñòàííþ äóõîâíîãî òà êóëüòóðíîãî ð³âíÿ íàñåëåííÿ.

2.2.14. Ïðîâåäåííÿ ëåêö³é òà á³íàðíèõ (³íòåãðàëüíèõ) óðîê³â ç ê³íîâ³äåîïîêàçîì.
2.2.15. Îðãàí³çàö³ÿ ì³æíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî îáì³íó íà êîìåðö³éí³é òà íåêîìåðö³éí³é îñíîâ³.
2.2.16. Êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü, îðãàí³çàö³ÿ, ó÷àñòü òà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ 

çàõîä³â, ð³çíîìàí³òíèõ ê³íî-, òåëå-, â³äåîðèíê³â ³ ÿðìàðê³â, êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, çóñòð³÷åé, âè-
ñòàâîê-ïðîäàæ, ïðåçåíòàö³é, àóêö³îí³â, ðîçïðîäàæó, êîíêóðñ³â, êîìåðö³éíèõ òà ïðåäñòàâíèöüêèõ 
ñèìïîç³óì³â, êîíöåðò³â ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè òà íàäàííÿ ïîñëóã ô³çè÷íèì ³ þðèäè÷íèì 
îñîáàì ó ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ òàêèõ çàõîä³â.

2.2.17. Ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ òâîð³â ìèñòåöòâà, ïðèêðàñ, âèðîá³â íàðîäíèõ ïðîìèñë³â, âè-
ðîáíèöòâî òà ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêò³â âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîâàð³â íàðîäíîãî ñïî-
æèâàííÿ, ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿.

2.2.18. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ øîó-ïðîãðàì çà ó÷àñòþ ìîëîäèõ óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â, 
îðãàí³çàö³ÿ ôàí-êëóá³â.

2.2.19. Ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ, á³áë³îãðàô³÷íèõ, ðåôåðàòèâíèõ, ðåêëàìíèõ 
âèäàíü, âèäàíü, ùî ì³ñòÿòü íîðìàòèâí³ àêòè ç âèðîáíè÷î-ïðàêòè÷íèõ ïèòàíü, ñëóæáîâèõ òà 
ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â, äîêóìåíòàö³¿ äëÿ ïîòðåá ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ 
ìàòåð³àë³â íà ïðàâàõ ðóêîïèñó, ðîçìíîæåíèõ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â â³äïîâ³äíî äî 
çàêîíîäàâñòâà.

2.2.20. Îðãàí³çàö³ÿ åêñêóðñ³éíî-òóðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðè ïðîâåäåíí³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â 
òà ôåñòèâàë³â.

2.2.21. Ñòâîðåííÿ åëåìåíò³â ³íôðàñòðóêòóðè ê³íîá³çíåñó òà â³äïî÷èíêó, â òîìó ÷èñë³ îðãàí³çàö³ÿ 
òà åêñïëóàòàö³ÿ öåíòð³â ³ êîìïëåêñ³â ðîçâàã.

2.2.22. Âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ òà íàäàííÿ ïîñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â.
2.2.23. Ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííþ ê³íîçàë³â òà ³íøèõ ïðèì³ùåíü.
2.2.24. Íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ê³íîòåàòðàì ç ïèòàíü çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ íîðì 

³ ìåòîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü òà ç ïèòàíü åêñïëóàòàö³¿ ê³íîîáëàäíàííÿ.
2.2.25. Ïåðåâ³ðêà, ðåñòàâðàö³ÿ òà çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ ô³ëüìîôîíäó.
2.2.26. Äîñòàâêà ô³ëüìîêîï³é, òðàíñïîðòóâàííÿ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè, çàáåçïå÷åííÿ ê³íî-

êâèòêàìè, ôîðìàìè ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ òà áëàíêîâîþ ïðîäóêö³ºþ.
2.2.27. Ñïðèÿííÿ â îðãàí³çàö³¿ òà ô³íàíñóâàíí³ ïðîåêò³â, ïðîãðàì ó ñôåð³ êóëüòóðè, ê³íîìèñòå-

öòâà, âêëþ÷àþ÷è íàäàííÿ âñåá³÷íî¿ äîïîìîãè ä³ÿ÷àì êóëüòóðè.
2.2.28. ²íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè, ³íôîðìàö³éíå òà àïàðàòíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ ï³ä-

ïðèºìñòâ.
2.2.29. Ïðîêàò òà ðåìîíò ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â òà îáëàäíàííÿ, òåëå-, àóä³î-, â³äåî- òà ê³íîàïà-

ðàòóðè; ïðîäàæ, ðîçðîáêà, âèðîáíèöòâî, óñòàíîâêà, íàëàãîäæåííÿ, ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ 
êîìï’þòåðíî¿ òà òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ òåõí³êè, îðãòåõí³êè, àïàðàòóðè çàãàëüíîãî òà ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ê³íîìåðåæ³.

2.2.30. Îðãàí³çàö³ÿ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ êàôå, áàð³â, ðåñòîðàí³â, äèòÿ÷èõ 
òà ë³òí³õ êàôå â ïðèì³ùåííÿõ ê³íîòåàòð³â, à òàêîæ ô³ðìîâèõ ìàãàçèí³â ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2.31. Ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îïòîâî¿, ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ òà ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ðåàë³çàö³ÿ 
ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â.

2.2.32. Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ìåòè òà âèä³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà.
2.2.33. Íàäàííÿ íàñåëåííþ òà îðãàí³çàö³ÿì ïîñëóã ïî ïåðåçàïèñó ð³çíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, 

îöèôðîâö³ â³äåîêàñåò, ïåðåêîäóâàííþ â³äåîôîðìàò³â, â³äíîâëåííþ òà çì³í³ ñòðóêòóðè äèñê³â, 
ðåíäåð³íã â³äåî òîùî.

2.3. Íàäàííÿ ³íøèõ ïîñëóã íàñåëåííþ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ùî íå ñóïå-
ðå÷àòü ñòàòóòíèì çàâäàííÿì Ï³äïðèºìñòâà.

2.4. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîòðåáóº äîçâîëó, ë³öåíç³¿, ïàòåíòó Ï³äïðèºìñòâî îäåðæóº 
äîçâ³ë (ë³öåíç³þ, ïàòåíò) ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

III. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
3.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.
3.2. Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèòü 51500 (ï’ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à ï’ÿòñîò) 

ãðèâåíü.
3.3. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü âèðîáíè÷³ ³ íåâèðîáíè÷³ ôîíäè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³, 

âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.
3.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:
3.4.1. Ìàéíî òà êîøòè, ïåðåäàí³ äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó.
3.4.2. Äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, ïîñëóã, ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
3.4.3. Äîõîäè â³ä îïåðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè.
3.4.4. Êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.
3.4.5. Ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòàíîâ-

ëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.
3.4.6. ²íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
3.5. Ï³äïðèºìñòâî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè óòâîðþº òàê³ ôîíäè: ðåçåðâíèé ôîíä;
ôîíä ñïîæèâàííÿ (îïëàòè ïðàö³);
ôîíä ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà;
³íø³ ôîíäè, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
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Çàçíà÷åí³ ôîíäè óòâîðþþòüñÿ çà ðàõóíîê ÷èñòîãî ïðèáóòêó. Ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ öèõ ôîíä³â 
âèçíà÷àºòüñÿ äèðåêòîðîì Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó.

3.6. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó 
â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, çäàâàòè â îðåíäó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), 
ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè 
ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

IV. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
4.1. Äëÿ âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:
4.1.1. Áåç îáìåæåíü ñàìîñò³éíî òà â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Ñòàòóòó çä³éñíþâàòè áóäü-ÿêó ï³ä-

ïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, íå çàáîðîíåíó çàêîíîì.
4.1.2.  Â³äêðèâàòè ïîòî÷í³, âàëþòí³ òà ³íø³ ðàõóíêè äëÿ çáåð³ãàííÿ êîøò³â ³ çä³éñíåííÿ âñ³õ âèä³â 

ðîçðàõóíêîâèõ, êðåäèòíèõ ³ êàñîâèõ îïåðàö³é â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè ³ çà êîðäîíîì.
4.1.3.  Óêëàäàòè óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè) ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÿê â Óêðà¿í³, 

òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, âêëþ÷àþ÷è ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç 
ðå³íâåñòèö³é òà òîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 
Óêðà¿íè.

4.1.4. Âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ ³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà 
òà Ñòàòóòó, à òàêîæ îá’ºêòàìè òà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³é.

4.1.5. Âñòàíîâëþâàòè ïðÿì³ ãîñïîäàðñüê³, êîìåðö³éí³, ³íôîðìàö³éí³ çâ’ÿçêè ç óêðà¿íñüêèìè òà 
çàêîðäîííèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷íèìè 
îñîáàìè ç óñ³õ íàïðÿì³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.

4.1.6. Ïðèäáàâàòè íåîáõ³äíå Ï³äïðèºìñòâó ìàéíî ó ãðîìàäÿí ³ þðèäè÷íèõ îñ³á áåçïîñåðåäíüî 
àáî ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â çà ö³íàìè ³ íà óìîâàõ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í, ÿêùî öå 
íå ñóïåðå÷èòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè, áåç îáìåæåííÿ çà îáñÿãîì ³ íîìåíêëàòóðîþ.

4.1.7. Çä³éñíþâàòè, çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó, ïðîäàæ, ì³íó, íàäàííÿ 
â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ðóõîìîãî (àâòîòðàíñïîðòí³ çàñîáè, ìåõàí³çìè, ñïåö³àëüíà òåõí³êà òîùî) 
òà íåðóõîìîãî (áóäèíêè, ñïîðóäè òîùî) ìàéíà, ïðèäáàíîãî, ïîáóäîâàíîãî ÷è ðåêîíñòðóéîâàíîãî 
çà ðàõóíîê ïðèáóòêó àáî ³íøèõ ïîçàáþäæåòíèõ íàäõîäæåíü ó ðåçóëüòàò³ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.

4.1.8. Çàëó÷àòè êîøòè, ³íø³ ô³íàíñîâ³ òà ìàéíîâ³ ðåñóðñè ó âèãëÿä³ êðåäèò³â ³ ïîçèê, àáî øëÿõîì 
âèïóñêó òà ðîçì³ùåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ö³ííèõ ïàïåð³â òà íà ï³äñòàâ³ 
â³äïîâ³äíèõ óãîä.

4.1.9. Êîðèñòóâàòèñÿ áàíê³âñüêèìè êðåäèòàìè ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ö³ëüîâå ¿õ 
âèêîðèñòàííÿ ³ ñâîº÷àñíå ïîâåðíåííÿ, çàëó÷àòè ³íâåñòèö³¿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.1.10. Âñòàíîâëþâàòè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì â³ëüí³ ö³íè íà ïðîäóêö³þ, ðîáîòè ³ ïîñëóãè, 
ÿêùî ³íøå íå âèçíà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà ð³øåííÿìè âëàñíèêà.

4.1.11. Îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè, ³íø³ ìàòåð³àëè, à â³ä ì³ñöåâèõ 
îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè – ñòàòèñòè÷í³ äàí³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà 
íüîãî çàâäàíü.

4.1.12. Ñêëèêàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàðàäè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ï³ä-
ïðèºìñòâà.

4.1.13. Çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ çàìîâíèêà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
4.1.14. Çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó, ïåðåï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³ä-

ïðèºìñòâà.
4.1.15. Íàïðàâëÿòè ó â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæ³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òà 

³íøèõ îñ³á, ùî âèêîíóþòü çàâäàííÿ Ï³äïðèºìñòâà.
4.1.16. Çä³éñíþâàòè ñàìîñò³éíó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü íà çàñàäàõ âàëþòíî¿ ñàìîîêóï-

íîñò³ òà ñàìîô³íàíñóâàííÿ, ïðîâîäÿ÷è åêñïîðòíî-³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ òà ³íø³ âèäè çîâí³øíüîåêîíî-
ì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ìåò³ òà îñíîâíèì çàâäàííÿì Ï³äïðèºìñòâà, ÿê áåçïîñåðåäíüî, 
òàê ³ ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â àáî ïîñåðåäíèê³â.

4.1.17. Ñòâîðþâàòè ïîñò³éí³ òà òèì÷àñîâ³ êîëåêòèâè (ðîáî÷³ ãðóïè) äëÿ âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ 
çàâäàíü, çàëó÷àòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ, ñêëàäàòè øòàòíèé ðîçïèñ 
Ï³äïðèºìñòâà, éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, çàòâåðäæóâàòè ôîðìè, ñèñòåìè òà ðîçì³ðè îïëàòè 
ïðàö³ â³äïîâ³äíî äî òðóäîâèõ êîëåêòèâíèõ äîãîâîð³â.

4.1.18. Áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóê-
òóðè ì³ñòà, â ïîðÿäêó ³ íà ï³äñòàâàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.1.19.  Çâåðòàòèñÿ çà çàõèñòîì ñâî¿õ ïðàâ äî â³äïîâ³äíèõ ñóäîâèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, íàáóâàòè 
ñòàòóñó ïîçèâà÷à, â³äïîâ³äà÷à, òðåòüî¿ îñîáè òà êîðèñòóâàòèñÿ óñ³ìà ïðîöåñóàëüíèìè ïðàâàìè, 
ïåðåäáà÷åíèìè ïðîöåñóàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.1.20. Êîðèñòóâàòèñü ³íøèìè ïðàâàìè, âèçíà÷åíèìè çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
4.2. Îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà:
4.2.1. Ïåðøî÷åðãîâèì îáîâ’ÿçêîì Ï³äïðèºìñòâà º çàâäàííÿ, âèçíà÷åí³ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 

ðàäîþ, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ, âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

4.2.2. Çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ ñïëàòè ïîäàòê³â òà ³íøèõ â³äðàõóâàíü äî äåðæàâíîãî òà ì³ñüêîãî 
áþäæåò³â çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì.

4.2.3. Ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó Ï³äïðèºìñòâà.
4.2.4. Çàáåçïå÷åííÿ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, 

ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îá’ºêò³â.
4.2.5. Ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³, äîòðèìàííÿ ïðàâèë ³ íîðì 

îõîðîíè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ.
4.2.6. Âæèòòÿ çàõîä³â ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå-

÷åííÿ åêîíîìíîãî ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ôîíäó ñïîæèâàííÿ (îïëàòè ïðàö³), ñâîº÷àñíèõ 
ðîçðàõóíê³â ³ç ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

4.2.7. Âèêîíàííÿ íîðì ³ âèìîã ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà çà-
áåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.

4.2.8.  Çä³éñíåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ñòàòèñòè÷íîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ â³äïîâ³äíèì 
îðãàíàì çâ³òíîñò³ ç óñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çà çàòâåðäæåíîþ ôîðìîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.2.9. Âèêîíàííÿ ³íøèõ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.
V. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ
5.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð.
5.2. Äèðåêòîðà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòð-

àêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
5.3. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:
5.3.1. Áåç äîðó÷åííÿ ïðåäñòàâëÿº Ï³äïðèºìñòâî ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè áóäü-ÿêèõ 

ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ íåðåçèäåíòàìè, â ñóäàõ.
5.3.2.  Ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 

Óêðà¿íè, óêëàäåíîãî êîíòðàêòó òà öüîãî Ñòàòóòó, çà âèíÿòêîì òèõ, ùî â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ 
âëàñíèêà òà ³íøèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì.

5.3.3. Â³äêðèâàº ðàõóíêè Ï³äïðèºìñòâà â óñòàíîâàõ áàíê³â, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè Ï³ä-
ïðèºìñòâà òà çä³éñíþº ïåðøèé ï³äïèñ íà ô³íàíñîâèõ ³ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíòàõ Ï³äïðèºìñòâà, 
ïåðåðîçïîä³ëÿº êîøòè ñåðåä îêðåìèõ ñòàòåé âèòðàò áþäæåòó Ï³äïðèºìñòâà òà âèäàº äîâ³ðåíîñò³.

5.3.4. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì Ï³äïðèºìñòâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó; óêëàäàº â³ä ³ìåí³ 
Ï³äïðèºìñòâà áóäü-ÿê³ óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè), â òîìó ÷èñë³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³; âèçíà÷àº 
âàðò³ñòü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ, íàäàþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì; ïðèéìàº ð³øåííÿ 
ïðî ïîäàííÿ ïðåòåíç³é ³ ïîçîâ³â äî þðèäè÷íèõ îñ³á óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, â òîìó 
÷èñë³ íåðåçèäåíò³â.

5.3.5. Çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà.
5.3.6. Çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó òà øòàòíèé ðîçïèñ Ï³äïðèºìñòâà; ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº 

ç ïîñàäè ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà; âèçíà÷àº ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè òà ðîçì³ð ïîñàäîâèõ îêëàä³â; 
âæèâàº çàõîä³â ùîäî çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº ñòÿãíåííÿ íà ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

5.3.7. Çàáåçïå÷óº äîäåðæàííÿ çàêîííîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå âè-
êîíàííÿ âèìîã íîðìàòèâíèõ àêò³â, îêðåìèõ äîðó÷åíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè.

5.3.8. Âèäàº íàêàçè, ùî º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà òà çä³é-
ñíþº êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì.

5.3.9.  Âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ öèì Ñòàòóòîì òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Äî êîìïå-

òåíö³¿ äèðåêòîðà â³äíîñèòüñÿ âèð³øåííÿ âñ³õ ³íøèõ ïèòàíü, çà âèíÿòêîì â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ 
âëàñíèêà.

5.5. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðàâèëüí³ñòü âåäåííÿ, â³äïîâ³äí³ñòü ä³þ÷îìó çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè òà 
äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî ³ ïîäàòêîâîãî îáë³êó, à òàêîæ ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà 
ïîêëàäàºòüñÿ íà äèðåêòîðà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà Ï³äïðèºìñòâà.

VI. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÀ ÉÎÃÎ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß
6.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü ó÷àñòü 

ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü 
òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

6.2. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ï³äïðèºìñòâà ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè 
(êîíôåðåíö³ºþ) òà ¿õí³ì âèáîðíèì îðãàíîì – ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì.

6.3. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí:
6.3.1. Ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïðîåêò êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó Ï³äïðèºìñòâà;
6.3.2. Ðîçãëÿäàº é âèð³øóº â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïèòàííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ òðóäîâîãî 

êîëåêòèâó.
6.3.3. Áåðå ó÷àñòü ó ìàòåð³àëüíîìó ³ ìîðàëüíîìó ñòèìóëþâàíí³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³.
6.4. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâöåì 

ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.
6.5. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó, â³ä 

³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó – ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ – ïðåäñòàâíèêàì 
ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

6.6. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
VII. ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
7.1. Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 

Ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.
Ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ.
Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþþòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.
7.2. Ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷óº âåäåííÿ îïåðàòèâíîãî òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ðåçóëüòàò³â 

ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñêëàäàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì 
ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àþòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóº 
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Êåð³âíèê Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ 
ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â òà ÷èñòîãî ïðèáóòêó, 
íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó íåâèðîáíè÷èõ âèòðàò, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, 
ùî âèçíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7.4. Ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäèòüñÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7.5. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíîãî 
ô³íàíñîâîãî ïëàíó.

7.6. Ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ, çàáåç-
ïå÷åííÿ ãàðàíò³é ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó, âèð³øóþòüñÿ äèðåêòîðîì 
Ï³äïðèºìñòâà çà ó÷àñòþ ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó Ï³äïðèºìñòâà.

VIII. ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
8.1. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî çä³éñíþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, äëÿ ÷îãî âñòóïàº ó 

â³äíîñèíè ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, þðèäè÷íèìè, à òàêîæ ô³çè÷íèìè îñîáàìè 
³íøèõ êðà¿í çã³äíî ç ìåòîþ ³ ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ó ìåæàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.2. Ó ïðîöåñ³ âåäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êîðèñòóºòüñÿ ó ïîâíîìó 
îáñÿç³, ïðàâàìè þðèäè÷íî¿ îñîáè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà ç öèì Ñòàòóòîì.

8.3. Âàëþòíà âèðó÷êà, îäåðæàíà Ï³äïðèºìñòâîì ó ðåçóëüòàò³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
çàðàõîâóºòüñÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê Ï³äïðèºìñòâà ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè.

8.4. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî âåäå åêñïîðòíî-³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ àáî äîðó÷àº ¿õ âåäåííÿ ñïå-
ö³àë³çîâàíèì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèì (òîðãîâèì) îðãàí³çàö³ÿì íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³.

IX. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
9.1. Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ ó ðàç³ éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðå-

òâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿.
9.2. Ðåîðãàí³çàö³ÿ àáî ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà ìîæå áóòè çä³éñíåíà:
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âëàñíèêà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó;
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó ó ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
9.3. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâî-

ðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðî-
âåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ 
âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

9.4. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óïðàâ-
ë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ ñêëàäàº ïåðåäàâàëüíèé àêò (ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ, 
ïðîì³æíèé ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ, ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ) ³ ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó îðãàíîì, ÿêèé ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

9.5. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà ââàæàþòüñÿ çàâåðøåíèìè, Ï³äïðèºìñòâî òàêèì, ùî 
ïðèïèíåíå, ç äàòè âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïèñó ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

9.6. Ïðè ðåîðãàí³çàö³¿ àáî ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ 
äîäåðæàííÿ ¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

9.7. Çì³íè äî Ñòàòóòó âíîñÿòüñÿ ó òîìó æ ïîðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про створення комунального закладу 
«Театрально-видовищний заклад культури 

«Театр «Київ Модерн-балет»
Рішення Київської міської ради № 610/2772 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», законів України «Про культуру», «Про театри та театральну справу», враховуючи 
лист комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Київський муніципальний академічний театр 
опери і балету для дітей та юнацтва» від 21 листопада 2016 року № 201, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Óòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëü-
íî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Òåàòð «Êè¿â 
Ìîäåðí-áàëåò» øëÿõîì âèä³ëó ç êîìóíàëüíîãî 
çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëü-
òóðè «Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé 
òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà» 
(ªÄÐÏÎÓ 05492734).

2. Âñòàíîâèòè, ùî êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òå-
àòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Òåàòð 

«Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò» º ïðàâîíàñòóïíèêîì ó 
÷àñòèí³ ìàéíà, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â êîìóíàëüíîãî 
çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòó-
ðè «Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð 
îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà».

3.  Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç âèä³ëó êîìóíàëüíîãî 
çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëü-
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 21.04.2015 №415/1280 «Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної громади 
міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 606/2768 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою підвищення ефективності 
використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 
№ 217/2439 «Про затвердження списку присяжних 

Печерського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 620/2782 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 
№ 3/2225 «Про затвердження списку присяжних 

Деснянського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 621/2783 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

 Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради від 16.03.2017 
№ 4/2226 «Про затвердження списку присяжних 
Шевченківського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 622/2784 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 16.03.2017 № 2/2224 «Про затвердження списку 

присяжних Солом’янського районного суду 
міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 623/2785 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 06.04.2017 № 124/2346 «Про затвердження списку 
присяжних Святошинського районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 624/2786 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи подання Територіального 
управління в місті Києві Державної судової адміністрації України від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 22.06.2017 № 620/2782

Список присяжних Печерського районного суду міста Києва
1.  Ãðóçèöüêèé Îëåã Áîëåñëàâîâè÷
2.  Âåéêî Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà
3.  ²âàíêîâ Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷
4.  Ìàòâ³ºíêî Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷
5.  Ïàðøóòê³í Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷
6.  Ñåðåäà Â³ðà ßê³âíà
7.  Ñîêîëÿíñüêèé Äìèòðî Ïàâëîâè÷
8.  Õ³ì’ÿê Ïåòðî Ïåòðîâè÷
9.  Øåëÿæåíêî Þð³é Âàäèìîâè÷

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 22.06.2017 № 621/2783

Список присяжних Деснянського районного суду міста Києва
1.  Â³òðóê Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷
2.  Ãðèíåâè÷ ²ãîð Êàçèìèðîâè÷
3.  Ëèòâèí Â³êòîð Þð³éîâè÷
4.  Ï³äë³ñíà Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 22.06.2017 № 622/2784

Список присяжних Шевченківського районного суду міста Києва
1.  Ãîðèíñüêèé Âîëîäèìèð Ãåîðã³éîâè÷
2.  Äîâí³÷ Ìàðèíà Àíàòîë³¿âíà
3.  Êàöóí Ìàð³ÿ Ìèêîëà¿âíà
4.  Êëî÷åíîê Âàëåíòèíà ²âàí³âíà
5.  Êðàìàðåíêî ²ííà Ëåîí³ä³âíà
6.  Êðèâëüîâ Îëåêñ³é Â³êòîðîâè÷
7.  Êó÷óê Ëþäìèëà Ïåòð³âíà
8.  Ëóê’ÿí÷èêîâ Äìèòðî Àðòåìîâè÷
9.  Í³êîëàºâ ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷
10. Ïîíîìàðüîâà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà
11. Ïðîöèê Ñâ³òëàíà Îëåêñ³¿âíà
12. Ñÿáðî Îêñàíà Â³êòîð³âíà
13. Ôåäîðåíêî Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷
14. Ô³ðñîâ Ãðèãîð³é Âàëåð³éîâè÷
15. ×óï³íà Ãàííà Àäîëüô³âíà
16. ßêîâåíêî Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення  

Київської міської ради
від 22.06.2017 № 623/2785

Список присяжних Солом’янського районного суду міста Києва
1.  Âÿòîõà Äìèòðî Àíàòîë³éîâè÷
2.  ªôðåìîâ Ñåðã³é Þð³éîâè÷
3.  Çàäîðîæíèé Îëåêñàíäð Ãåîðã³éîâè÷
4.  Çóºâè÷ Òåòÿíà Ïàâë³âíà
5.  Êîâàëåíêî Ñâ³òëàíà Þð³¿âíà
6.  Êóøí³ð Ìàð³ÿ Àíàòîë³¿âíà
7.  Ëåáåäºâ Ëåîí³ä Âàäèìîâè÷
8.  Ìåäèíñüêèé Äåíèñ Âîëîäèìèðîâè÷
9.  Ìåëüíèê Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷
10. Ìîê³í ²ãîð Ìèõàéëîâè÷
11. Ïàíêîâà Îëåíà Àðêàä³¿âíà
12. Ñîëîìîí÷óê Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷
13. ßò÷åíêî Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1.  Ïóíêò 11 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«11. Âñòàíîâèòè, ùî äî 31 æîâòíÿ 2017 ðîêó, 
àëå íå ï³çí³øå äàòè íàáóòòÿ ÷èííîñò³ íîâîþ 
ðåäàêö³ºþ Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, äëÿ îá’ºêò³â 
îðåíäè, äàòà îö³íêè ÿêèõ âñòàíîâëåíà ï³ñëÿ 01 
âåðåñíÿ 2014 ðîêó, îðåíäí³ ñòàâêè, âèçíà÷åí³ 
Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðå-
äàºòüñÿ â îðåíäó, çàñòîñîâóþòüñÿ ó ðîçì³ð³ 50% 

âñòàíîâëåíîãî îáñÿãó, êð³ì: ñòàâîê, âèçíà÷åíèõ 
ïóíêòàìè 1-5 òàáëèö³ 2 Ìåòîäèêè (çà âèíÿòêîì 
áàíê³â), ïîãîäèííî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè â³äïîâ³äíî 
äî ïóíêòó 6 Ìåòîäèêè ³ îðåíäíî¿ ïëàòè, âèçíà-
÷åíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó».

2.  Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 20.04.2017 ¹ 217/2439 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äîäàòêà 
äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿ (äîäàºòüñÿ).

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹3/2225 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó 
ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì   âèêëàäåííÿ  äîäàòêà  äî  
öüîãî  ð³øåííÿ  â  íîâ³é  ðåäàêö³¿ (äîäàºòüñÿ).

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹ 4/2226 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äîäàòêà 
äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿ (äîäàºòüñÿ).

2.   Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹ 2/2224 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äîäàòêà 
äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿ (äîäàºòüñÿ).

2.   Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 06.04.2017 ¹ 124/2346 «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äîäàòêà 
äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿ (äîäàºòüñÿ).

2.   Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

òóðè «Òåàòð «Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò» ç êîìóíàëü-
íîãî çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä 
êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé 
òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà».

3.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.3. Çàòâåðäèòè ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4.    Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî êîìóíàëü-
íèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä 
êóëüòóðè «Òåàòð «Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò».

3.5. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ì³í³ñòåð-
ñòâîì êóëüòóðè Óêðà¿íè ïðî íàäàííÿ êîìóíàëü-

íîìó çàêëàäó «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä 
êóëüòóðè «Òåàòð «Êè¿â Ìîäåðí-áàëåò» ñòàòóñó 
àêàäåì³÷íîãî.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó 
òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

5.  Ñàäîâåíêî Âàëåð³é Ìèõàéëîâè÷
6.  Ñåìåí÷óê Ñâ³òëàíà Ìèêîëà¿âíà
7.  Ñèäîðåíêî Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 22.06.2017 № 624/2786

Список присяжних Святошинського районного суду міста Києва
1.  Âèñîöüêèé Â³êòîð Â³êòîðîâè÷
2.  Ãåðàñèìþê Êîñòÿíòèí Àíàòîë³éîâè÷
3.  Ãåòüìàí Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà
4.  Ãîäëåâñüêèé Àíàòîë³é Ïåòðîâè÷
5.  Ãîðîáåöü Àíàòîë³é Ëåîíò³éîâè÷
6.  Äàâèäîâà Òåòÿíà Ñåðã³¿âíà
7.  Äðîçä Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷
8.  Êàðïåíêî ªëºíà Âàñèë³âíà
9.  Êîíºâ Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
10. Êóë³êîâñüêèé Â³òàë³é Ìèêîëàéîâè÷
11. Ïóäæóìñ Ìàðèíà Áîðèñ³âíà
12. Ñóøêåâè÷ ßðîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷
13. Ùåëêóíîâà Àëëà Îëåêñàíäð³âíà
14. Ùåðáàêîâ Þð³é Äìèòðîâè÷
15. Øðàìêî Îêñàíà Âàñèë³âíà
16. Êóçíºöîâà Ëàðèñà Ïåòð³âíà

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 16.03.2017 №5/2227 «Про затвердження списку 
присяжних Дарницького районного суду міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 625/2787 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статті 64, пункту 37 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів», враховуючи подання Територіального управління в місті Києві Державної судової адміністрації 
України від 18.11.2016 № 1-3699/16, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань використання 

земельних ділянок, здійснення будівельних робіт, 
а також розміщення нерухомого майна навколо 
Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка 

НАН України
Рішення Київської міської ради № 633/2795 від 22 червня 2017 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 28 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київ-
ської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, постанови Верховної Ради України від 13.01.2009 № 850-VI «Про 
невідкладні заходи зі збереження територіальної цілісності Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН 
України» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про вжиття заходів з кібербезпеки
Рішення Київської міської ради № 614/2776 від 22 червня 2017 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 
житлово-комунальні послуги», указів Президента України від 13.02.2017 №32/2017 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх 
нейтралізації»», від 15.03.2016 №96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 
2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України», постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 №563 «Про 
затвердження Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфра-
структури держави», з метою забезпечення кібербезпеки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Полудняку Василю Васильовичу 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 396/2618 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Полудняку Василю Васильовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Родіну Ігорю Вікторовичу у мікрорайоні Жуляни 

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

жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 397/2619 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Родіну Ігорю Вікторовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності громадянина, керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 22.06.2017 № 625/2787

Список присяжних Дарницького районного суду міста Києва
1. Çàºöü ªâãåí ßêîâè÷
2. ²âàí÷åíêî Ãàííà Âîëîäèìèð³âíà
3. Êàðïåíêî Ìàêñèì Ìèêîëàéîâè÷
4. Êóõàð÷óê ²ðèíà ²âàí³âíà
5. Ëèãà Îëåêñàíäðà ²âàí³âíà
6. Ðàäç³ºâñüêà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà
7. Ñ³âàø Â³êòîð³ÿ Ïåòð³âíà
8. Óðåò³é Ñåðã³é ²âàíîâè÷
9. Øèðîêîâ Ñåðã³é Ðîñòèñëàâîâè÷

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 16.03.2017 ¹ 5/2227 «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ñïèñêó ïðèñÿæíèõ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèêëàäåííÿ äîäàòêà 
äî öüîãî ð³øåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿ (äîäàºòüñÿ).

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1.Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âèêîðèñòàííÿ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çä³éñíåííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò, à òàêîæ ðîçì³ùåííÿ íåðóõîìîãî ìàé-
íà íàâêîëî Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó 
³ì. Ì. Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè (äàë³ – òèì÷àñîâà 
êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ).

2. Îáðàòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì÷àñîâî¿ 
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿:

Ìîñêàëü Äåíèñ Äåíèñîâè÷ – ãîëîâà òèì-
÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè;

Áîõíÿê Âîëîäèìèð ßðîñëàâîâè÷ – äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ãåëåâåé Îëåã ²âàíîâè÷ – äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ä³äåíêî ßðîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ – äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ìàíîéëåíêî Íàòàë³ÿ Â³êòîð³âíà – äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ìèõàéëåíêî Âëàäèñëàâ Îëåãîâè÷ – äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Ïèëèïåíêî Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ – äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

Òåðåíòüºâ Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ – äåïóòàò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè; 

Øëàïàê Àëëà Âàñèë³âíà – äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè òèì÷àñîâî¿ êîíò-
ðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ âèçíà÷èòè:

3.1. Âèâ÷åííÿ ïèòàíü ùîäî ïåðåäà÷³ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê íà â³äñòàí³ 200 ìåòð³â â³ä ìåæ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó 
³ì. Ì. Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè ó êîðèñòóâàííÿ 
òà ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü.

3.2. Âèâ÷åííÿ ïèòàíü ùîäî ö³ëüîâîãî âè-
êîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà â³äñòàí³ 200 
ìåòð³â â³ä ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîãî 
áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ì. Ì. Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè.

3.3. Âèâ÷åííÿ ïèòàíü ùîäî ïðîâåäåííÿ áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò íà â³äñòàí³ 200 ìåòð³â â³ä ìåæ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî 
ñàäó ³ì. Ì. Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè.

3.4. Âèâ÷åííÿ ïèòàíü ùîäî ðåºñòðàö³¿ ïðàâà 
âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî, çáóäîâàíå íà 
â³äñòàí³ 200 ìåòð³â â³ä ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
Íàö³îíàëüíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ì. Ì. Ì. Ãðèøêà 
HAH Óêðà¿íè.

3.5. Âèâ÷åííÿ ïèòàíü ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ 
ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ íåðóõîìîãî ìàéíà òà 
îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà, çáóäîâàíèõ íà â³äñòàí³ 200 
ìåòð³â â³ä ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Íàö³îíàëüíîãî 
áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ì. Ì. Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè.

4. Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ äëÿ âè-
êîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ìàº ïðàâî 
îòðèìóâàòè â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ, îðãàí³çàö³é òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á íåîáõ³äí³ 
ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü áóòè íàäàí³ 
êîì³ñ³¿ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç ìîìåíòó îòðèìàí-

1. Çàñòîñóâàòè îáìåæóâàëüí³ çàõîäè ó âèãëÿä³ 
çàáîðîíè çä³éñíåííÿ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü ì³ñ-
öåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, 
óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ùî íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà òå-
ëåêîìóí³êàö³éíîãî îáëàäíàííÿ, ðîçðîáëåíîãî 
(âèãîòîâëåíîãî) ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ 
çíàõîäÿòüñÿ ï³ä êîíòðîëåì äåðæàâè-àãðåñîðà, 
âèçíàíî¿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, àáî äåðæàâ 
òà îñ³á, ñòîñîâíî ÿêèõ ä³þòü ñïåö³àëüí³ åêîíîì³÷í³ 
òà ³íø³ îáìåæóâàëüí³ çàõîäè (ñàíêö³¿), çàïðî-
âàäæåí³ íà íàö³îíàëüíîìó àáî ì³æíàðîäíîìó 
ð³âí³ âíàñë³äîê àãðåñ³¿ ùîäî Óêðà¿íè.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Âæèòè ïðîòÿãîì 2017 ðîêó çàõîä³â ùîäî 
âèÿâëåííÿ òà ïðèïèíåííÿ ôàêò³â âèêîðèñòàííÿ 
ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíà-
ìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, 

óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ùî íàëåæàòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â, âèçíà÷åíèõ 
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Âæèòè ïðîòÿãîì 2017 ðîêó çàõîä³â ùîäî 
âïðîâàäæåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ äëÿ ïîòðåá ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ùî íàëå-
æàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, áåç äîäàòêîâèõ âèòðàò ç 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîëóäíÿêó 
Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28713).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ðîä³íó 
²ãîðþ Â³êòîðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,14 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28724).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

íÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó, à òàêîæ çàñëóõîâóâàòè 
íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.

5. Âèçíà÷èòè ñòðîê ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿ 
êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ – ø³ñòü ì³ñÿö³â.

6. Ïðàâîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ³íôîð-
ìàö³éíå òà îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè 
òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïîêëàñòè íà 
ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

7. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Головку Роману Миколайовичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 398/2620 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Головку Роману Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Особському Дмитру Миколайовичу 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 399/2621 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Особському Дмитру Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, оскільки частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

громадянину Максимцю Андрію Дмитровичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 400/2622 від 25 травня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Максимцю Андрію Дмитровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та до-
дані документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності громадян, керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Грібьонкіну Денису Вячеславовичу 

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

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 401/2623 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Грібьонкіну Денису Вячеславовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності на підставі договору 
купівлі-продажу земельної ділянки, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

громадянину Паплінському Віктору Володимировичу 
у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 402/2624 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Паплінському Віктору Володимировичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Ки-
єва та додані документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись 
статтями 9,118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

релігійній громаді Української Православної Церкви 
Київського Патріархату парафії Святої Великомучениці 

Катерини у Шевченківському районі м. Києва 
на вул.Лісківській, 15 у Деснянському районі м.Києва 

для будівництва і обслуговування 
культових та інших будівель, 

необхідних для забезпечення діяльності парафії
Рішення Київської міської ради № 413/2635 від 25 травня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви Київського Патріархату парафії Святої Великомуче-
ниці Катерини у Шевченківському районі м.Києва на вул. Лісківській, 15 у Деснянському районі м.Києва та додані 
документи, враховуючи те, що земельна ділянка знаходиться в межах прибережних захисних смуг, які є природо-
охоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності, та відповідно до пункту г) статті 61 Земель-
ного кодексу України у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється 
будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому 
числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãîëîâêó 
Ðîìàíó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,26 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28608).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îñîáñüêîìó 
Äìèòðó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28581).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàêñèìöþ 
Àíäð³þ Äìèòðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28680).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãð³áüîíê³íó 
Äåíèñó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïàïë³íñüêîìó 
Â³êòîðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ         0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28664).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ 
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè Êè¿âñüêîãî 
Ïàòð³àðõàòó ïàðàô³¿ Ñâÿòî¿ Âåëèêîìó÷åíèö³ 
Êàòåðèíè ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà 
íà âóë. Ë³ñê³âñüê³é, 15 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 

äëÿ áóä³âíèöòâà ³ îáñëóãîâóâàííÿ êóëüòîâèõ òà 
³íøèõ áóä³âåëü, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ïàðàô³¿ (Ê-27897).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28688).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про організаційно-правові заходи, 
пов’язані з регулюванням діяльності 
з розміщення зовнішньої реклами 

та вирішенням питань, 
пов’язаних з розміщенням 

вивісок у місті Києві, реклами 
на транспорті комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 733/2895 від 06 липня 2017 року
Відповідно до законів України «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29.12.2003 № 2067, з метою забезпечення виконання рішень Київської міської ради від 28 липня 2016 року 
№857/857 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та від 20.04.2017 № 224/2446 «Про затвердження Порядку розміщення вивісок у місті Києві», реалізації 
функцій з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, вирішення питань, пов’язаних з розміщенням 
вивісок та реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîêëàñòè ôóíêö³¿ ç ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
ç ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèð³øåííÿ 
ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçì³ùåííÿì âèâ³ñîê òà 
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ 
âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ 
ðåêëàìè òà ³íôîðìàö³¿ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó 
íà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). 

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè 
â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 

ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðèâåäåííÿ ïðàâîâèõ àêò³â, 
ùî ðåãóëþþòü â³äíîñèíè ó ñôåð³ ðîçì³ùåííÿ 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèâ³ñîê ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà 
ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíîãî ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток до рішення 
Київської міської ради

від 09 жовтня 2014 року № 270/270
(в редакції рішення Київської міської ради 

від 22.06.2017 року № 616/2778

Майно, що належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, за рахунок якого сформовано статутний капітал комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

№ 
з/п Найменування Інвентарний 

номер
Одиниця 

виміру Кількість
Залишкова 

вартість, грн, 
станом на 
01.02.2017

Примітка

1 Сканер А4 Epson 
Work Force DS-520 10408129 шт. 1 10783,88

Перебуває у господарському віданні 
комунального підприємства «Ке-
руюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського 
району м. Києва»

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про деякі питання діяльності 
комунальних підприємств, 
що передані до сфери 

управління Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Рішення Київської міської ради № 616/2778 від 22 червня 2017 року
Відповідно до статей 104-107, 169, 327 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 135 Господарського кодексу 

України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою посилення ефективності управління майном та вдосконалення роботи комунальних підприємств, 
що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äì³íèòè ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ» «Ïðèîçåðíå» 
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ «Îáîëîíü» 
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ «Êóðåí³âêà» 
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì³ñò³ Êèºâ³ øëÿõîì ¿õ 
çëèòòÿ â êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

2. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 09 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 270/270 
«Ïðî óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè óïðàâë³ííÿ 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèì ãîñïîäàðñòâîì ì³ñòà 
Êèºâà» òàê³ çì³íè:

2.1. Ïóíêò 13 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é 
ðåäàêö³¿:

«13. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî 
ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» òà â³ä-
íåñòè éîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç 
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà» â ñóì³ 10783,88 (äåñÿòü 
òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò òðè ãðèâí³ 88 êîï³éîê) 
ãðèâí³, ñôîðìîâàíîãî çà ðàõóíîê ìàéíà, ùî 
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ».

2.2. Ïóíêò 14 ð³øåííÿ âèêëàñòè ó òàê³é 
ðåäàêö³¿:

«14. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Æèòëî-
ñåðâ³ñ «Ïðèîçåðíå» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó 
ì. Êèºâ³, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Æèò-
ëîñåðâ³ñ «Îáîëîíü» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó 
ì. Êèºâ³, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Æèò-
ëîñåðâ³ñ «Êóðåí³âêà» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó 
ì. Êèºâ³, êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ñëóæáà 
çàìîâíèêà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã» Îáî-
ëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³» òà êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Îáîëîíüæèòëîåêñïëóàòàö³ÿ» 
Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³ ïåðåäàòè 
íîâîñòâîðåíîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëî-
âîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 
æèòëîâèé ôîíä, ÿêèé áóâ ïåðåäàíèé äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çíàõîäèòüñÿ ó íèõ 
íà áàëàíñ³, à òàêîæ ³íøå íåðóõîìå òà ðóõîìå 
ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà 
ïåðåáóâàº íà ¿õ áàëàíñ³ ñòàíîì íà 01 ñåðïíÿ 
2014 ðîêó».

2.3. Ï³äïóíêò 28.4 ïóíêòó 28 ð³øåííÿ âè-
êëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«28.4. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ðåîðãàí³çàö³¿ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ðîçðàõóíêîâèé 
öåíòð «Ãîëîñ³¿âî» øëÿõîì ïðèºäíàííÿ éîãî 
äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à 
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó 
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

2.4. Ï³äïóíêò 28.5 ïóíêòó 28 ð³øåííÿ âè-
êëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«28.5. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò ó 
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó».

2.5. Ó ï³äïóíêò³ 28.6 ïóíêòó 28 ð³øåííÿ ñëîâî 
òà öèôðè «ïóíêò³â 2, 13» çàì³íèòè ñëîâîì òà 
öèôðîþ «ïóíêòó 2».

3. Â³äíåñòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ï³äïîðÿä-
êóâàòè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Ïðèîçåðíå» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³.

3.2. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Îáîëîíü» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³.

3.3. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Êóðåí³âêà» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³.

4. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 01 
ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 297/8581 «Ïðî äåÿê³ 
ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿» ï³äïóíêòè 
2.1 - 2.3 ïóíêòó 2 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 2.4-2.8 ïóíêòó 
2 ââàæàòè ï³äïóíêòàìè 2.1 – 2.5 â³äïîâ³äíî.

5. Ðåîðãàí³çóâàòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Æèòëîñåðâ³ñ «Ïðèîçåðíå» Îáîëîíñüêîãî 
ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Æèòëîñåðâ³ñ «Îáîëîíü» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ó ì. Êèºâ³, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Æèò-
ëîñåðâ³ñ «Êóðåí³âêà» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó 
ì. Êèºâ³ øëÿõîì ¿õ ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ 
ñïîæèâà÷³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó».

6. Âñòàíîâèòè ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè 
ñâî¿õ âèìîã – äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Ïðèîçåðíå» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Îáîëîíü» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Êóðåí³âêà» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³.

7. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Âíåñòè çì³íè äî ñòàòóò³â êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» òà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð 
îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî 
ðàéîíó».

7.2. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ïóíêòó 5 öüîãî ð³øåííÿ.

7.3. Óòâîðèòè êîì³ñ³¿ ç ðåîðãàí³çàö³¿ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ «Ïðè-
îçåðíå» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Îáîëîíü» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ó ì. Êèºâ³, 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Æèòëîñåðâ³ñ 
«Êóðåí³âêà» Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó â ì. Êèºâ³ 
øëÿõîì ¿õ ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó».

7.4. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüí³ àêòè ó âñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.5. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè 
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

8. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального 
плану території в районі Дніпровської набережної, 
вулиці Здолбунівської, проспекту Петра Григоренка 

в Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 691/2853 від 6 липня 2017 року

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 13 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹518/10006 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ 
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó 
ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

ïîçèö³þ 10 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó ì. Êèºâ³ 
ó 2013 – 2017 pp. (äîäàòîê äî Ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
â ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

10.
ДПТ в районі Дніпровської набережної, 
вулиці Здолбунівської, проспекту Петра 
Григоренка в Дарницькому районі

6.2.018 
6.1.005 
6.3.025
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2. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â 
ðàéîí³ Äí³ïðîâñüêî¿ íàáåðåæíî¿ âóëèö³ Çäîë-
áóí³âñüêî¿, ïðîñïåêòó Ïåòðà Ãðèãîðåíêà â 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí ì.Êèºâà â³äïîâ³äíî äî îñíî-
âíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (òåõí³êî 
åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ç 
ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), ùî äîäàþòüñÿ, ÿê 
îñíîâó ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³î-
íàëüíîãî çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿, ðîçòàøóâàííÿ 

÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã, êâàðòàë³â ñàäèáíî¿ 
çàáóäîâè/ãðàíè÷íî¿ ïîâåðõîâîñò³ òà ù³ëüíîñò³ 
çàáóäîâè äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçðîáëåííÿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 
ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ.

3. Ôóíêö³îíàëüíå çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿, 
ðîçòàøóâàííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é òðàíñïîðòíî¿ 
ðîçâ’ÿçêè íà ïåðåòèí³ ç ïðîñïåêòîì Ïåòðà 
Ãðèãîðåíêà (ðîçðîáëåíèõ â äåòàëüíîìó ïëàí³ 
òåðèòîð³¿ òà çàòâåðäæåíèõ ïóíêòîì 2 öüîãî 
ð³øåííÿ) âçÿòè çà îñíîâó äëÿ ïîäàëüøîãî 
ðîçðîáëåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿, äî-
êóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 
ùîäî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ.

4.Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãà-
çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà 
îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до рішення 
Київської міської ради

Від 06.07.2017 року № 691/2853

Основні техніко-економічні показники 
детального плану території в районі Дніпровської набережної, 

вулиці Здолбунівської, проспекту Петра Григоренка 
в Дарницькому районі м. Києва

Назва показників Одиниця виміру Існуючий стан Етап 5 років Етап 20 років

Територія

Територія в межах проекту га 226,97 226,97 226,97

% 100,00 100,00 100,00

у тому числі:

- житлова забудова га 4,35 48,03 68,95

% 1,92 21,16 30,38

у тому числі:

а) квартали садибної забудови га 4,35 4,35 0,00

% 1,90 1,92 0,00

б) квартали багатоквартирної забудови (з 
урахуванням гуртожитків) га 0,00 34,61 55,97

% 0,00 15,25 24,66

в) ділянки дитячих дошкільних закладів та 
загальноосвітніх шкіл га 0,00 9,22 12,98

% 0,00 4,00 5,72

- ділянки установ і підприємств обслугову-
вання (крім підприємств і установ мікро-

районного значення)
га 17,22 31,88 39,60

% 7,59 14,05 17,45

- зелені насадження (крім зелених насаджень 
мікрорайонного значення), водні поверхні га 8,49 12,77 21,02

% 3,74 5,63 9,26

- вулиці, площі (крім вулиць мікрорайонного 
значення) га 48,87 62,20 68,14

% 21,53 27,40 30,02

- території (ділянки) забудови іншого при-
значення (ділової, виробничої, комунально-

складської, курортної, оздоровчої тощо)
га 112,54 36,76 25,70

% 49,58 16,20 11,32

- інші території га 35,50 35,33 3,56

% 15,64 15,57 1,57

Населення

Чисельність населення, всього, у тому числі: осіб 99,00 22404,00 35150,00

- у садибній забудові осіб 99,00 99,00 0,00

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) осіб 0,00 22305,00 35150,00

Щільність населення, у тому числі:

- у садибній забудові люд./га 22,76 22,76 0,00

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням 
гуртожитків) люд./га 0,00 464,40 509,79

Житловий фонд

Житловий фонд, всього тис. м2 площі 
квартир 3,89 748,90 1174,10

% 100,00 100,00 100,00

у тому числі:

- садибний тис. м2 загальної 
площі 3,89 3,89 0,00

% 100,00 0,52 0,00

- багатоквартирний тис. м2 загально-
їплощі 0,00 745,01 1174,10

% 0,00 99,48 100,00

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про зміни у складі Київської міської 
міжвідомчої координаційно-методичної ради 

з правової освіти населення
Розпорядження № 769 від 30 червня 2017 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення належної організації роботи Київської міської міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення:

1. Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ì³æâ³äîì÷î¿ êîîðäèíàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè 
ç ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ, çàòâåðäæåíîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 æîâòíÿ 2009 ¹ 1191 (ó 
ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ëþòîãî 2016 
ðîêó ¹ 71), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

30.06.2017 року № 769

Склад 
Київської міської міжвідомчої координаційно-методичної 

ради з правової освіти населення

Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷
êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ãîëîâà ðàäè

Êóöåíêî Ñòàí³ñëàâ ²ãîðîâè÷ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ 
þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè

Ðàâëþê Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëü-
íîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ñåêðåòàð ðàäè

Àðöåâ Ñåðã³é Þð³éîâè÷
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí 
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Áîíäàðåíêî Îëåã Ìèêîëàéîâè÷
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè Äåïàðòà-
ìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ãàâðèùóê Â³êòîð³ÿ Àíàòîë³¿âíà

âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà Êîìóíàëüíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïåðå-
ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â 
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é» (çà çãîäîþ)

Ãäè÷èíñüêèé Â³òàë³é Áîãäàíîâè÷ ãîëîâà Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ìîëîäèõ þðèñò³â ì³ñòà 
Êèºâà ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

Ãóçåíêî Òåòÿíà Àíäð³¿âíà
çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó ñóñ-
ï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Çóá Ëàðèñà Â³òàë³¿âíà
íà÷àëüíèê â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ óïðàâë³ííÿ 
ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

ªâäîêèìîâ Äìèòðî Àíäð³éîâè÷
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
(çà çãîäîþ)

²ñüêîâ Áîãäàí Âîëîäèìèðîâè÷
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó çàêîíîïðîåêòíî¿ òà 
ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîëîáîâà ßðîñëàâà Âàëåð³¿âíà

äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîñòðóáà Àíàòîë³é Âîëîäèìèðîâè÷

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâ’ÿçê³â ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè ³ 
ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè Óïðàâë³ííÿ ïëàíóâàííÿ 
³ êîîðäèíàö³¿ ïðàâîâèõ äîñë³äæåíü â Óêðà¿í³ àïàðàòó 
Ïðåçèä³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïðàâîâèõ íàóê Óêðà¿íè, 
äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò (çà çãîäîþ)

Êóÿâñüêèé Îëåã Þð³éîâè÷

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõî-
ðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà 
ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)

Ëåâ³òàñ Ôåë³êñ Ëüâîâè÷
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìåòîäèêè ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàð-
íî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ Êè¿âñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà (çà çãîäîþ)

Ìàöþê Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêò³â, ïðàâîâî¿ ðîáîòè òà ïðàâîâî¿ îñâ³òè 
Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ïîïîâà Ä³íà Îëåã³âíà
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)

Òêà÷åíêî Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷
íà÷àëüíèê Öåíòðó ïðàâîâî¿ äîïîìîãè êèÿíàì, ÿê³ 
îïèíèëèñü â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ»

Óô³ìöåâ Ñåðã³é Ïåòðîâè÷

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ñèñòåìàòèçàö³¿ çàêîíîäàâñòâà, ïðàâîâî¿ ðîáîòè òà 
ïðàâîâî¿ îñâ³òè Óïðàâë³ííÿ ðåºñòðàö³¿ íîðìàòèâíî- 
ïðàâîâèõ àêò³â, ïðàâîâî¿ ðîáîòè òà ïðàâîâî¿ îñâ³òè 
(çà çãîäîþ)

Ô³äàíÿí Îëåíà Ãðèãîð³âíà
äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Øàïîâàë Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷
çàñòóïíèê ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó 
òà áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ (çà çãîäîþ)

Êåð³âíèê àïàðàòó 
Â. Áîíäàðåíêî

Про прийняття 
до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
майна, створеного в результаті 

будівництва навчального 
дошкільного закладу 

на 120 місць на вул. Софії Русової, 1-в 
у Дарницькому районі міста Києва

Розпорядження № 476 від 19 квітня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів 
соціальної інфраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Будеволюція» від 09 
березня 2017 року № 132, сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта (серія ІУ № 165162871591), 
виданий 13 жовтня 2016 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, акт готовності об’єкта до 
експлуатації від 08 серпня 2016 року та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Будеволюція» від 06 березня 2017 року, з метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів:

1. Ïðèéíÿòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìàéíî, 
ñòâîðåíå â ðåçóëüòàò³ áóä³âíèöòâà íàâ÷àëüíîãî 
äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 120 ì³ñöü íà âóë. Ñî-
ô³¿ Ðóñîâî¿, 1-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà 
Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Ïåðåäàòè ìàéíî, çàçíà÷åíå ó ïóíêò³ 1 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç òîâàðèñòâîì ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Áóäåâîëþö³ÿ» 
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-
ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî 

ðîçïîðÿäæåííÿ, òà íàäàòè àêò ïðèéìàííÿ-ïå-
ðåäà÷³ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîç-
ïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 

³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін 
до розпорядження 

Представника Президента України 
у місті Києві від 12 вересня 1994 року 

№ 781 «Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Християнської церкви Повного Євангелія 

«Слово Віри» 
у Московському районі м. Києва»
Розпорядження № 479 від 19 квітня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Голо-
ви Ради Християнської релігійної громади «Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів» у 
Солом’янському районі м. Києва від 23 січня 2017 року та протокол Загальних зборів членів Християнської релі-
гійної громади «Посольство благословенного Царства Божого для всіх народів» у Солом’янському районі м. Києва 
від 09 жовтня 2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåäñòàâíèêà 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 12 âåðåñíÿ 
1994 ðîêó ¹ 781 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó 
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè Ïî-
âíîãî ªâàíãåë³ÿ «Ñëîâî Â³ðè» ó Ìîñêîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí-
ñüêî¿ öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ «Ñëîâî Â³ðè» 
ó Ìîñêîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè 
ñëîâàìè «Ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Õðèñòèÿíñüêà 
ðåë³ã³éíà ãðîìàäà «Ïîñîëüñòâî áëàãîñëîâåí-
íîãî Öàðñòâà Áîæîãî äëÿ âñ³õ íàðîä³â».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó Õðèñ-

òèÿíñüêî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè «Ïîñîëüñòâî 
áëàãîñëîâåííîãî Öàðñòâà Áîæîãî äëÿ âñ³õ 
íàðîä³â» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåä-
ñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
â³ä 12 âåðåñíÿ 1994 ðîêó ¹ 781 (â ðåäàêö³¿ 
ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 26 ëþòîãî 2002 ðîêó ¹ 365, 
âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про проведення 
урочистої церемонії проводів 

національної дефлімпійської збірної команди України 
на XXIII літні Дефлімпійські ігри (м. Самсун, Туреччина)

Розпорядження № 808 від 07 липня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про-

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, 
спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 
року № 317/418, враховуючи лист Національного комітету спорту інвалідів України від 03 липня 2017 року № 302 
та від 05 липня 2017 року № 303, з метою підтримки фізичної культури і спорту людей з інвалідністю, їх реабілітації 
засобами фізичної культури і спорту, популяризації паралімпійського й дефлімпійського руху та інтеграції людей з 
інвалідністю в суспільство:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Íàö³îíàëüíîãî 
êîì³òåòó ñïîðòó ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè ùîäî ïðî-
âåäåííÿ 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó ç 20.00 äî 22.00 íà 
ï³øîõ³äí³é ÷àñòèí³ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ (á³ëÿ Êè¿â-
ñüêîãî ð³÷êîâîãî âîêçàëó) óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ 
ïðîâîä³â íàö³îíàëüíî¿ äåôë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ 
êîìàíäè Óêðà¿íè íà XXIII ë³òí³ Äåôë³ìï³éñüê³ 
³ãðè (ì. Ñàìñóí, Òóðå÷÷èíà) (äàë³ - çàõ³ä).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî Íàö³îíàëüíèé êîì³òåò 
ñïîðòó ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè ÿê îðãàí³çàòîð çàõîäó 
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî ï³äãîòîâêó òà 
ïðîâåäåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
òà Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿ ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³é-
íèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì çàõîäó.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè:

4.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ 
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çàõîäó íà ï³øîõ³äí³é 
÷àñòèí³ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ (á³ëÿ Êè¿âñüêîãî ð³÷-
êîâîãî âîêçàëó) 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó ç 17.00 äî 
23.00, çîêðåìà ï³ä ÷àñ çàâåçåííÿ ³íâåíòàðþ 
òà ñöåí³÷íîãî îáëàäíàííÿ ç 09.00 ç 12 ëèïíÿ 
2017 ðîêó äî 24.00 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó.

4.2. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó àâòî-
áóñ³â ç ó÷àñíèêàìè çàõîäó òà àâòîòðàíñïîðòó 
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ äî 
òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

4.3. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó òà âè¿çäó äî 
òåðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó 
éîãî îðãàí³çàòîð³â, òðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðå-
âîçèòèìå îáëàäíàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ 
ñöåíè, òåëåáà÷åííÿ òà ³íøèõ òåõí³÷íèõ ñëóæá 
ç 09.00 12 ëèïíÿ 2017 ðîêó äî 15.00 15 ëèïíÿ 
2017 ðîêó.

4.4. Ðàçîì ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì 
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ» çàáåçïå÷èòè ì³ñöÿ äëÿ 
ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà àâòîáóñ³â ç 
ó÷àñíèêàìè çàõîäó íà Íàáåðåæíîìó øîñå, 2, íà 
ïàðêîâö³ á³ëÿ Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ Óêðà¿íè 
íà Âîëîäèìèðñüêîìó óçâîç³ (äåôë³ìï³éñüêà 
çá³ðíà êîìàíäà), à òàêîæ íà âóë. Íàáåðåæíî-
Õðåùàòèöüê³é ç³ ñòîðîíè Êè¿âñüêîãî ð³÷êîâîãî 
ïîðòó (àâòîìîá³ë³ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ çà 
íàÿâíîñò³ ïîñâ³ä÷åííÿ).

4.5. Äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, çóïèíêè é ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ 
ïðîâåäåííÿ çàõîäó ç 19.00 äî 23.00 14 ëèïíÿ 
2017 ðîêó.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

5.1. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çà çâåðíåííÿì 
Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè Óêðà¿íè äî 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
çàáåçïå÷èòè 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó òèì÷àñîâå 
çàêðèòòÿ âõîäó òà âèõîäó ç³ ñòàíö³¿ ìåòðîïî-
ë³òåíó «Ïîøòîâà ïëîùà» íà ÷àñ, çàçíà÷åíèé 
ó çâåðíåíí³ Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè 
Óêðà¿íè.

5.2. Çàáåçïå÷èòè ðàçîì ç Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çà 
çâåðíåííÿì Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ îõîðîíè 
Óêðà¿íè äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàêðèòòÿ âñ³õ âèõîä³â ç ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó 
íà Ïîøòîâ³é ïëîù³.

6. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè 
÷åðãóâàííÿ áðèãàä øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

7. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³ 

Про проведення 
фестивалю «MotoOpenFest»

Розпорядження № 809 від 07 липня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про-

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурного-просвітницького, 
спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 
1999 року № 317/418, враховуючи лист громадської організації Федерації мотоциклетного спорту України від 17 
травня 2017 року № 128, з метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Ôåäåðàö³¿ ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè 
ùîäî ïðîâåäåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ôåñòèâàëþ 
«MotoOpenFest» (äàë³ - Çàõ³ä):

1.1. Ç 14 äî 16 ëèïíÿ 2017 ðîêó ç 10.00 
äî 22.00 íà áàç³ ìîòîòðàñè «Ïèðîã³â», âóë. 
Ïèðîã³âñüêèé øëÿõ, 188.

1.2. Ç 15 äî 16 ëèïíÿ 2017 ðîêó ç 10.00 äî 
19.00 íà áàç³ «Àâòîäðîìó «×àéêà», ñ. Ïåòðî-
ïàâë³âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Àíòîíîâà, 2.

2. Óçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó âçÿëà 
íà ñåáå ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ Ôåäåðàö³ÿ 
ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó.

4. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè:

4.1. Çàõîäè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òà îõîðîíè 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
Çàõîäó;

4.2. Ñóïðîâîäæåííÿ ó÷àñíèê³â Çàõîäó 15 
ëèïíÿ 2017 ðîêó ç 10.00 â³ä ïàì’ÿòíèêà Âîëî-
äèìèðà Âåðíàäñüêîãî (íà ïåðåòèí³ áóëüâàðó 
Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî òà ïðîñïåêòó Ïåðåìî-
ãè) äî «Àâòîäðîìó «×àéêà» (ñ. Ïåòðîïàâë³âñüêà 
Áîðùàã³âêà, âóë. Àíòîíîâà, 2).

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè 
çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîð³â ÷åðãóâàííÿ áðèãàä 
øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä 
÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ 
ïðî ïðîâåäåííÿ Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

7. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-
¿íè â ì. Êèºâ³ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèê-
íåííþ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðîâåñòè çà 
çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîð³â çàõîä³â ïåðåâ³ðêó 
ïðîòèïîæåæíîãî ³ òåõíîãåííîãî ñòàíó ì³ñöÿ 
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â òà çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ 
ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

8. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó 
ðàç³ ïîòðåáè âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðîäîâæåííÿ 
ðîáîòè ãðîìàäñüêîãî íàçåìíîãî òðàíñïîðòó 
â³ä ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³òåíó «Àêàäåìì³ñòå÷êî» äî 
«Àâòîäðîìó «×àéêà» íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

9. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ Ôåäåðàö³¿ ìîòî-
öèêëåòíîãî ñïîðòó Óêðà¿íè:

9.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã ïðè-
ðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 
2008 ðîêó ¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ³ 
ïðîâåäåííÿ Çàõîäó òà â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî 
áëàãîóñòðîþ.

9.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ 
âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè òà íåäî-
ïóùåííÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â 
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

9.3. Ñï³ëüíî ç Ãîëîñ³¿âñüêîþ ðàéîííîþ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Ñâÿ-
òîøèíñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé ñàí³-
òàðíèé ñòàí øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ 
ê³ëüêîñò³ êîíòåéíåð³â òà óðí äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â òà ¿õ íàëåæíå îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про капітальний ремонт шляхопроводу 
на вул. Олександра Сабурова через колії швидкісного

трамвая у Деснянському районі міста Києва
Розпорядження № 478 від 19 квітня 2017 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомобільні 
дороги», Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», 
з метою створення належних умов організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у місті Києві:

1. Çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò øëÿõî-
ïðîâîäó íà âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà ÷åðåç 
êîë³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè-
¿âàâòîäîð» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó øëÿõî-
ïðîâîäó íà âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà ÷åðåç 
êîë³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:
3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-
á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà 
çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ òà âèêîíàâ÷³ 
êðåñëåííÿ íàäàòè íà ðîçãëÿä äî Äåïàðòàìåíòó 
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàíåñåííÿ äî 
áàçè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çà-
êîíîäàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 
2008 ðîêó ¹ 1051/1051. 

3.6 Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, 
ïîãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî 
Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä 
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó øëÿõîïðîâîäó íà âóë. 
Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà ÷åðåç êîë³¿ øâèäê³ñíîãî 
òðàìâàÿ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåäáà÷èòè 
óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêàìè ãàðàíò³¿ 
ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ 
ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò 
ç ïðîåêòóâàííÿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó øëÿ-
õîïðîâîäó íà âóë. Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà ÷åðåç 
êîë³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà ó 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþ-
âàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-
âèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó 
âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòà-
ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó øëÿõîïðîâîäó íà âóë. Îëåêñàíäðà 
Ñàáóðîâà ÷åðåç êîë³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà äî ïðîãðàì 
åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà 
Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é ïðîâåñòè çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà 
çàõîäó ïåðåâ³ðêó ïðîòèïîæåæíîãî ³ òåõíîãåííîãî 
ñòàíó ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó òà çàáåçïå÷èòè 
÷åðãóâàííÿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè â óñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

8. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè ç 08 äî 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó ³í-
ôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðîâå-
äåííÿ çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿.

9. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé 
ìåòðîïîë³òåí» çàáåçïå÷èòè â ìåòðîïîë³òåí³ 
ç 08 äî 14 ëèïíÿ 2017 ðîêó (÷îòèðè ðàçè 
íà äîáó) òðàíñëÿö³þ òåêñòó ³íôîðìàö³éíîãî 
îãîëîøåííÿ, íàäàíîãî îðãàí³çàòîðîì çà-
õîäó, ïðî ïðîâåäåííÿ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ 
ïðîâîä³â íàö³îíàëüíî¿ äåôë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ 
êîìàíäè Óêðà¿íè íà XXIII ë³òí³ Äåôë³ìï³éñüê³ 
³ãðè (ì. Ñàìñóí, Òóðå÷÷èíà).

10. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ðàçîì ç Ïîä³ëüñüêîþ ðàéîííîþ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çàáåç-
ïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, 
ðîçòàøîâàíèìè â ìåæàõ ï³øîõ³äíî¿ ÷àñòèí³ 
Ïîøòîâî¿ ïëîù³ (á³ëÿ Êè¿âñüêîãî ð³÷êîâîãî 
âîêçàëó), âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ 
ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ 
òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè 
íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåç-
àëêîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä 
÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

11. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè 
ïåðåâåçåííÿ ó÷àñíèê³â çàõîäó ñïåö³àë³çîâàíèì 
àâòîòðàíñïîðòîì äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.

12. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:
12.1. Çàáåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíèé çà¿çä 

09.00 12 ëèïíÿ 2017 ðîêó äî 15.00 15 ëèïíÿ 
2017 ðîêó àâòîòðàíñïîðòó îðãàí³çàòîð³â çà-
õîäó íà òåðèòîð³þ Ïîøòîâî¿ ïëîù³ ç áîêó 
Âîëîäèìèðñüêîãî óçâîçó.

12.2. Ðàçîì ç Äåïàðòàìåíòîì æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè íàëåæíèé 
ñàí³òàðíèé ñòàí øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ íåîá-
õ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ êîíòåéíåð³â òà óðí äëÿ çáîðó 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, òóàëåòíèõ ìîá³ëüíèõ êàá³í, 
çîêðåìà äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, òà ¿õ íàëåæíå 
îáñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

13. Íàö³îíàëüíîìó êîì³òåòó ñïîðòó ³íâà-
ë³ä³â Óêðà¿íè:

13.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 
2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

13.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêî-
íàííÿ âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè 
òà íåäîïóùåííÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ðîòåõí³÷íèõ 
âèðîá³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó.

14. Ïðîñèòè ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çàáåçïå÷èòè ï³äêëþ÷åííÿ äî 
ìåðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñöåí³÷íîãî îá-
ëàäíàííÿ ó ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ çàõîäó â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

15. Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êà-
ö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè äîñòóï äî ìåðåæ³ 
²íòåðíåò â ìåæàõ ï³øîõ³äíî¿ ÷àñòèíè Ïîøòîâî¿ 
ïëîù³ (á³ëÿ Êè¿âñüêîãî ð³÷êîâîãî âîêçàëó) äëÿ 
íàëåæíî¿ îðãàí³çàö³¿ çàõîäó.

16. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 484 від 20 квітня 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 реклами в місті Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку зо-
внішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, 
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ 
äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó 
ê³ëüêîñò³ 29 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè 

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

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

У зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енергоресурси, холодну воду, дератизацію, матеріали тощо ТОВ "Коваль-
ська-Житлосервіс", повідомляє, що змінено тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розраховані 
згідно з Порядком та структурою, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 №869, з урахуванням змін, внесених постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 515, подані до Київської міської державної адміністрації для встановлення. Структура, 
періодичність та строки надання цих послуг відповідають вимогам розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 №307. Структура, 
складові, перелік послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій розміщено на дошках об’яв в кожному під’їзді будинків 
на сайті kovalska-gs.com.ua та сайті ГІОЦ, в яких проводяться зміни тарифів. Періодичність та строки виконання послуг з утримання 
будинків споруд та прибудинкових територій розміщені на дошках об’яв в кожному під’їзді вказаних будинків.

№ 
п/п Адреса будинку

Діючий 
тариф (грн
за м кв. з 

ПДВ)

Дата встановлення 
тарифу

Розрахова-
ний тариф 

(грн за м кв. 
з ПДВ)

% підви-
щення

1. Проспект Миколи Бажана,10 4,40 01.08.2016 р. 6,76 53,6%

2. вул. Єлизавети Чавдар,3 4,33 01.08.2016 р. 6,8 57,0%

3. вул. Єлизавети Чавдар,5 4,40 01.08.2016 р. 6,8 54,5%

4. вул. Єлизавети Чавдар,9 4,43 01.08.2016 р. 6,8 53,5%

5. вул. Єлизавети Чавдар,11 4,41 01.08.2016 р. 6,8 54,2%

6. вул. Срібнокільська,1 4,80 01.08.2016 р. 7,27 51,5%

7. вул. Срібнокільська,2а 3,99 01.08.2016 р. 6,53 63,7%

8. вул. Срібнокільська,3а 4,21 01.08.2016 р. 6,8 61,5%

9. вул. Срібнокільська,3в 4,39 01.08.2016 р. 6,8 54,9%

10. вул. Бориса Гмирі,4 4,42 01.08.2016 р. 6,81 54,1%

11. вул. Олександра Мишуги,8 4,57 01.08.2016 р. 6,7 46,6%

12. вул. Олександра Мишуги,12 5,58 01.08.2016 р. 7,57 35,7%

13. вул. Олени Пчілки,5 4,21 01.08.2016 р. 6,86 62,9%

14. вул. Княжий затон,21 5,27 01.08.2016 р. 7,27 38,0%

15. вул. Олександра Закревського,93-а 4,64 01.08.2016 р. 6,8 46,6%

16. вул. Ольгинська,6 6,13 01.08.2016 р. 9,02 47,1%

17. Проспект Науки,69 4,32 01.08.2016 р. 6,6 52,8%

18. вул. Левітана,3 4,69 01.08.2016 р. 6,83 45,6%

19. вул. Василя Касіяна ,2/1 4,39 01.08.2016 р. 6,81 55,1%

20. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,1 4,91 01.08.2016 р. 7,08 44,2%

21. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,1-а 4,91 01.08.2016 р. 7,08 44,2%

22. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,1-б 5,09 01.08.2016 р. 7,15 40,5%

23. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,4-б 5,00 01.08.2016 р. 7,06 41,2%

24. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,4-в 5,00 01.08.2016 р. 7,01 40,2%

25. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,4-г 5,00 01.08.2016 р. 7,01 40,2%

26. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,4-д 4,88 01.08.2016 р. 6,71 37,5%

27. вул. Червонопільська,2-г 4,71 01.08.2016 р. 7,03 49,3%

28. вул. Вірменська,6 Не затверджений 6,35
 

Розрахунок тарифу здійснено за електронною програмою комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний 
центр" на замовлення КМДА.

Для отримання більш детальної інформації та надання пропозицій і зауважень пропонуємо звертатись в товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ковальська-Житлосервіс" - вул. Є.Чавдар,3 та за тел. 593-25-19.

Пропозиції та зауваження приймаються з "14" 07.2017 р. по "28" 07. 2017 року згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 "строком не менше 14 та не більше 20 календарних днів".

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації. Балансоутримувач - Комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» розташоване за адресою: 
вул. М. Закревського, 15.

Метою використання є розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність зі збору та 
сортування вторинної сировини та склопосуду, ставка орендної плати - 5 %, термін оренди 2 роки 364 
дні по наступних об'єктах:
1) вул. Ніколаєва, 9, загальна площа - 11,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 133 000,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) - 554,17 грн.
2) вул. Бальзака, 16а, загальна площа - 11,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 133 000,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) - 554,17 грн.
3) вул. Беретті, 10, загальна площа - 16,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 193 400,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) - 805,83 грн.
4) просп. Маяковського, 20, загальна площа - 20,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 241 800,00 

грн, місячна орендна плата (без ПДВ) -1007,50 грн.
5) вул. Мілютенка, 176, загальна площа - 15,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 173 600,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) - 723,33 грн.
6) вул. Мілютенка, 12а, загальна площа - 30,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 347 200,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) -1446,67 грн.
7) вул. Мілютенка, 23, загальна площа - 15,00 кв.м, 1 поверх, у, вартість об'єкта оренди - 173 600,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) - 723,33 грн.
8) вул. Братиславська, 18а, загальна площа - 30,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 347 200,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) -1446,67 грн.
9) вул. Волкова, 12а, загальна площа - 15,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 173 600,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) - 723,33 грн.
10) просп. Лісовий, 41, загальна площа - 20,00 кв.м, 1 поверх, вартість об'єкта оренди - 231 500,00 грн, 

місячна орендна плата (без ПДВ) - 964,58 грн.
Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без 

(ПДВ) у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші 
варіанти цільового використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою 
розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться -10 робочих днів з дня публікації оголо-
шення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська 
районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 
546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Комунальне підприємство «Київпастранс» (адреса: Набережне шосе, 2, 
м. Київ, 04070, тел. (044) 254-65-52) повідомляє про наміри реконструкції 
фунікулеру, розташованого у м. Києві по вул. Сагайдачного 3, згідно рішення 
Київської міської ради № 553-1557 від 12.12.2016 р. "Про Програму економіч-
ного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік". Реконструкція фунікулеру 
виконується з метою приведення в належний технічний стан будинків та 
споруд у складі комплексу, інженерного захисту схилу та споруд фунікулера, 
підвищення якості і безпеки перевезення пасажирів. Об'єкт не належить до 
«Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку», затверджений постановою КМУ від 28.08.2013 № 808. Проектні 
рішення розробляються відповідно до вимог ДБН, санітарно-гігієнічних норм 
та правил, та забезпечують виконання охоронних, відновлювальних і захисних 
заходів. Транскордонний вплив відсутній. Будівництво об'єкта буде супрово-
джуватись впливом на атмосферне повітря відпрацьованих газів від будівельних 
машин та автотранспорту. Відведення поверхневих вод від споруд комплексу 
передбачається до існуючої системи вуличної зливової каналізації. На всіх 
етапах будівництва та експлуатації відсутні джерела, які впливають на клімат 
та мікроклімат. Громадське обговорення проекту відбуватиметься через 30 
днів з дати публікації о 10.00 за адресою: КП «Київпастранс», Набережне шосе, 
2, м. Київ, 04070, тел. (044) 254-65-52. Пропозиції та зауваження направляти 
протягом 30 днів з дати публікації за вказаною адресою.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста відділу правової експертизи актів Київської міської ради 
та правової допомоги управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника) (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку 
проведення конкурсу па заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з наступними змінами), 
та Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 
службовців, затвердженого наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 № 11.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайом-
лення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену 
особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про освіту, 
засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку; 
копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію об-
лікової картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; 
відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї 
сім'ї за 2016 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного 
державного реестру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому 
законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см,

Термін подання документів - 30 календарних днів від дня публікації оголошення про 
конкурс. Інформація щодо конкретних функціональних обов'язків та умов оплати праці 
надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044 (на кон-
курс). Телефон для довідок 202-72-29.

Національна академія аграрних наук України оголошує конкурс на зайняття 
посади директора Інституту продовольчих ресурсів НААН (02002, м. Київ, 
вул. Євгена Сверстюка (Марини Раскової), 4-а).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які є фахівцями з осно-
вного напряму діяльності установи, вільно володіють українською мовою, 
мають науковий ступінь доктора наук (доктора філософії), стаж наукової 
роботи не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Строк подання заяв до 30 серпня 2017 року. Подробиці на сайті ІПР НААН 
або за телефоном (044) 517-26-88.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлові приміщення за 
адресою: вул. Велика Васильківська, 130. 

Загальною площею: 44,50 кв. м.
Цільове використання: розміщення громадської організації на площі, що не використовується для  провадження  підпри-

ємницької діяльності (заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому 
випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки).

Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Вартість об'єкта оренди: 845 100,00 грн (без ПДВ).
Орендна плата: 1 891,72 грн без ПДВ (320,63 грн без пдв+1571,09 грн без ПДВ). 
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського 

району м. Києва» просп. 40-річчя Жовтня, 17-б, м. Київ, 03039, тел.: (044) 525-19-63, 525-19-17).
Термін прийняття заяв на оренду - протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: просп. Голосіївський, 42, каб. 216.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 281-66-23, 281-66-24.

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
оголошує про намір передати в оренду приміщення 1-го поверху площею 83,60 кв.м в будинку за адресою: 

м. Київ, просп. Правди,33, вартість приміщення 1520000,00 грн (без ПДВ), орендна плата 50,00 кв.м - 1 грн на 
рік, 33,60 кв.м - 4%, за перший місяць оренди -2081,16 грн, на строк 2 роки 364 дні, для розміщення громадської 
приймальні депутата Київради.

Балансоутримувач - КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»: 
м. Київ, вул. Хорива,36, тел. 425-22-86.

Термін прийняття заяв про оренду - 10 робочих днів з дня публікації оголошення.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, Контрактова пл.,2, Подільська районна в місті Києві 

державна адміністрація. Довідкова інформація за телефоном 485-18-87.

25.07.2017 о 10.00 в приміщенні Окружного адміністративного суду 
м. Києва (вулиця Велика Васильківська, 81-а), зал судового засідання № 214, 
суддя Келеберда В.І., відбудеться судовий розгляд справи № 826/4504/17 за 
позовом Левченка Ю.В. до Київської міської ради, треті особи: Департамент 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), TOB "Ріверсайд ЛТД" про визнання 
протиправним та скасування рішення Київської міської ради від 29.09.2016 
№ 96/1100 "Про затвердження детального плану території в межах вулиць 
Електриків, Набережно-Рибальської дороги у Подільському районі м. Києва".

TOB «Явір-Житлобуд-2» повідомляє про подання до КМДА документів на зміну тарифу на послугу з утримання будинків і 
прибудинкових територій по будинках за адресами: бульвар Кольцова, 14-а, 14-б, 14-д, 14-е, 14-ж, 14-з, 14-к, 14-л, 14-у.

Необхідність перерахунку тарифів викликана зростанням мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію, воду, 
вивіз ТБО, цін на обладнання і матеріали.

Тарифи розраховані згідно із Постановою КМУ № 869 від 01.06.2011 р. з використанням програмного забезпечення кому-
нального підприємства КП ГІОЦ.

Періодичність, строки та обсяг надання послуг відповідають вимогам Розпорядження КМДА від 09.0.32011 р. за № 307.
Розраховані тарифи по будинках наведені нижче.

Адреса 
будинку

14-а, грн/
м2

14-б, грн/ м2 14-д, грн/ м2 14-е, грн/ м2 14-ж, грн/ м2 14-з, грн/ м2 14-к, грн/ м2 14-л, грн/ м2 14-у, грн/ м2

Розрахований 
тариф

6,92 6,94 6,86 6,93 6,76 6,63 6,64 6,72 6,77

Ознайомитись з розміром, складовими та структурою тарифу можна на інформаційних стендах у під'їздах, а також на сайті 
КМДА.

За більш детальною інформацією, з пропозиціями та зауваженнями пропонуємо звертатись до TOB «Явір-Житлобуд-2» 
(бул. Кольцова, 14-е) та за тел.: (044)499-19-50, (044)499-19-57.

Пропозиції та зауваження приймаються з 12.07.2017 р. до 28.07.2017 р включно.
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ДО МІЖНАРОДНОГО дня Олім-
пійських ігор для малечі житлового 
масиву Нивки працівники біблі-
отеки імені Миколи Костомаро-
ва влаштували спортивно-ігрове 
розважальне свято. Метою заходу 
було ознайомити дітей з історією 
Олімпійських ігор, виховувати у 
них любов до фізкультури та спорту, 
розвивати спритність, витривалість, 
сміливість, почуття колективізму, 
дружби, взаємовиручки. 

Працівники книгозбірні розпо-
віли малюкам історію виникнення 
Олімпійських ігор. Юні відвідувачі 
бібліотеки із захопленням слу-
хали розповіді про батьківщину 
першої Олімпіади – стародавню 

Грецію, про зародження перших 
видів спорту. 

– Це було двадцять сім з полови-
ною століть тому. В усі кінці славної, 
оспіваної великим поетом Гомером 
Еллади летіли гінці в білому одязі.  
Вони несли всім грекам мир і за-
прошення на свято в еллінському 
місті Олімпія, – повідомила малечі 
завідуюча Інформаційним центром 
«Бібліотека ім. М. Костомарова» 
Ліна Пескіна. – Олімпійське свято 
відзначали в «священний місяць», 
що починається з першого повного 
місяця після літнього сонцестояння. 
І воно повинно було повторюватись 

кожні 1416 днів. Така кількість днів 
складала «олімпіаду» – грецький 
«олімпійський рік». 

Ліна Яківна додала, що програма 
давніх Ігор була в основному легко-
атлетичною. На кожній Олімпіаді, 
крім змагань, проводився конкурс 
мистецтв. Учасниками Олімпійських 
ігор були історик Геродот, оратор 
Демосфен, філософ Сократ, матема-
тик Піфагор… Не треба думати, що 
представники мистецтв змагались 
тільки щодо виконання пісень і літе-
ратурних творів. Піфагор, наприклад, 
став чемпіоном Олімпійських ігор 
у кулачному бою. 

Маленьким відвідувачам книго-
збірні розповіли, що нині Олімпій-
ські ігри стали справжнім святом 
спорту. В них змагаються найкращі 
атлети з різних країн світу. Наші 
співвітчизники беруть участь в 
Олімпійських іграх із 1994 року. 
Першою українською олімпій-
ською чемпіонкою стала фігуристка 
Оксана Баюл. 

Після цікавої лекції для малечі 
влаштували «Дитячі Олімпійські 
ігри». Працівники бібліотеки про-
вели для них спортивні змагання 
з таких видів спорту: «Битва пові-
тряними кульками» – фехтування; 
«Дитячий боулінг» – метання диску; 
«Пінг-Понг» – настільний теніс; «Біг 
з перешкодами» – легка атлетика 
та інші. 

Щасливі та веселі повертались 
малюки в дитсадок, чекаючи на 
нові зустрічі в бібліотеці 

На аеродромі «Чайка» 
вперше проведуть 
фестиваль MotoOpenFest
ПОПУЛЯ РИ З АЦ І Я 
української культури, рок-
культури та музики – таку 
мету має перший україн-
ський MotoOpenFest, який 
відбудеться цими вихід-
ними на аеродромі «Чай-
ка». За словами першого 
заступника голови КМДА 
Геннадія Пліса, організа-
тори заходу приділили 
максимальну увагу безпе-
ці учасників – для байкерів 
передбачено окрему локацію, більш придатну для швидкої їзди. 

– Днями я із задоволенням презентував подію, до якої маю 
безпосереднє відношення не лише як чиновник, але і як людина. 
У нас в столиці вперше відбуватиметься фестиваль мотоспорту та 
моторозваг MotoOpenFest, – зауважив Геннадій Пліс. 

У суботу, в першій половині дня, відбудуться мотогонки з тран-
сляцією на великому екрані. За словами президента Федерації 
мотоциклетного спорту України Вадима Копилова, спортсмени по-
борються за звання Переможця Кубку Grandprix open cup і Supermoto 
open cup. Але найбільш вражаючими мають бути виступи кращих 
майстрів стантрайдингу – екстремальної дисципліни в мотоспорті, 
що передбачає виконання трюків на мотоциклі. 

У дисципліні Time attack зможуть поборотися не тільки про-
фесійні пілоти, але й будь-які власники мотоциклів, які пройшли 
попередню реєстрацію і технічну комісію, розповіли організатори. 

Під час фестивалю передбачено музичний супровід: в субо-
ту «головуватиме» фінський гурт Lordi, знаний як переможець 
«Євробачення». Хедлайнери другого дня – Uriah Heep – британці, 
які стояли біля витоків рок-музики, німці Emil Bulls – передовий 
колектив, що грає альтернативний рок і метал. 

Лайнап музично-спортивного заходу включає «Кращу рок-групу 
планети» минулого року за версією Global Battle of The Bands – 
українське тріо Sinoptik, білоруських панків «Дай дорогу!», рок-гурт 
«Маса Причин», People Inside, вітчизняних хард-рокерів Royal Corvus. 
Виступи артистів розпочнуться в суботу о 17.30 і триватимуть до 
півночі, у неділю – о 16.00 і завершаться о 23.30 

Фінішує подання проектів 
громадського бюджету
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ подання проектів громадського бюджету, а час, 
відведений на попередній збір голосів підтримки, подовжено до 
30 днів із моменту реєстрації на сайті (https://gb.kyivcity.gov.ua). 

Рішення про подовження попереднього голосування прийняла 
Київрада за ініціативи Міської робочої групи з питань громадського 
бюджету (http://kievcity.gov.ua/news/52048.html), адже через хакер-
ську атаку певний час не працювали системи BankID «Ощадбанку» 
та Картки киянина. Наразі сервіси поновили роботу. 

Нагадаємо, що зареєструвати свій проект можна до 24.00 15 липня. 
Для того, щоб проект потрапив на експертизу, він має набрати 50 
(для малих проектів) або 200 (для великих) голосів. 

Найзручніший спосіб зареєструватися в системі «Громадський 
бюджет» (https://gb.kyivcity.gov.ua/) – через систему BankID. Для 
цього слід виконати кілька простих кроків: 

1. Натискаємо «Вхід» на головній сторінці. 
2. Із запропонованих способів обираємо BankID. 
3. В списку праворуч обираємо «Приват24» та входимо до систе-

ми. Паролі та логіни від «Приват24» лишаються конфіденційними. 
Банк пересилає лише дані, необхідні для ідентифікації користувача. 

4. Якщо ви хочете подати проект, то необхідно заповнити анкету 
в «Кабінеті користувача». Рекомендуємо давати якомога більше 
інформації про себе, щоб зробити проект прозорим і привабливим. 

5. Щоб не використовувати щоразу банківські дані, можна 
створити пароль. Логіном у даному випадку стане серія та номер 
вашого паспорта.

6. Натискаємо «зберегти»  

і Ч й
новиниСвято спорту для юних 

читачів
 � У бібліотеці імені Костомарова організували 

дитячий захід до Міжнародного дня Олімпійських ігор
Нещодавно для 
вихованців ДНЗ № 388 
в бібліотеці імені 
Миколи Костомарова 
влаштували «Дитячі 
Олімпійські ігри». 
Для малюків провели 
різноманітні спортивні 
змагання, зокрема 
«Битву повітряними 
кульками», «Дитячий 
боулінг», «Пінг-Понг». 
Окрім цього працівники 
книгозбірні розповіли 
юним відвідувачам 
історію Олімпійських 
ігор, про видатних 
українських олімпійців.

Павло ГОРНОСТАЄВ  «Хрещатик»

Фото Павла ПАЩЕНКА

Для малюків організували різноманітні спортивні змагання, зокрема «Битву 
повітряними кульками» 

Працівники книгозбірні в цікавій формі розповіли маленьким гостям історію 
виникнення Олімпійських ігор. Юні відвідувачі бібліотеки із захопленням 
слухали розповіді про батьківщину першої Олімпіади – стародавню Грецію, про 
зародження перших видів спорту
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