
УРОЧИСТОСТІ розпочали-
ся з виконання гімну України 
та перегляду документальних 

кадрів 27-річ-
ної давнини. 
П о ч е с н и х 
гостей приві-
тав секретар 
Ки ї вради 
Володимир 
Прокопів . 
Він нагадав, 
як у 2014-му 

році бойовики і сепаратисти 
знімали українські прапори з 
будівель міських рад захоплених 
міст Криму і Донбасу. 

– Ці чорні дні в історії на-
шої країни дали можливість 
кожному зрозуміти символізм 
нашого прапора. Щиро бажаю, 
щоб український прапор по-
вернувся у захоплені Москвою 

міста, села і у серце кожного 
зневіреного українця, а в нашій 
державі настав мир, – наголо-
сив він. – Ми відзначаємо 27-му 
річницю підняття українського 
прапора в Києві. Для столиці це, 
безперечно, одна з головних 
подій в історії. 

По те, які випробування були 
на шляху українського прапо-
ра, розповів 
депутат Ки-
ївради пер-
шої сесії XXI 
скликання 
Олександр 
Кулик: 

– Ми були 
депутатами 
Ки ї вр ади , 
яка тоді ще називалася XXІ 
скликання, бо була обрана при 
Радянському Союзі, але стала 

першою дійсно демократичною, 
підтриманою громадськістю. 
Саме наша комісія з національ-
них і мовних питань, де я був 
заступником, підготувала про-
ект рішення «Про використан-
ня української національної 
символіки на території міста 
Києва», який підтримали й інші 
комісії. Хотіли винести на сесію, 
але вона закінчилася. Не могли 
чекати і винесли це питання 
на Президію Київради. Пере-
полох у правлячих колах був 
шалений. Навіть проект рішення 
про символіку не міг бути над-
рукований в стінах Київради, 
друкували і розмножували його 
в приміщенні Народного Руху 
України. Ніхто не брався пошити 
прапор, його забезпечив на-
чальник господарського відділу 
Олег Петренко. Однак підняли 
ми прапор, який приїхав з Іва-
но-Франківська і був освячений 
на Софійській площі. Якби Київ-
рада не прийняла рішення, тут 
могло бути що завгодно. Весь 
двір був заповнений міліцією, 
загонами спецпризначення, 
водометами… Потрібна була 
критична маса людей, тому ми 
роздавали листівки, де закли-
кали українців приходити до 
Київради на підняття прапора. 
Коли комуністи побачили, що 
рішення буде прийняте, вони 
намагалися зірвати кворум, ви-

ходили з зали і не поверталися. 
Тому ми не випускали їх з се-
сійної зали. Нам не вистачало 
одного голосу – і його нам дав 
Микола Нестеренко з тодішніх 
комуністів. Рішення було прий-
няте на Президії, Олександр 
Мосіюк виконав цю історичну 
місію, піднявши прапор біля 
стін Київради. Радості не було 
меж, нас переповнювали емоції, 
амбіції. Народу зібралося стіль-
ки, що зупинився транспорт, 
всюди були люди з прапорцями, 
які співали, танцювали. Київ-
рада змогла навіть в умовах 
правлячої Комуністичної партії 
прийняти рішення, що не було 
ніким оскаржено, бо державну 
символіку ми не чіпали. Після 
цього пішла ланцюгова реакція 
по всій Україні. До того Львів, 
Івано-Франківськ і Тернопіль 
приймали відповідні рішення. 
Але лише після того, як рішення 
прийняв Київ, хвиля розійшлася 
по всій країні. За рік і місяць 
була проголошена незалежна 
українська держава. Ми вибо-
роли право на свою символіку 
і на свою державу. 

Після промов депутати Київ-
ради першої сесії XXI скликання 
отримали у подарунок годин-
ники від Київського міського 
голови Віталія Кличка, мали 
змогу поспілкуватися та згада-
ти минуле 

27 років тому біля стін Київради 
підняли синьо-жовтий стяг

 � В столиці відзначили річницю «прапороносного» рішення

24 липня 1990 року відбулася історична для 
столиці і всієї країни подія – Президія Київради 
проголосувала за встановлення біля будівлі 
українського національного прапора. Це стало 
переломним моментом для держави. Вчора 
депутатів Київради першої сесії XXI скликання,  
які були учасниками і свідками цього рішення, 
з нагоди річниці привітали в залі пленарних 
засідань.

Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

Цього року в місті 
відремонтують 
21 бюветний комплекс

Минулого тижня на вулиці Теодора Драй-
зера, 32 у Деснянському районі відкрили 
відремонтований бювет, де зусиллями СВКП 
«Київводфонд» збудували нову артезіанську 
свердловину. 

– Кожний збудований чи відремонтований 
бювет дає можливість киянам безкоштовно 
використовувати «живу» артезіанську воду для 
пиття та приготування їжі. Це вода, якість якої 
постійно контролюється. Так, наприклад, у 2015 
році ми виявили, що вода в бюветі на Драйзера 
не відповідала санітарним нормам. І вже у 
2016 році розпочалося проектування нової 
артезіанської свердловини. Нова свердловина 
має глибину 277 м. Це юрський водоносний 

горизонт, вода в якому 
відповідає Державним 
санітарним правилам і 
нормам та не потребує 
доочищення, тому є по-
вністю натуральною, – на-
голосив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв, 
інспектуючи відремонто-
ваний бювет. 

Загалом у 2017 році в столиці планують збу-
дувати чотири нові свердловини та здійснити 
капремонт 21 бюветного комплексу. 

– На балансі «Київводфонду» перебуває 
190 бюветних комплексів столиці. До 2020 
року міська влада планує відремонтувати та 
відновити роботу всіх бюветів, адже є близько 
30-ти, що не працюють із різних причин. Це 
будуть різні види робіт: будівництво нових 
свердловин, заміна насосного обладнання, 
благоустрій території тощо. Вже цього року ми 
виконаємо капремонт 21 бювету, будівництво 4 
артезіанських свердловин за адресами: вулиця 
Теодора Драйзера, 32, вулиця Олександра 
Сабурова, 9/61, Кловський узвіз, 7 та вулиця 
Михайла Бойчука, 41, – повідомив заступник 
голови КМДА. 

За словами Петра Пантелеєва, планується 
будівництво двох нових бюветних комплексів 
на вулиці Івана Кудрі, 37-39 і на вулиці Йор-
данській. Він нагадав, що протягом останніх 
двох років виконано капітальний ремонт 76 
бюветних комплексів, збудовано 11 нових 
артезіанських свердловин. 

Усі бюветні комплекси міста споруджені 
в період із 1998-го до 2003 року. Більша 
частина бюветів живиться від індивідуальних 
артезіанських свердловин малої потужності, що 
збудовані безпосередньо під кожен бюветний 
комплекс. Орієнтовно 30% бюветних комплексів 
живилися від артезіанських свердловин, що 
перебували на балансі інших підприємств та 
ПрАТ «АК «Київводоканал». У подальшому 
підприємства припинили водопостачання 
до бюветних комплексів із різних причин, 
зокрема через зміну схеми водопостачання. 
Таких непрацюючих бюветів на початок 2015 
року було 35. 

Київською міською державною адміністраці-
єю розроблено програму енергоефективності та 
розвитку житлово-комунальної інфраструктури 
міста Києва на 2016-2020 роки, в рамках якої 
заплановано відновити водопостачання до всіх 
бюветів, починаючи з 2016-го й до 2020 року, 
а також організувати системне обслуговування 
бюветів столиці.

Зустріч учасників і свідків цієї події відбулася в залі пленарних засідань Київради.
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¹ 78 (4991)  â³âòîðîê 25 ëèïíÿ 2017 ð.

Фото Олексія ІВАНОВА



2 ДОКУМЕНТХрещатик
25 липня 2017 р.
№78 (4991)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 76 (1754), вівторок, 25 липня 2017 р.

Про внесення змін до міської цільової програми 
«Сприяння розвитку громадянського суспільства 

у м. Києві на 2017 – 2019 рр.»
Рішення Київської міської ради № 727/2889 від 6 липня 2017 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 
рік» та протоколу засідання конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самовря-
дування від 30.05.2017, з метою належного фінансування міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування у 2017 році Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 

«Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
ó ì. Êèºâ³ íà 2017-2019 ðð.», çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2016 
¹ 536/1540 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè «Ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà ó ì. Êèºâ³ íà 2017 - 2019 ðð.» çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення 

Київської міської ради
від 06.07.2017 № 727/2889

Зміни
до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2017 - 2019 рр.», затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 08.12.2016 № 536/1540

1. Îð³ºíòîâí³ îáñÿãè ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ï³äïóíêò³â 4.2 òà 4.5 ïóíêòó 4 ðîçä³ëó 2. Íàïðÿìè ä³-
ÿëüíîñò³, çàâäàííÿ òà çàõîäè Ïðîãðàìè çà ðîçä³ëîì «Ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ ó ì. Êèºâ³ íà 2017-2019 ðîêè» äîäàòêà 1 äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñïðèÿííÿ ðîç-
âèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ó ì. Êèºâ³ íà 2017-2019 ðð.», çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.12.2016 ¹ 536/1540, âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

4.2 Забезпечувати проведення міського конкурсу проектів та програм розвитку місце-
вого самоврядування

Орієнтовні обсяги фінансування  
2017 р., грн 

2 220 386,0

4.5 Забезпечувати здійснення фінансової підтримки діяльності органів самоорганізації 
населення міста Києва 1787 011,4

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
комунальному підприємству по утриманню зелених 
насаджень Деснянського району м. Києва у парку 
Дружби народів (в тому числі заказник «Урочище 

Бобровня») у Деснянському районі м. Києва 
для утримання та благоустрою зелених зон 

і зелених насаджень та обслуговування території парку
Рішення Київської міської ради № 169/2391 від 6 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва» у парку 
Дружби народів (в тому числі заказник «Урочище Бобровня») 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 çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà» ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â (â òîìó ÷èñë³ 
çàêàçíèê «Óðî÷èùå Áîáðîâíÿ») ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,13 
ãà; 0,12 ãà; 3,99 ãà; 133,86 ãà, 5,99 ãà (çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà), â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ çîí ³ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü òà îáñëóãîâóâàííÿ òåðèòî-

ð³¿ ïàðêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-26632).

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 по утриманню зелених 
насаджень Шевченківського району м. Києва на 
вул. Ризькій у Шевченківському районі м. Києва 

для утримання та обслуговування парку «Сирецький Яр»
Рішення Київської міської ради № 171/2393 від 6 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на 
вул. Ризькій у Шевченківському 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 самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Ðèçüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 5,78 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàðêó «Ñè-
ðåöüêèé» ßð» çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27181).

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 по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва на розі вул. Михайла Коцюбинського 

та вул. В’ячеслава Липинського у Шевченківському 
районі м. Києва для утримання та обслуговування 

скверу ім. О. Гончара
Рішення Київської міської ради № 502/2704 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва на розі 
вул.Михайла Коцюбинського та вул. В’ячеслава Липинського у Шевченківському 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 ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî 
òà âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,56 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
ñêâåðó ³ì. Î. Ãîí÷àðà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27429).

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 затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

Міністерству оборони України 
для експлуатації та обслуговування 
адміністративно-господарських 

будівель і споруд військового містечка 
№ 36 на вул. Мельникова, 24 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 519/2721 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùåþ 0,2142 ãà (êàäà-
ñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:091:0004) òà 0,0113 
ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:91:091:0017) 
Ì³í³ñòåðñòâó îáîðîíè Óêðà¿íè äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ¹ 36 íà 
âóë. Ìåëüíèêîâà, 24 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ ïðîìèñëî-

âîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè 
òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-7114).

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 затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

державному підприємству 
«Виробниче об’єднання «Київприлад» 

для експлуатації та обслуговування господарських 
будівель промислового підприємства на вул. Якутській, 3 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 520/2722 від 20 червня 2017 року

Відповідно до статей 9, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
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комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 1,8700 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:75:314:0002) 
äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Âèðîáíè÷å 
îá’ºäíàííÿ «Êè¿âïðèëàä» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü 
ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà íà âóë.ßêóò-
ñüê³é, 3 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, 
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà 

³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-7289, çàÿâà ÄÖ 
¹ 01023-000223336-014 â³ä 11.10.2016).

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 погодження технічної 
документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГЕОКОН» для будівництва, експлуатації 
та обслуговування торговельно-офісно-розважального 

комплексу з автостоянкою, паркінгом 
та мийкою на вул. Протасів Яр, 13-а, 15, 17 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 522/2724 від 20 червня 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 0,4279 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:72:213:0037) íà âóë.Ïðîòàñ³â ßð, 
13-à, 15, 17 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÃÅÎÊÎÍ» äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ 
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíî-îô³ñíî-ðîçâà-
æàëüíîãî êîìïëåêñó ç àâòîñòîÿíêîþ, ïàðê³íãîì 
òà ìèéêîþ íà äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïëîùàìè 
0,3279 ãà òà 0,1000 ãà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ 

æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 
03.10, ñïðàâà À-21964, çàÿâà ÄÖ â³ä 22.03.2017 
¹ 01005-000239571-014).

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

Про внесення змін у додаток до рішення 
Київської міської ради від 24.05.2007 
№ 696-14/1357 «Про приватизацію 
земельних ділянок для будівництва 

та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель і споруд 
у Солом’янському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 523/2725 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81 Земельного кодексу України, враховуючи витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку від 13.06.2016 № НВ-8000311202016 та звернення громадянина Рябоконя Олександра Фе-
доровича від 21.06.2016, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 696-14/1357 «Ïðî 
ïðèâàòèçàö³þ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â, ãîñïî-
äàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà» ó ï’ÿòó ïîçèö³þ:

- ó äðóã³é ãðàô³ öèôðè «72:175:0016» çàì³íèòè 
íà öèôðè «72:108:0001».

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 надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Гудименку Володимиру Володимировичу 
на вул. Бродівській, 130-а 

у Голосіївському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 524/2726 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Гудименку Володимиру Володимировичу на вул. Бродівській, 130-а у Голосіївському районі 
м.Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне-
сення змін До деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãóäèìåíêó Âîëîäèìèðó 
Âîëîäèìèðîâè÷ó íà âóë.Áðîä³âñüê³é, 130-à ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ           0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ)          
(Ê-27423).

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 громадянину 

Білому Максиму Володимировичу 
у пров. Підбірному 

у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 525/2727 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Білому Максиму Володимировичу у пров. Підбірному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Á³ëîìó Ìàêñèìó Âîëîäèìèðîâè-
÷ó ó ïðîâ.Ï³äá³ðíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27286).

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 громадянину 
Коряці Євгену Володимировичу 

на вул. Лесі Українки, 1 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва 
та обслуговування жилого 
будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 526/2728 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Коряці Євгену Володимировичу на вул. Лесі Українки, 1 у Деснянському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Êîðÿö³ ªâãåíó Âîëîäèìèðîâè÷ó 
íà âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27553).

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 громадянину 

Пилипенку Віталію Володимировичу 
на вул. Горького, 43 

у Деснянському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 527/2729 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Пилипенку Віталію Володимировичу на вул. Горького, 43 у Деснянському районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïèëèïåíêó Â³òàë³þ Âî-
ëîäèìèðîâè÷ó íà âóë.Ãîðüêîãî, 43 ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó 
âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27554).

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
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Бондарчуку Володимиру Сергійовичу 
у пров. 1-му Радистів, 14 
у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого 
будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 528/2730 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Бондарчуку Володимиру Сергійовичу у пров. 1-му Радистів, 14 у Деснянському районі м. Києва 
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Áîíäàð÷óêó Âîëîäèìèðó Ñåðã³éî-
âè÷ó ó ïðîâ. 1-ìó Ðàäèñò³â, 14 ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-
íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27607).

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 громадянці 
Педченко Аліні Олександрівні 

на вул. Горького, 43-а 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 529/2731 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Педченко Аліні Олександрівні на вул. Горького, 43-а у Деснянському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Ïåä÷åíêî Àë³í³ Îëåêñàíäð³âí³ íà 
âóë. Ãîðüêîãî, 43-à ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27555).

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 громадянці 
Орленко Галині Анатоліївні 

у пров. Радистів, 9-в 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 530/2732 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Орленко Галині Анатоліївні у пров. Радистів, 9-в у Деснянському районі м. Києва та додані до-
кументи, 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:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îðëåíêî Ãàëèí³ Àíàòî-
ë³¿âí³ ó ïðîâ. Ðàäèñò³â, 9-â ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 
ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñ-
í³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27608).

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 громадянці 
Рибак Олені Василівні 

у пров. 1-му Радистів, 16 
у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 531/2733 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Рибак Олені Василівні у пров. 1-му Радистів, 16 у Деснянському районі м. Києва та додані до-
кументи, 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:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Ðèáàê Îëåí³ Âàñèë³âí³ ó ïðîâ. 1-ìó 
Ðàäèñò³â, 16 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-
äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27606).

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 громадянці 

Прохоренко Марії Олексіївні 
на вул. Джерельній, 15-а 

у Дарницькому районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 532/2734 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Прохоренко Марії Олексіївні на вул. Джерельній, 15-а у Дарницькому районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïðîõîðåíêî Ìàð³¿ Îëåêñ³¿âí³ íà 
âóë. Äæåðåëüí³é, 15-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,03 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-24217).

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 громадянці 
Левченко Світлані Юріївні, 

члену садівничого товариства 
«Святище» Дарницького району м. Києва, 

на вул. Абрикосовій 
у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 533/2735 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Левченко Світлані Юріївні, члену садівничого товариства «Святище» Дарницького району м. Ки-
єва, на вул. Абрикосовій у Дарницькому районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ëåâ÷åíêî Ñâ³òëàí³ Þð³-
¿âí³, ÷ëåíó ñàä³âíè÷îãî òîâàðèñòâà «Ñâÿ-
òèùå» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, íà 
âóë. Àáðèêîñîâ³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. 
Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ 
ñàä³âíèöòâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-24058).

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
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Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Лановському Олександру Григоровичу 

на вул. Шевченка, 29-а у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 534/2736 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Лановському Олександру Григоровичу на вул. Шевченка, 29-а у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Микитчику Олександру Васильовичу 

на вул. Левадній, 35-а у Дарницькому районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 538/2740 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Микитчику Олександру Васильовичу на вул. Левадній, 35-а у Дарницькому районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ëàíîâñüêîìó Îëåêñàíäðó Ãðèãî-
ðîâè÷ó íà âóë.Øåâ÷åíêà, 29-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,07 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëà-
íîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27587).

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

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíèíó Ìèêèò÷èêó Îëåêñàíäðó Âàñèëüî-
âè÷ó íà âóë.Ëåâàäí³é, 35-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-26588).

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 

громадянці Єфіменко Олені Анатоліївні 
на вул. Мостовій, 53-а у Солом’янському районі 

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

Рішення Київської міської ради № 535/2737 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Єфіменко Олені Анатоліївні на вул. Мостовій, 53-а у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянкам Маковецькій Людмилі Вікторівні, 

Гладченко Лідії Вікторівні на вул. Корчуватській, 1/48-а 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 539/2741 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ ªô³ìåíêî Îëåí³ Àíàòîë³¿âí³ 
íà âóë. Ìîñòîâ³é, 53-à ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27751).

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

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíêàì 
Ìàêîâåöüê³é Ëþäìèë³ Â³êòîð³âí³, Ãëàä÷åíêî Ë³ä³¿ 
Â³êòîð³âí³ íà âóë. Êîð÷óâàòñüê³é, 1/48-à ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25684)».

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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Зелді Яні Павлівні на вул. Ватутіна, 33-а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 536/2738 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Зелді Яні Павлівні на вул. Ватутіна, 33-а у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

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

земельної ділянки громадянину Плаксію Петру 
Михайловичу у мікрорайоні Чапаєвка Голосіївського 
району м. Києва для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд»

Рішення Київської міської ради № 540/2742 від 20 червня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Çåëä³ ßí³ Ïàâë³âí³ íà âóë. Âàòóò³íà, 33-à 
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 ñïîðóä çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27086).

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

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Ïëàêñ³þ Ïåòðó Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ 
×àïàºâêà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä» (Ê-23694)».

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 надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Гаращук Ганні Сергіївні на вул. Осінній, 74 
у Святошинському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 537/2739 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Гаращук Ганні Сергіївні на вул. Осінній, 74 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, 
керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ãðîìàäÿíö³ Ãàðàùóê Ãàíí³ Ñåðã³¿âí³ íà âóë. Îñ³íí³é, 
74 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó 
âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27379).

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 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

Фадєєвій Анні Пилипівні у проїзді Калиновий Ріг, 1 
в Оболонському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 541/2743 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Фадєєвій Анні Пилипівні 
у проїзді Калиновий Ріг, 1 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтею 9 Земельного 
кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих 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 òåõí³÷íî¿ 

äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ 
(â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà 
ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíö³ Ôàäººâ³é Àíí³ Ïèëèï³âí³ 
ó ïðî¿çä³ Êàëèíîâèé Ð³ã, 1 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ïëîùåþ 0,0351 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà) äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27228).

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
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Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину 

Лукашу Ігорю Валерійовичу 
у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 542/2744 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки громадянину Лукашу Ігорю Валерійовичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території захисних зелених на-
саджень (витяг з містобудівного кадастру м. Києва від 13.07.2016 № 7446/0/12-2/12-03-16), 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:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëóêàøó ²ãîðþ 
Âàëåð³éîâè÷ó ó ïðîâ.Çàëóæíîìó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27562).

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

Андрєєву Олександру Володимировичу 
у пров. Залужному 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 543/2745 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Андрєєву Олександру Володимировичу у пров. Залужному у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території захисних зелених наса-
джень (витяг з містобудівного кадастру м. Києва від 13.07.2016 № 7444/0/12-2/12-03-16), 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:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Àíäðººâó Îëåê-
ñàíäðó Âîëîäèìèðîâè÷ó ó ïðîâ. Çàëóæíîìó ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó 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-27561).

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 надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню 
зелених насаджень Святошинського району м. Києва 

на вул. Тулузи, 6-д 
у Святошинському районі м. Києва 

для утримання та благоустрою зелених 
насаджень, експлуатації 

та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 498/2700 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва на вул. Тулузи, 
6-д у Святошинському 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 ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà íà âóë. Òóëóçè, 6-ä ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,41 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-28283).

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 по 
утриманню зелених насаджень 

Святошинського району 
м. Києва на вул. Академіка 

Корольова (біля ДП «Смарагд») 
у Святошинському районі м.Києва для утримання 
та благоустрою зелених насаджень, експлуатації 

та обслуговування території
Рішення Київської міської ради № 499/2701 від 20 червня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва на вул. Ака-
деміка Корольова (біля ДП «Смарагд») у Святошинському 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¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà 
(á³ëÿ ÄÏ «Ñìàðàãä») ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,68 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàí-
íÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 

òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27620).

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 по утриманню зелених насаджень 
Святошинського району м. Києва на розі 

вул. Якуба Коласа та бульв.Ромена Роллана 
у Святошинському районі м. Києва 

для утримання та благоустрою зелених насаджень, 
експлуатації та обслуговування території

Рішення Київської міської ради № 500/2702 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва на розі 
вул. Якуба Коласа та бульв.Ромена Роллана у Святошинському 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¿ 
ä³ëÿíêè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðè-
ìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà íà ðîç³ âóë. ßêóáà Êîëàñà òà 
áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,19 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ òà áëàãîóñòðîþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ òåðèòîð³¿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ 
(äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27621).

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 по утриманню 

зелених насаджень Шевченківського 
району м. Києва між будинками № 5, 7, 9, 11-а, 13-а 
на вул. Блюхера та № 24 на вул. Академіка Туполєва 

у Шевченківському районі 
м. Києва для утримання 
та обслуговування скверу

Рішення Київської міської ради № 501/2703 від 20 червня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва між будин-
ками №5, 7, 9, 11-а, 13-а на вул. Блюхера та № 24 на вул. Академіка Туполєва у Шевченківському 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 çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ì³æ 
áóäèíêàìè ¹ 5, 7, 9, 11-à, 13-à íà âóë.Áëþõåðà òà 
¹ 24 íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó 
ðàéîí³ ì.Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,60 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ 
äëÿ óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêâåðó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27612).

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
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1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÐÅÇ²ÄÅÍÑÈÑ» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 37480529, ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ: 04205, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Îáîëîíñüêèé, 
áóäèíîê 26) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåïëîåëåê-
òðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, àòîìíèõ 
åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ, òà 
óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî 
ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì 
òàðèôîì.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-

áåçïå÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÔÎÐÒ ÐÅÇ²ÄÅÍÑÈÑ» ó ñòðîê íå 
ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé 
ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàç-
íà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, 
ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 
10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó 
äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Ñêàñóâàòè 11 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çî-
âí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî íå-
êîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4» Äí³ïðîâñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
06 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 556, âèêëàâøè éîãî â 
íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðè-

ºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ¹ 4» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà 
Êèºâà çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про відмову в продовженні строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 763 від 26 червня 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 зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26.06.2017 року № 763
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

строк дії яких не продовжується

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26.06.2017 року № 765
Реквізити рахунків 

для зарахування надходжень до місцевого буджету 
по коду класифікації доходів бюджетів 22010200

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26.06.2017 року № 766

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

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

Місце розташування рекламного 
засобу

1 09606-05-П-1 Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Маркет- Сервіс»

Кронштейн на фасаді 
будинку (будівлі), споруді

1,65 Голосіївський район, вул. Василь-
ківська, 8

2 14207-07 Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Маркет- Сервіс»

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

5,8 Дніпровський район, вул. Курна-
товського, 15

3 27988-11 Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Маркет- Сервіс»

Кронштейн на фасаді 
будинку (будівлі), споруді

5,998 Голосіївський район, просп. На-
уки, 4

4 32627-13-П-1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СБЕРБАНК»

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

22 Голосіївський район, вул. Антоно-
вича (вул. Горького), 124-128

5 33367-13-П-1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СБЕРБАНК»

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

16 Солом’янський район, вул. Ми-
трополита Василя Липківського 
(вул. Урицького), 8

6 39485-13-П-1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СБЕРБАНК»

Кронштейн на фасаді 
будинку (будівлі), споруді

0,876 Солом’янський район, вул. Ми-
трополита Василя Липківського 
(вул. Урицького), 8

7 42193-14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРСИББАНК»

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

10,166 Святошинський район, вул. Юри 
Гната, 7

8 42093-14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УКРСИББАНК» 

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

19,76 Оболонський район, просп. Героїв 
Сталінграда, 6

9 39837-14-П-1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СБЕРБАНК»

Кронштейн на фасаді 
будинку (будівлі), споруді

0,876 Голосіївський район, вул. Антоно-
вича (вул. Горького), 124-128

10 49108-15-П-1 ТОВ «ФОРФУД» Кронштейн на фасаді 
будинку (будівлі), споруді

0,98 Печерський район, вул. Хрещатик, 
15

11 49109-15-П-1 ТОВ «ФОРФУД» Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

2,4 Печерський район, вул. Хрещатик, 
15

№ 
з/п

Отримувач Код отри-
мувача 
(ЄДРПОУ)

Банк 
отримувача 
(ГУДКСУ)

Код бан-
ку (МФО 
ГУДКСУ)

Номер рахунку Код класифі-
кації доходів 
бюджету

Найменування коду класифікації 
доходів бюджету

1 ГУК у 
м.Києві/
м.Київ/ 
22010200

37993783 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31411511700001 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

2 УК у Голо-
сіївському 
районі/Г оло-
сіївський ра-
йон/22010200

38039757 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31410511700002 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

3 УК у Дар-
ницькому 
районі/Дар-
ницький ра-
йон/22010200

38021179 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31419511700003 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

4 УК у Дес-
нянському 
районі/Дес-
нянський ра-
йон/22010200

37984978 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31418511700004 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

5 УК у Обо-
лонському 
районі/Обо-
лонський ра-
йон/22010200

38002491 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31416511700006 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

6 УК у 
Печерському 
районі/
Печерський 
район/
22010200

38004897 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31415511700007 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

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

1. 28973-11 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОВАР 2010»

Рекламна вивіска на бу-
динку (будівлі), споруді

5,52 Солом’янський район, пл. 
Солом’янська, 25 (літера А)

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ 
äîçâîëó íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
ó ê³ëüêîñò³ 1 äîçâ³ë.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ РЕЗІДЕНСИС»

Розпорядження № 765 від 26 червня 2017 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року 
№ 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» :

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 766 від 26 червня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, підпункту 
16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської 
ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про внесення змін 
до Статуту комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» 

Дніпровського району м. Києва
Розпорядження № 767 від 30 червня 2017 року

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського кодексу України, Цивільного 
кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2016 року № 801 «Про затвердження 
Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1167/29297, та з метою приведення Статуту 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Дніпровського 
району м. Києва у відповідність з вимогами законодавства України:

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

7 УК у По-
дільському 
районі/По-
дільський ра-
йон/22010200

37975298 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31414511700008 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

8 УК у Свято-
шинському 
районі/
Святошин-
ський ра-
йон/22010200

37962074 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31413511700009 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

9 УК у 
Солом’ян-
ському 
районі/Со-
лом’янський 
район/
22010200

38050812 Головне 
управління 
Державної 
казначей-
ської служби 
України у м. 
Києві N.

820019 31413511700010 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

10 УК у Шев-
ченківському 
районі/
Шевченків-
ський ра-
йон/22010200 

37995466 Головне 
управління 
Державної 
казначейської 
служби Украї-
ни у м. Києві

820019 31412511700011 22010200 Плата за ліцензії на певні види 
господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою 
Міністрів АРК, виконавчими 
органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади



8 ДОКУМЕНТХрещатик
25 липня 2017 р.
№78 (4991)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

06 квітня 2012 року № 556
(у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації

від 30.06.2017 № 767)
Статут 

комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико- санітарної допомоги № 4» 

Дніпровського району міста Києва
(íîâà ðåäàêö³ÿ)

(²äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38196712)
ì. Êè¿â - 2017

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß 
1.1. Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 

¹ 4» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) º ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì çà-
êëàäîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íåïðèáóòêîâèì Ï³äïðèºìñòâîì, çàñíîâàíèì íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³äíåñåíèì äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ - Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì) òà ï³äïîðÿäêîâàíèì óïðàâë³ííþ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ - Óïðàâë³ííÿ).

Ï³äïðèºìñòâî ìîæå âçàºìîä³ÿòè ç Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ 
âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ - Âëàñíèê).

1.2. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 
ðîêó ¹ 846/7082 «Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèí-
íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» øëÿõîì âèä³ëó ç³ ñêëàäó 
äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³í³êè ¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

1.3. Ï³äïðèºìñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòà-
íîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè 
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîçïîðÿäæåííÿìè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿, íàêàçàìè óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè òà öèì Ñòàòóòîì.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó íåêîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà äîñÿã-
íåííÿ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ðåçóëüòàò³â áåç ìåòè 
îäåðæàííÿ ïðèáóòêó.

1.5. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíó-
âàííÿì, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè.

1.6. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, óñ³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ çä³éñíþº ÷åðåç îðãàíè 
Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà óñòàíîâè áàíêó çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì.

1.7. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:
Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-

í³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.
Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹ 4».
1.8. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: âóë. Ñåðã³ºíêà, 23, ì. Êè¿â, 02094.
1.9. Çì³íè äî Ñòàòóòó Ï³äïðèºìñòâà âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â òîìó æ 

ïîðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.
II. ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà º:
2.1.1. Îðãàí³çàö³ÿ íàäàííÿ ïðèêð³ïëåíîìó íàñåëåííþ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (äàë³ - ÏÌÄ).
2.1.2. Çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ äîñòóïíîñò³ òà ÿêîñò³ ÏÌÄ äëÿ ïðèêð³ïëåíîãî íàñåëåííÿ.
2.1.3. Îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî íàäàþòü âòîðèííó (ñïåö³àë³çîâàíó) 

ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ - ÂÌÄ), òðåòèííó (âèñîêîñïåö³àë³çîâàíó) ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ - ÒÌÄ), 
åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ - ÅÌÄ), ïàë³àòèâíó ìåäè÷íó äîïîìîãó, ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ.

2.1.4. Îðãàí³çàö³ÿ òà íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.
2Ë.5. Ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ÏÌÄ.
2.1.6. Ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè çà íàïðÿìîì ÏÌÄ.
2.1.7. Çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâîãî òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÏÌÄ.
2.1.8. Çàáåçïå÷åííÿ êàäðîâîãî óêîìïëåêòóâàííÿ.
2.1.9. Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ï³äðîçä³ëàìè Ï³äïðèºìñòâà â ³íòåðåñàõ óäîñêîíàëåííÿ 

íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.
2.2. Â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü Ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷óº:
2.2.1. Íàäàííÿ íàñåëåííþ ÏÌÄ.
2.2.2. Ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ìàñîâî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.
2.2.3. Ðàííº âèÿâëåííÿ òà ïðîô³ëàêòèêó íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, âèçíà÷åííÿ ãðóï ï³äâè-

ùåíîãî ðèçèêó.
2.2.4. Ðàííº âèÿâëåííÿ òà ïðîô³ëàêòèêó ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, â òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíî íå-

áåçïå÷íèõ.
2.2.5. Ïðîâåäåííÿ ñàí³òàðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè, íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ çäîðîâîìó ñïîñîáó 

æèòòÿ, îñíîâàì íàäàííÿ ñàìîäîïîìîãè òà âçàºìîäîïîìîãè.
2.2.6. Ïðîâåäåííÿ ñêðèí³íãó çàõâîðþâàíü, ðàííº âèÿâëåííÿ ÿêèõ âåäå äî çìåíøåííÿ ³íâàë³-

äèçàö³¿ ³ ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ.
2.2.7. Íàäàííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè ïàö³ºíòàì íà îñòàíí³õ ñòàä³ÿõ ïåðåá³ãó íåâèë³êîâíèõ çà-

õâîðþâàíü, ÿêà âêëþ÷àº êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîëåãøåííÿ ô³çè÷íèõ òà åìîö³éíèõ 
ñòðàæäàíü ïàö³ºíò³â, ìîðàëüíó ï³äòðèìêó ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.

2.2.8. Çä³éñíåííÿ â³äáîðó õâîðèõ äëÿ îòðèìàííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíî 
äî ïîêàçàíü.

2.2.9. Ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³, âèäà÷ó, ïðîäîâæåííÿ 
ëèñòê³â íåïðàöåçäàòíîñò³, íàäàííÿ òðóäîâèõ ðåêîìåíäàö³é õâîðèì, ùî ïîòðåáóþòü ïåðåâîäó íà 
³íø³ ä³ëÿíêè ðîáîòè, ñâîº÷àñíå íàïðàâëåííÿ õâîðèõ íà ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñïåðòíó êîì³ñ³þ òà 
ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ.

2.2.10. Âèïèñêó ðåöåïò³â äëÿ ï³ëüãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè îêðåìèõ ãðóï 
íàñåëåííÿ òà çà ïåâíèìè êàòåãîð³ÿìè çàõâîðþâàíü â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

2.2.11. Óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ 
Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.12. Íàñòóïí³ñòü òà ïîñë³äîâí³ñòü îáñòåæåííÿ, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ïàö³ºíò³â ó âçàºìîä³¿ 
ç ³íøèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íîãî ìàðøðóòó ïàö³ºíòà.

2.2.13. Íàïðàâëåííÿ ïàö³ºíò³â äëÿ îòðèìàííÿ ³íøèõ âèä³â ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà âòîðèííîìó 
òà òðåòèííîìó ð³âíÿõ.

2.2.14. Âçàºìîä³þ ñâî¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ç äîøê³ëüíèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, 
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâà-
ìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, 
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ³íòåðåñàõ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

2.2.15. Ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç â³äïóñêîì, âèêîðèñòàííÿì, ïðèäáàííÿì, çáåð³-
ãàííÿì, ïåðåâåçåííÿì, çíèùåííÿì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ïðåêóðñîð³â, 
îòðóéíèõ ÷è ñèëüíîä³þ÷èõ ðå÷îâèí, çàñîá³â ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.2.16. Ðåàë³çàö³þ ïðàâà ãðîìàäÿí â³ëüíî âèáèðàòè ë³êàðÿ, ùî íàäàº ÏÌÄ (ë³êàð çàãàëüíî¿ 
ïðàêòèêè - ñ³ìåéíèé ë³êàð, ó òîìó ÷èñë³ ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè - ñ³ìåéíèé ë³êàð, ùî ïðîâàäèòü 
ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè ÿê ô³çè÷íà îñîáà - ï³äïðèºìåöü, ùî ïåðåáóâàº ç Ï³ä-
ïðèºìñòâîì ó öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ, ë³êàð-òåðàïåâò ä³ëüíè÷íèé, ë³êàð-ïåä³àòð ä³ëüíè÷íèé).

2.2.17. Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íó ðîáîòó ç íàäàííÿ ÏÌÄ ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðè-
ºìñòâà çà òàêèìè íàïðÿìàìè:

2.2.17.1. Çá³ð, óçàãàëüíåííÿ òà êîíòðîëü äîñòîâ³ðíîñò³ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.
2.2.17.2. Çâ³òóâàííÿ òà íàäàííÿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
2.2.17.3. Àíàë³ç ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

2.2.17.4. Âèâ÷åííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåáè íàñåëåííÿ ó ÏÌÄ.
2.2.17.5. Ïëàíóâàííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá íàñåëåííÿ.
2.2.17.6. Àíàë³ç äîñòóïíîñò³ ÏÌÄ äëÿ íàñåëåííÿ, ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ òà ¿¿ êàäðîâîãî 

çàáåçïå÷åííÿ.
2.2.17.7. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â, ó òîìó ÷èñë³ íàâ÷àííÿ çà 

íàïðÿìîì âèçíà÷åíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.
2.2.17.8. Âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ 

õâîðèõ, ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.
2.2.17.9. Âïðîâàäæåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íàäàííÿ ÏÌÄ.
2.2.18. Àíàë³ç ñòàíó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ï³äïðèºìñòâà, éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 

òà ðîçðîáêó ô³íàíñîâèõ ïëàí³â.
2.2.19. Çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìåäè÷íîãî 

îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ, ³íøèõ çàñîá³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî 
ï³äðîçä³ë³â.

2.2.20. Óòðèìàííÿ áóä³âåëü, ñïîðóä ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ï³äðîçä³ë³â ó 
íàëåæíîìó ñòàí³.

2.2.21. Íàëåæíó åêñïëóàòàö³þ òà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ ó ï³äðîçä³-
ëàõ Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.22. Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â ó ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà.
2.2.23. Îáë³ê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ó òîìó ÷èñë³ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ.
2.2.24. Ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ ïëàíîâî- ïîïåðåäæóâàëüíèõ ðåìîíò³â, ðåìîíò-

íî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò íà îá’ºêòàõ Ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³þ íàëàãîäæóâàëüíèõ ðîá³ò ï³ä ÷àñ 
ï³äãîòîâêè äî åêñïëóàòàö³¿ ìåäè÷íî¿ àïàðàòóðè òà îáëàäíàííÿ.

2.2.25. Ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ ³ ïåðåâ³ðêó çíàíü ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ ïîñàäîâèõ îñ³á Ï³äïðè-
ºìñòâà òà ïðàö³âíèê³â, çàéíÿòèõ íà ðîáîòàõ ç ï³äâèùåíîþ íåáåçïåêîþ.

III. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ
3.1. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñîáè 

Ï³äïðèºìñòâî íàáóâàº ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.
3.2. Äëÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ÷è ïîñëóã Ï³äïðèºìñòâî çàñòîñîâóº ïðîöåäóðè çàêóï³âåëü, 

âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
3.3. Çáèòêè, çàâäàí³ Ï³äïðèºìñòâó âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ð³øåíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è 

îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ áóëî âèçíàíî ñóäîì íåêîíñòèòóö³éíèìè àáî íåä³éñíèìè, 
ï³äëÿãàþòü â³äøêîäóâàííþ çàçíà÷åíèìè îðãàíàìè äîáðîâ³ëüíî àáî çà ð³øåííÿì ñóäó.

3.4. Äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ íåêîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî çàëó÷àº ³ âè-
êîðèñòîâóº ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³, ô³íàíñîâ³, òðóäîâ³ òà ³íø³ âèäè ðåñóðñ³â, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ íå 
çàáîðîíåíî çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âëàñíèê òà Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì íå â³äïîâ³äàþòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà, 
à Ï³äïðèºìñòâî íå â³äïîâ³äàº çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Âëàñíèêà òà Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, êð³ì 
âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº ñâîþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, âñòàíîâëþº ÷èñåëüí³ñòü 
ïðàö³âíèê³â ³ øòàòíèé ðîçïèñ. Ï³äïðèºìñòâî ïîäàº øòàòíèé ðîçïèñ íà çàòâåðäæåííÿ äî Îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ ìàéíîì.

3.7. Ï³äïðèºìñòâî íàäàº ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷í³ ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ ë³öåíç³¿ òà çä³éñíþº 
ëèøå ò³ âèäè ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ë³öåíç³ºþ.

3.8. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó óêëàäàòè óãîäè, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü 
çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè òà ïðåäìåòó ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, íàáóâàòè ìàéíîâèõ òà îñîáèñòèõ 
íåìàéíîâèõ ïðàâ, áóòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³.

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

3.10. Ï³äïðèºìñòâî âèêîíóº â ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè â ñôåðàõ ïëàíóâàííÿ, 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâî- ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿ 
ïðàö³ òà ¿¿ îïëàòè, áåðå ó÷àñòü â ì³ñöåâèõ òà äåðæàâíèõ çàõîäàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â ì³ñò³ Êèºâ³, 
âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

3.11. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî:
3.11.1. Îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî ìåäè÷íå 

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ çà áþäæåòí³ êîøòè.
3.11.2. Çä³éñíþâàòè ðîçïîä³ë ô³íàíñîâèõ òà ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ì³æ ñâî¿ìè ï³äðîçä³ëàìè.
3.11.3. Óêëàäàòè â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü äîãîâîðè, óãîäè ç þðèäè÷íèìè ³ ô³çè÷íèìè îñîáàìè, 

âèñòóïàòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³.
3.12. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî çà ïîãîäæåííÿì ç Âëàñíèêîì:
3.12.1. Óêëàäàòè äîãîâîðè ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ïåâíî¿ òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíî 

äî çàêîíîäàâñòâà ç ë³êàðÿìè çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè - ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè, ÿê³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè ÿê ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³.

3.12.2. Ïðîâàäèòè ³íøó, í³æ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, íå çàáî-
ðîíåíó çàêîíîäàâñòâîì.

3.13. Ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷óº:
3.13.1. Íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ çà áþäæåòí³ êîøòè òà ³íøèõ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.
3.13.2. Äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó çâ³òóâàííÿ.
3.13.3. Íàäàííÿ çâ³ò³â òà îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ äî òåðèòîð³àëüíèõ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ 

öåíòð³â ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè.
3.13.4. Íàëåæíå âåäåííÿ îáë³êîâî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äãîòîâêè çâ³ò³â.
3.13.5. Êîîðäèíàö³þ âçàºìîä³¿ àìáóëàòîð³é, ôåëüäøåðñüêî- àêóøåðñüêèõ/ôåëüäøåðñüêèõ 

ïóíêò³â ç íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ïðîâåäåííÿ çàõîä³â äèñïàíñåðèçàö³¿ òà ìàñîâî¿ 
ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü â çîí³ òåðèòîð³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

3.13.6. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ çàêð³ïëåíîãî çà íèì ìàéíà òà âèä³ëåíèõ áþäæåòíèõ êîøò³â.
3.13.7. Óòðèìàííÿ ó íàëåæíîìó ñòàí³ ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà.
3.13.8. Ñòâîðåííÿ íåøê³äëèâèõ òà áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³, âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî 

îõîðîíó ïðàö³, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ óñòàòêóâàííÿ, òåõí³÷íèõ 
ðåãëàìåíò³â, ñòàíäàðò³â òà ñàí³òàðíèõ íîðì, ïðàâèë ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè.

3.13.9. Çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç óäîñêîíàëåííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â òà ³íøèõ çàõîä³â çàîõî-
÷åííÿ, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ äî ðåçóëüòàòèâíîãî, â³äïîâ³äàëüíîãî âèêîíàííÿ ¿õ 
ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â.

3.13.10. Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÂÌÄ òà ÒÌÄ ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ 
íèìè ïðèêð³ïëåíîãî äî Ï³äïðèºìñòâà íàñåëåííÿ.

3.14. Îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü òà ôóíêö³é, äîòðèìàííÿ 
âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Îáîâ’ÿçêè òà ïðàâà ³íøèõ 
ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòüñÿ ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè, çàòâåðäæåíèìè äèðåêòîðîì 
Ï³äïðèºìñòâà.

IV. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ
4.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ñòàòóòó íà îñíîâ³ ïîºäíàííÿ 

ïðàâ Âëàñíèêà, Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ùîäî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì 
òà ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

4.2. Êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð. Äèðåêòîð íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà ³ çä³éñíåííÿ íèì ñâî¿õ ôóíêö³é.

4.3. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ãîëîâîþ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ïîãîäæåííÿì ç äèðåêòîðîì 
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Çàñòóïíèêè äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àþòüñÿ 
íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà çà ïîãîäæåííÿì ç Îðãàíîì 
óïðàâë³ííÿ ìàéíîì.

²íø³ ïðàö³âíèêè ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Ï³ä-
ïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Ïîâíîâàæåííÿ äèðåêòîðà:
4.5.1. Çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì.
4.5.2 Ñïðÿìîâóº ³ êîîðäèíóº çàõîäè, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ï³äïðèºìñòâà.
4.5.3. Çàòâåðäæóº ïëàíè ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.
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4.5.4. Çàòâåðäæóº ðåæèì ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çà ïîäàííÿì 
¿õ êåð³âíèê³â.

4.5.5. Îðãàí³çîâóº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïëàí³â òà äîòðèìàííÿì ãðàô³ê³â ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â 
Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.6. Âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.
4.5.7. Çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â òà ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 

Ï³äïðèºìñòâà.
4.5.8. Çàáåçïå÷óº âïðîâàäæåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íà Ï³äïðèºìñòâ³.
4.5.9. Çàáåçïå÷óº âïðîâàäæåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ìîòèâàö³¿ ïðàö³ íà Ï³äïðèºìñòâ³.
4.5.10. Âæèâàº çàõîä³â ùîäî çàîõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â òà íàêëàäàº íà ïðàö³âíèê³â äèñöèïë³íàðí³ 

ñòÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
4.5.11. Ïðèçíà÷àº ïðàö³âíèê³â íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè íà Ï³äïðèºìñòâ³.
4.5.12. Çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â ³ çáîð³â òà ³íøèõ ïëàòåæ³â â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà.
4.6. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà (â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü) â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.
4.7. Äèðåêòîð áåç äîâ³ðåíîñò³ ä³º â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â óñ³õ ï³ä-

ïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îðãàíàõ âëàäè òà îðãàíàõ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü óêëàäàº äîãîâîðè, äàº äîðó÷åííÿ, ìàº 
ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ Ï³äïðèºìñòâà.

4.8. Çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.
4.9. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà äëÿ íàéá³ëüø ïîâíîãî âèêîðèñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ³ ñòâî-

ðåííÿ óìîâ äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðàö³âíèêà:
4.9.1. Ïðîâîäèòü àòåñòàö³þ òà ðàö³îíàë³çàö³þ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àº ¿õ íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü.
4.9.2. Âñòàíîâëþº ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþº òàðèô³êàö³þ òà âñòàíîâëþº 

ïðàö³âíèêàì íàäáàâêè äî ïîñàäîâîãî îêëàäó çà âèñîêó ÿê³ñòü, ñêëàäí³ñòü òà íàïðóæåí³ñòü â ðîáîò³, 
ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü òà ³íø³ äîïëàòè ³ íàäáàâêè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.9.3. Áåðå ó÷àñòü ó âñòàíîâëåíí³ ðåæèìó ðîáîòè òà òðèâàëîñò³ ðîáî÷îãî ÷àñó ³ â³äïî÷èíêó, à 
òàêîæ òðèâàëîñò³ äîäàòêîâèõ â³äïóñòîê â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çàáåç-
ïå÷óº óìîâè òåõí³÷íî¿ áåçïåêè.

4.10. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
V. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

5.1. Ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ï³äïðèºìñòâà º:
5.1.1. Àäì³í³ñòðàòèâíà ÷àñòèíà/óïðàâë³ííÿ.
5.1.2. Ãîñïîäàðñüêà ÷àñòèíà.
5.1.3. Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íà ñëóæáà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç êàá³íåò³â, â³ää³ëåíü, öåíòð³â, 

ëàáîðàòîð³é, ô³ë³é, àìáóëàòîð³é, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ñòðóêòóðíèõ àáî â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà áåç ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè.

VI. ÂÇÀªÌÎÄ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
6.1. Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì òà çáåðåæåííÿì íàëåæ-

íîãî Ï³äïðèºìñòâó ìàéíà ³ ìàº ïðàâî âèëó÷èòè â Ï³äïðèºìñòâà ìàéíî, ÿêå íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
àáî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, òà ðîçïîðÿäèòèñÿ íèì ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

6.2. Â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìàäÿíàìè â óñ³õ 
ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóþòüñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.3. Ïåðåâ³ðêà îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ óïîâíîâàæåíèìè 
îðãàíàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.4. Ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäèòüñÿ Âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì 
îðãàíîì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.5. Ó ðàç³ ïîòðåáè íàäàííÿ ïàö³ºíòîâ³ ÂÌÄ, ÒÌÄ, ïàë³àòèâíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷íî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿ Ï³äïðèºìñòâî íàïðàâëÿº éîãî çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè äî çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
â³äïîâ³äíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

6.6. Ó ðàç³ ïîòðåáè íàäàííÿ ïàö³ºíòîâ³ ÅÌÄ àáî íàÿâíîñò³ ïîêàçàíü äî åêñòðåíî¿ ãîñï³òàë³çàö³¿ 
Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº âèêëèê áðèãàäè åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

6.7. Ï³äïðèºìñòâî âçàºìîä³º ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ³íøèìè çàêëàäàìè ³ óñòàíîâàìè, 
ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
òà ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè.

6.8. Êîîðäèíóþ÷à, êîíñóëüòàòèâíà òà äîðàä÷à ôóíêö³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà Ï³äïðèºìñòâ³ ïîêëàäàºòüñÿ íà ìåäè÷íó ðàäó Ï³äïðèºìñòâà, ÿêà ä³º â³äïî-
â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

6.9. Êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì ó Ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì 
åêñïåðòèçè â³äïîâ³äíîñò³ ÿêîñò³ íàäàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âèìîãàì ìåäè÷íèõ ñòàíäàðò³â, íîð-
ìàòèâ³â, êë³í³÷íèõ ïðîòîêîë³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

6.10. Çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîêëàäàºòüñÿ íà 
â³äïîâ³äíèõ êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà.

6.11. Çä³éñíåííÿ âèá³ðêîâîãî âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà 
ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà çà íàïðÿìàìè ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

VII. ÄÆÅÐÅËÀ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß
7.1. Ï³äïðèºìñòâî º îäåðæóâà÷åì áþäæåòíèõ êîøò³â ó ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü.
7.2. Óòðèìàííÿ Ï³äïðèºìñòâà ³ îïëàòà ïðàö³ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà 

Êèºâà, à òàêîæ êîøò³â, îòðèìàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
7.3. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó ³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàþòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ 

êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæåíî â éîãî 
ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

7.4. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

7.5. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º: 
ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè çàñíîâíèêà;
äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã; 
äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â; 
êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â; 
êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåò³â; 
íàäõîäæåííÿ â³ä çäà÷³ â îðåíäó ìàéíà;
áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á; 
ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòàíîâëåíîìó 

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
7.6. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè ïëàòó çà íàäàííÿ ïîñëóã, çàëó÷àòè ìàòåð³àëüí³ òà 

ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, îòðèìóâàòè ãðàíòè, äàðóíêè òà áëàãîä³éí³ âíåñêè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.7. Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå ïðèéìàòè òà âèêîíóâàòè äîâåäåí³ äî íüîãî â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó äåðæàâí³ çàìîâëåííÿ òà çàìîâëåííÿ Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, 
âðàõîâóâàòè ¿õ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíó, âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâ åêîíîì³÷íîãî ³ 
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó òà âèáîðó êîíòðàãåíò³â, à òàêîæ ñêëàäàòè ³ âèêîíóâàòè ô³íàíñîâèé ïëàí 
(ð³÷íèé òà êâàðòàëüíèé) íà êîæåí íàñòóïíèé ð³ê.

7.8. Ï³äïðèºìñòâî âåäå îïåðàòèâíèé, áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ñêëà-
äàº ñòàòèñòè÷íó, ô³íàíñîâó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí îáë³êó, ñâîº÷àñí³ñòü çäà÷³ áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ çâ³òíîñò³ ïîêëàäà-
ºòüñÿ íà äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà Ï³äïðèºìñòâà.

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà ïîäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.9. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì ñêëà-
äàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àº âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóº Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ 
ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå 
ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

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

7.10. Äîõîäè Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ 
Ï³äïðèºìñòâà, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì.

7.11. Ï³äïðèºìñòâî äîòðèìóºòüñÿ çàáîðîíè ðîçïîä³ëó îòðèìàíèõ äîõîä³â àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä 
çàñíîâíèêà, ÷ëåí³â Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ïðàö³âíèê³â (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî 
ñîö³àëüíîãî âíåñêó), ÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâà òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

VIII. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ
8.1. Ïðàö³âíèêè Ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ Ï³äïðèºìñòâîì ÷åðåç 

çàãàëüí³ çáîðè (êîíôåðåíö³¿), ðàäè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â, ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ÿê³ ä³þòü ó òðóäîâîìó 
êîëåêòèâ³, ³íø³ îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ òðóäîâèì êîëåêòèâîì íà ïðåäñòàâíèöòâî, âíîñèòè ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ç ïèòàíü çàõèñòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, 
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ³ òðóäîâèõ ïðàâ ïðàö³âíèê³â.

Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñòâîðþâàòè óìîâè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ó÷àñòü ïðàö³â-
íèê³â ó éîãî óïðàâë³íí³.

8.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàºòüñÿ ç óñ³õ ãðîìàäÿí, 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.

8.3. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³, åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâöåì 
ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

8.4. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó Ï³ä-
ïðèºìñòâà, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó – ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ 
– ïðåäñòàâíèêàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

8.5. Ñòîðîíè, ÿê³ ï³äïèñàëè êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð, ùîð³÷íî â ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ êîëåêòèâíèì 
äîãîâîðîì, çâ³òóþòü ïðî éîãî âèêîíàííÿ.

8.6. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
8.7. Ïèòàííÿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ãàðàíò³¿ îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ñòðà-

õóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òà ¿õ ñ³ìåé, à òàêîæ ³íø³ ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó âèð³øóþòüñÿ 
òðóäîâèì êîëåêòèâîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, öüîãî Ñòàòóòó òà êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

8.8. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ â ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó. Âñ³ ³íø³ 
ïëàòåæ³ çä³éñíþþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îïëàòè ïðàö³.

8.9. Ïðàö³âíèêè Ï³äïðèºìñòâà ïðîâàäÿòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó, êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó 
òà ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

IX. Ë²ÊÀÐÑÜÊÀ ÒÀªÌÍÈÖß
9.1. Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè Ï³äïðèºìñòâà òà ³íø³ îñîáè, ÿêèì ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïðîôåñ³éíèõ 

àáî ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ñòàëî â³äîìî ïðî õâîðîáó, ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, îãëÿä òà ¿õ ðåçóëüòàòè, 
³íòèìíó ³ ñ³ìåéíó ñòîðîíè æèòòÿ ãðîìàäÿíèíà, íå ìàþòü ïðàâà ðîçãîëîøóâàòè ö³ â³äîìîñò³, êð³ì 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèïàäê³â.

9.2. Ï³äïðèºìñòâî â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷óº àíîí³ìí³ñòü ïàö³ºíòà ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ 
³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü ë³êàðñüêó òàºìíèöþ.

9.3. Çàõèñò òà îáðîáëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþº äëÿ êîíêðåòíèõ ³ çà-
êîííèõ ö³ëåé, âèçíà÷åíèõ çà îäíîçíà÷íîþ çãîäîþ ñóá’ºêòà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, àáî ó âèïàäêàõ, 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, òà â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

X. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
10.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, 

ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè, – çà ð³øåííÿì ñóäó. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðè-
ïèíåííÿ, óòâîðåíîþ Âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ.

10.2. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâë³í-
íÿ ñïðàâàìè Ï³äïðèºìñòâà. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ ñêëàäàº ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ (ïåðåäàâàëüíèé 
àêò, ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ) Ï³äïðèºìñòâà ³ ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

10.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ 
¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

10.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà éîãî àêòèâè, ìàéíî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é íå ïðèáóòêîâ³é 
îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàíî äî äîõîäó áþäæåòó. Âèìîãè êðåäèòîð³â äî Ï³äïðè-
ºìñòâà, ùî ë³êâ³äóºòüñÿ, çàäîâîëüíÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

10.5. Ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ ïðèïèíåíèì ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïèñó ïðî éîãî ïðèïèíåííÿ.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

Про надання земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ «РАДІОВИМІРЮВАЧ» для експлуатації 
та обслуговування будівлі та споруд дитячого садка 

на вул. Дніпродзержинській, 110 у Дарницькому районі 
м. Києва

Розпорядження № 749 від 26 червня 2017 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», статей 13, 
21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Київської міської ради від 28 липня 
2016 року № 995/995 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНО-
МУ ПІДПРИЄМСТВУ «РАДІОВИМІРЮВАЧ» для експлуатації та обслуговування будівлі та споруд дитячого садка на 
вул. Дніпродзержинській, 110 у Дарницькому районі м. Києва», розглянувши звернення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«РАДІОВИМІРЮВАЧ» від 20 грудня 2016 року, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 24 червня 2016 року № 469 
«Про благоустрій територій Венеціанського, Долобецького 

та Труханового островів у Дніпровському районі»
Розпорядження № 782 від 3 липня 2017 року

Відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», з 
метою забезпечення утримання місць масового відпочинку населення в місті Києві в належному стані:

Ï³äïóíêò 3.2 ïóíêòó 3 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 ÷åðâíÿ 2016 
ðîêó ¹ 469 «Ïðî áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é Âåíåö³àí-
ñüêîãî, Äîëîáåöüêîãî òà Òðóõàíîâîãî îñòðîâ³â ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

«3.2. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ïðîåêòí³ òà ï³äðÿäí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ 
òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Ïðèïèíèòè Êè¿âñüêîìó çàâîäó «Ðàä³î-
âèì³ðþâà÷» ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,73 ãà, â³äâåäåíîþ çã³äíî 
ç ïóíêòîì 1 ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ 
â³ä 31 áåðåçíÿ 1975 ðîêó ¹ 274/15 «Ïðî â³ä-
âåäåííÿ Êè¿âñüêîìó çàâîäó «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³ä æèòëîâå áóä³âíèöòâî» 
òà çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,10 ãà, â³ä-
âåäåíîþ çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ð³øåííÿ âèêîíàâ-
÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè äåïóòàò³â 

òðóäÿùèõ â³ä 24 ãðóäíÿ 1984 ðîêó ¹ 1079 
«Ïðî â³äâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
çàâîäó «Ðàä³îâèì³ðþâà÷» äëÿ âëàøòóâàííÿ 
³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî 
çàêëàäó ¹ 331 ïî âóë. Äí³ïðîäçåðæèíñüê³é 
ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³» òà â³äíåñòè âêàçàí³ 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ 
òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Íàäàòè ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ 
«ÐÀÄ²ÎÂÈÌ²ÐÞÂÀ×», çà óìîâè âèêîíàííÿ 
ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â ïîñò³éíå êî-
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ðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,8675 ãà 
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:158:0040) 
äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ òà 
ñïîðóä äèòÿ÷îãî ñàäêà íà âóë. Äí³ïðîäçåðæèí-
ñüê³é, 110 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç 
çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü 
çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó 
çâ’ÿçêó ç çàêð³ïëåííÿì íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ áóä³âë³ äèòÿ÷îãî êîìá³íàòó 
(âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 21 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 18088144) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ 
æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, êîä ÊÂÖÏÇ 
03.02, ñïðàâà Ä-5744).

3. ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÐÀÄ²Î-
ÂÈÌ²ÐÞÂÀ×»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòó-
âà÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà 
íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 18 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ 13477/0/18/19-
11, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó 
ó ì. Êèºâ³ â³ä 19 ñåðïíÿ 2015ðîêó ¹ 19- 26-
7777.31-2208/20-15.

3.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.7. Äîòðèìóâàòèñü îáìåæåíü ó âèêîðèñòàíí³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàðåºñòðîâàíèõ ó Äåðæàâíîìó 
çåìåëüíîìó êàäàñòð³.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî 
êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè 
ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-
ìåëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про анулювання ліцензії, виданої товариству 
з обмеженою відповідальністю «Союздрук груп»

Розпорядження № 747 від 26 червня 2017 року
Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів госпо-

дарської діяльності»:

Про анулювання ліцензії, виданої товариству 
з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційна 

контора «Житлоексплуатація»
Розпорядження № 748 від 26 червня 2017 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів госпо-
дарської діяльності»:

Про утворення організаційного комітету з підготовки 
та проведення у місті Києві фінальних матчів 

Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 
сезону 2017/2018

Розпорядження № 750 від 26 червня 2017 року
Відповідно до законів Україні «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указу Президента України від 29 листопада 2016 року № 525/2016 «Про підготовку та проведення в Україні фінальних 
матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 05 квітня 2017 року № 236-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення в Україні 
фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018», розпорядження ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 
«Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою забезпечення належної організації та 
проведення у місті Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018:

Про створення робочої групи 
з вивчення питання розвитку туристичного простору 

в Подільському та Шевченківському районах
Розпорядження № 751 від 26 червня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» 
та «Про туризм», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та з 
метою вивчення питання розвитку туристичного простору в Подільському районі:

Про внесення змін до підпункту 8.11 пункту 8 
розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 30 вересня 2010 року № 787 «Про організаційно-
правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської 

міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 «Про питання 
організації управління районами в місті Києві»

Розпорядження № 752 від 26 червня 2017 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації 

управління районами в місті Києві» та у зв’язку з необхідністю продовження терміну завершення заходів з ліквідації 
юридичних осіб:

Про зміни у складі міжвідомчої робочої групи з питань 
реалізації Концепції розвитку української мови, культури 
та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва 

на 2015–2020 роки
Розпорядження № 753 від 26 червня 2017 року

З метою забезпечення ефективної роботи міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Концепції розвитку 
української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015-2020 роки:

1. Àíóëþâàòè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ë³öåíç³-
àòà âèäàíó â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 22 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ¹ 70 «Ïðî âèäà÷ó 
ë³öåíç³é ÒÎÂ «Ñîþçäðóê ãðóï» (³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä 38080941, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 
03113, ì. Êè¿â, âóë. Äðóæê³âñüêà, áóäèíîê 

10) ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÄ ¹ 040932 íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Àíóëþâàòè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè ë³öåíç³-
àòà âèäàíó â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 09 æîâòíÿ 2014 ðîêó ¹ 1122 «Ïðî âèäà÷ó 
ë³öåíç³¿ òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «Æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíà êîíòî-
ðà «Æèòëîåêñïëóàòàö³ÿ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 33234260, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03048, ì. 

Êè¿â, âóëèöÿ Åðíñòà, áóäèíîê 12, îô³ñ 62-À) 
ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 288106 íà ïðàâî ïðîâà-
äæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðã³¿.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Óòâîðèòè îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç ï³äãîòîâ-
êè òà ïðîâåäåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ô³íàëüíèõ ìàò÷³â 
Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓªÔÀ òà Ë³ãè ÷åìï³îí³â ÓªÔÀ 
ñåðåä æ³íîê ñåçîíó 2017/2018 òà çàòâåðäèòè 
éîãî ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îðãàí³çàö³éíîìó êîì³òåòó, óòâîðåíîìó 
â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, 
çàáåçïå÷èòè óçãîäæåííÿ ä³é ñåêðåòàð³àòó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-
ö³é, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ 
ôîðì âëàñíîñò³, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà, Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³ä-
ãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ Ë³ãè ÷åìï³îí³â 
2018 ðîêó ç ôóòáîëó.

3. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå òà 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó, óòâîðåíîãî â³äïîâ³äíî 
äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç âèâ÷åííÿ ïèòàííÿ 
ðîçâèòêó òóðèñòè÷íîãî ïðîñòîðó â Ïîä³ëüñüêîìó 
òà Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîíàõ ³ çàòâåðäèòè ¿¿ 
ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ðîáî÷î¿ 
ãðóïè, óòâîðåíî¿ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ:

2.1. Ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ êîíöåïö³¿ ðîçâè-
òêó òóðèñòè÷íîãî ïðîñòîðó Ïîä³ëüñüêîãî òà 
Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîí³â.

2.2. Êîîðäèíàö³þ òà óçàãàëüíåííÿ ä³é 
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ïîä³ëüñüêî¿ òà 
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ùîäî ðåàë³çàö³¿ â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â 
íà òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íîãî Ïîäîëó, çëàìó 
ðåëüºôó êè¿âñüêèõ ïðàâîáåðåæíèõ ñõèë³â, 
òåðèòîð³¿ Âåðõíüîãî ì³ñòà â ìåæàõ âóë. Âå-
ëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿ - Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ 
- ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ - Âîëîäèìèðñüêîãî 

óçâîçó - âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî - Àíäð³-
¿âñüêîãî óçâîçó - Ïåéçàæíî¿ àëå¿.

2.3. Ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ðîçïîðÿäæåíü âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ðåàë³çàö³¿ 
â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â íà òåðèòîð³¿ ³ñòîðè÷íîãî 
Ïîäîëó, çëàìó ðåëüºôó êè¿âñüêèõ ïðàâîáåðåæ-
íèõ ñõèë³â, òåðèòîð³¿ Âåðõíüîãî ì³ñòà â ìåæàõ 
âóë. Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿ - Ìèõàéë³âñüêî¿ 
ïëîù³ - ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ - Âîëîäèìèðñüêîãî 
óçâîçó - âóë. Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî - Àíäð³¿âñüêîãî 
óçâîçó - Ïåéçàæíî¿ àëå¿.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåí-
íÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Ó ï³äïóíêò³ 8.11 ïóíêòó 8 ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
30 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 787 «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09.09.2010 ¹ 7/4819 

«Ïðî ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè 
â ì³ñò³ Êèºâ³» ñëîâà òà öèôðè «01 ÷åðâíÿ 2017 
ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «01 ñ³÷íÿ 
2018 ðîêó».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Óíåñòè äî ñêëàäó ì³æâ³äîì÷î¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç 
ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè, êóëüòóðè òà âèõîâàííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ 
ó æèòåë³â ì³ñòà Êèºâà íà 2015-2020 ðîêè, çà-
òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 ëèïíÿ 2016 ðîêó 
¹ 487, òàê³ çì³íè:

Óâåñòè äî ñêëàäó:
Áàá³÷åâó Çîþ ²âàí³âíó - íà÷àëüíèêà íàâ÷àëüíî-

ìåòîäè÷íîãî â³ää³ëó êîìóíàëüíîãî íàâ÷àëüíîþ 
çàêëàäó «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè 
òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é»;

Êóñòîâó Â³êòîð³þ Âàëåíòèí³âíó - çàñòóïíèêà 

äèðåêòîðà áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ñ³ä Ôîðóì 
Óêðà¿íà» «³Íub» (çà çãîäîþ);

Êóöåíêî Àííó Ñòàí³ñëàâ³âíó - äèðåêòîðà 
êîìóíàëüíî¿ óñòàíîâè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé ìîëîä³æíèé öåíòð»;

Ëþäâ³÷óê Âàëåíòèíó Ëåîí³ä³âíó - íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó äîêóìåíòîîá³ãó òà çàáåçïå÷åííÿ ôîð-
ìóâàííÿ äîêóìåíò³â Íàö³îíàëüíîãî àðõ³âíîãî 
ôîíäó óïðàâë³ííÿ äîêóìåíòîîá³ãó òà àíàë³çó 
ñëóæáîâî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Òêà÷åíêî Íàòàë³þ Àíäð³¿âíó - ãîëîâíî-
ãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè 
óïðàâë³ííÿ äîøê³ëüíî¿, çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 

òà ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

×óéêî Òåòÿíó Ïàâë³âíó - çàñòóïíèêà ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè Íàö³îíàëüíîãî 

ìóçåþ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, êàíäèäàòà íàóê ç 
ìèñòåöòâîçíàâñòâà (çà çãîäîþ).

Âèâåñòè ç³ ñêëàäó:
Êèðè÷åíêà Â. Ñ., Ìàéçåëÿ Ñ. Ï.,Òîäîñîâó Ã. ².

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про уповноваження заступника голови 
Київської міської державної адміністрації 

Поворозника М. Ю. на підписання Угоди про співпрацю 
між виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією), 
Солом’янською районною в місті Києві державною 

адміністрацією та Благодійною організацією 
«100 відсотків життя. Київський регіон»

Розпорядження № 754 від 26 червня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою розвитку системи охорони здоров’я в місті Києві:
1.Óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà 
Ìèêîëó Þð³éîâè÷à íà ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî 
ñï³âïðàöþ ì³æ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ), Ñîëîì’ÿíñüêîþ ðàéîííîþ â 

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà Áëà-
ãîä³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ «100 â³äñîòê³â æèòòÿ. 
Êè¿âñüêèé ðåã³îí».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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1. Ñêàñóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2017 ðîêó 
¹ 500 «Ïðî â³äìîâó ó âèäà÷³ ë³öåíç³¿ ÇÀÊËÀÄÓ 
«ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ØÊÎËÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ «ÑËÀÂ²ß» ²ÌÅÍ² Â²ÊÒÎÐÀ ÑÎËÎÌÅÍÊÀ».

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïî³íôîðìóâàòè ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ Äåðæàâíó 
ðåãóëÿòîðíó ñëóæáó Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á, 
ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
(êàòåãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-
íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè ç 
êîîðäèíàö³¿ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-
ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî 
âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ÿê ñòîðîíè Ìåìîðàíäóìó, 

çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 ëèñòîïàäà 
2015 ðîêó ¹ 1071, âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, 
ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про скасування розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27 квітня 2017 року № 500 
«Про відмову у видачі ліцензії ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКА 

ШКОЛА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ «СЛАВІЯ» 
ІМЕНІ ВІКТОРА СОЛОМЕНКА»
Розпорядження № 771 від 3 липня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на виконання розпорядження 
Державної регуляторної служби України від 09 червня 2017 року № 96 «Про усунення порушень законодавства у 
сфері ліцензування»:

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантної посади директора 
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (категорія «Б»)

Розпорядження № 775 від 3 липня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, враховуючи про-
токол № 26/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної 
служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) від 
22 червня 2017 року:

Про зміни у складі робочої групи з координації 
взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо виконання зобов’язань виконавчого 
органу Київської міської ради(Київської міської державної 

адміністрації) як сторони Меморандуму
Розпорядження № 777 від 3 липня 2017 року

У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

03.07.2017 № 775

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади директора 

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

(категорія «Б»)
Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä 
äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016 
ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³ 
êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ 
ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè 
êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà 
çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã 
äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³éí³ 
çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïîñàäè 
òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ êîí-
êóðñíîþ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñèòóàö³éí³ 
çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëüøå îäí³º¿ 
ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ çã³äíî ç âè-
ìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äàíå çàâäàííÿ. 
Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêà ñèñòåìà:

Запропонуйте своє бачення реформування маршрутної мережі наземного пасажирського транспорту м. Києва

Вимоги, що оцінюються під час розв’язання : Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Проаналізуйте стан безпеки дорожнього руху у м. Києві, визначте проблеми та запропонуйте шляхи їх вирішення

Вимоги, що оцінюються під час розв’язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Надайте пропозиції щодо оптимізації роботи профільних підприємств дорожньо-транспортного комплексу міста Києва 

Вимоги, що оцінюються під час розв’язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 3.

2 áàëè âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóà-
ö³éíå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó 
äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.
Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàëüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. 
Îñòàòî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ º ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà-
÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ 
ïðî çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ 
îêðåìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³íêó (0-1-2) 
äàº åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñíî¿ îö³íêè.

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàëè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äî-
ïóùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03 листопада 2015 року № 1071 
(у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03.07.2017 № 777)
СКЛАД

робочої групи з координації взаємодії структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) щодо виконання зобов’язань виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) як сторони 
Меморандуму

Ïàíòåëåºâ Ïåòðî Îëåêñàíäðîâè÷  çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ïàñòóõîâ ²âàí Àíàòîë³éîâè÷   çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ôðàíöèøêî Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷  çàñòóïíèê äèðåêòîðà äèðåêö³¿ óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè åíåðãîå-
ôåêòèâíîñò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî», ñåêðåòàð ðîáî÷î¿ ãðóïè

×ëåíè ðîáî÷î¿ ãðóïè: 

Ãðÿçíîâà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà  ô³íàíñîâèé äèðåêòîð ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

Ãóäçü Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷   äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

²ºâëåâà Îëüãà Ãåííàä³¿âíà   äèðåêòîð ç ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî 
òîâàðèñòâà «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

Êîëòèê Îêñàíà Òàðàñ³âíà   äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíò-
ðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìàëåæèê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà    çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç 
ïèòàíü åíåðãîçáåðåæåííÿ, ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
òà ó ñôåð³ ïèòíî¿ âîäè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ìåäÿíèé Íàçàð Ëåîí³äîâè÷   äèðåêòîð ç³ ñòðàòåã³¿ ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»

Ì³ñòþê Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷  ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî»

Ìîðîç Îëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷  çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó – íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
ô³íàíñ³â òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ñôåðè ïîñëóã Äåïàðòàìåíòó 
ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïðèíàäà Ñâ³òëàíà ²ãîð³âíà   äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)

Ðîçóìíà-Äçÿâóí Îêñàíà Áîãäàí³âíà  íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè àïàðàòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ñèñòåìàòèçàö³¿ ïðàâîâèõ àêò³â 
þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñàðê³ñîâà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà  ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî êîíöåðíó «Öåíòð 
êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó»
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Про деякі заходи щодо виконання рішення Київської 
міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 

«Про затвердження Положення про громадський бюджет 
міста Києва»

Розпорядження № 756 від 26 червня 2017 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

столицю України – місто-герой Київ», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 «Про 
затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва»:

Корень Олександр Васильович Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), голова робочої групи

Баранова Катерина Олександрівна Начальник управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Гузенко Тетяна Андріївна Заступник директора Департаменту - начальник управління інформаційної політики та комуніка-
цій Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Деніс Олександр Володимирович Провідний спеціаліст відділу моніторингу виконання бюджету Бюджетного управління Де-
партаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Дудак Олеся Володимирівна Заступник начальника відділу організаційного та документального забезпечення діяльності за-
ступника міського голови - секретаря Київської міської ради управління забезпечення діяльності 
заступника міського голови - секретаря Київської міської ради (за згодою)

Лобойко Сергій Васильович Радник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (за згодою)

Мірошниченко Андрій Анатолі-
йович

Радник заступника голови Київської міської державної адміністрації (за згодою)

Новохацький Вячеслав Олексан-
дрович

Заступник директора з технічних питань комунального підприємства «Головний інформаційно-об-
числювальний центр»

Тихонов Олексій Євгенійович Радник заступника голови Київської міської державної адміністрації (за згодою)

Хацевич Ігор Мирославович Керуючий справами секретаріату Київської міської ради (за згодою)

Чернишова Марина Юріївна Начальник управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних 
та міжнародних зв’язків секретаріату Київської міської ради (за згодою)

1. Ñòâîðèòè ì³ñüêó ðîáî÷ó ãðóïó ç ïèòàíü 
ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, 
ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ïóíêòó ñó-
ïðîâîäó ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ì³ñüêî¿ ðîáî÷î¿ 
ãðóïè çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36.

3. Ì³ñüê³é ðîáî÷³é ãðóï³ ç ïèòàíü ãðîìàä-
ñüêîãî áþäæåòó:

âíåñòè ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî îðãàí³çàö³¿ 
³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿, øëÿõ³â òà çàñîá³â ¿¿ 
ðåàë³çàö³¿;

âíåñòè ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ïëàíó ïðîâåäåííÿ 
íàâ÷àíü ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííèõ ðîáî÷èõ ãðóï 
ç ïèòàíü ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó òà ãîëîâíèõ 
ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

âèçíà÷èòè îñîáó (îñ³á), â³äïîâ³äàëüíèõ çà 
ðîáîòó ç åëåêòðîííîþ ñèñòåìîþ «Ãðîìàäñüêèé 
ïðîåêò»;

âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ïàðàìåòð³â ãðî-
ìàäñüêîãî áþäæåòó íà â³äïîâ³äíèé ð³ê;

çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã çà çâ³òóâàííÿì ãîëî-
âíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â áþäæåòó ì³ñòó Êèºâà 
ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â;

çä³éñíþâàòè îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷åé ãîëîâíèõ 
ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ç 
àâòîðàìè ïðîåêò³â òà ãðîìàäñüê³ñòþ â ÷àñòèí³ 
³íôîðìóâàííÿ ïðî ì³ñüê³ ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè.

4. Ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ï³äïóíêòó 
2.2 ïóíêòó 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 

22 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 787/1791 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêèé áþäæåò 
ì³ñòà Êèºâà» òà ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ 
ç öèõ ïèòàíü.

5. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàáåçïå÷èòè:

³íôîðìàö³éíèé ñóïðîâ³ä çàõîä³â ó ðàìêàõ 
ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â 
ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà 
Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê;

âèñâ³òëåííÿ çàõîä³â ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ãðî-
ìàäñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â êîìóíàëüíèõ 
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

6. Óïðàâë³ííþ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
òà äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ àïàðàòó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàõîäè 
ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
òà ªäèíèé âåá-ïîðòàë òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

7. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâàì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ñïðèÿòè ó ïðîâåäåíí³ ³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿ 
ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

26.06.2017 року № 756

Склад
міської робочої групи з питань громадського бюджету

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ 
ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÀÍÒÎØÊÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
39458055, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03022, ì. Êè¿â, 

âóëèöÿ Ëîìîíîñîâà, áóäèíîê 73-å) ë³öåíç³þ 
íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó 
ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïî÷àòêîâî¿ 
çàãàëüíî¿ îñâ³òè).

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС «АНТОШКА» ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 768 від 30 червня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та до-
шкільної освіти у місті Києві»:

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäèíîìó 
âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏ-
ËÅÊÑ «ÀÍÒÎØÊÀ» íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç 
äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè 
ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðà-
õóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é 
êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ 

íà îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³-
ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Øìóëÿð Îëåã Âàñèëüîâè÷   ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

 Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó 
ª. Ñèòí³÷åíêî

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва гуртожитку та 

зовнішніх інженерних мереж  публічного акціонерного 
товариства «Будшляхмаш»

Розпорядження № 759 від 26 червня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», 
статей 41, 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», постанови 
Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення про порядок передачі в 
комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або оперативному 
управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 
«Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гур-
тожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення Арбітражного керуючого 
публічного акціонерного товариства «Будшляхмаш» від 25 грудня 2014 року № 134/12 та ухвалу Господарського суду 
Сумської області від 30 листопада 2015 року у справі 920/137/13-г, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî ãóðòîæèòîê ïóáë³÷-
íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Áóäøëÿõìàø» äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³é çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî çîâí³øí³ ³íæåíåðí³ 
ìåðåæ³ ãóðòîæèòêó ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
ðèñòâà «Áóäøëÿõìàø» äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó 
âîëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» â ìåæàõ òà íà óìîâàõ, 
âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâ-
ë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó 
ì³ñòà Êèºâà â³ä 27 âåðåñíÿ 2001 ðîêó (ç³ çì³íàìè 
òà äîïîâíåííÿìè), óêëàäåíîþ ì³æ Àêö³îíåðíîþ 
åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» òà 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, 
çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî çîâí³øí³ ³íæåíåðí³ 
ìåðåæ³ ãóðòîæèòêó ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâà-
ðèñòâà «Áóäøëÿõìàø» äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàòè ó 
âîëîä³ííÿ ³ êîðèñòóâàííÿ ïðèâàòíîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ó 
ìåæàõ òà íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ óãîäîþ ïðî ïåðåäà÷ó 
â óïðàâë³ííÿ â³äêðèòîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë» ìàéíà, ùî 
º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 

ì³ñòà Êèºâà, óêëàäåíîþ 20 ëèñòîïàäà 2003 ðîêó (â 
ðåäàêö³¿ äîãîâîðó íà âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ 
ìàéíîì òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà â³ä 01 ãðóäíÿ 
2006 ðîêó) ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³-
í³ñòðàö³ºþ òà â³äêðèòèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì 
«Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ «Êè¿ââîäîêàíàë», çã³äíî ç 
äîäàòêîì 3 äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷å-
íîãî â ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà êîï³þ 
àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íàäàòè Äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàí-
íÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çàçíà÷åíîãî â ïóíêòàõ 2, Ç 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 16 вересня 2008 року № 1258 «Про 
реєстрацію Статуту релігійної громади євангельських 

християн-баптистів «ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» 
у Дарницькому районі м. Києва»
Розпорядження № 776 від 03 липня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Пастора 
релігійної громади євангельських християн-баптистів «ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» у Дарницькому районі м. Києва 
від 21 березня 2017 року та протокол Загальних зборів членів релігійної громади євангельських християн-баптистів 
«ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» у Дарницькому районі м. Києва від 02 жовтня 2016 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 âåðåñíÿ 2008 
ðîêó ¹ 1258 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â «ÄÓ-
ÕÎÂÍÅ Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà 
«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-
áàïòèñò³â «ÄÓÕÎÂÍÅ Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß» ó Äàð-
íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè 
«Ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Öåðêâè 

ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â «Äóõîâíå 
â³äðîäæåííÿ» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»;

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â «ÄÓ-
ÕÎÂÍÅ Â²ÄÐÎÄÆÅÍÍß» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 
16 âåðåñíÿ 2008 ðîêó ¹ 1258, âèêëàâøè éîãî 
â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до розпорядження Представника 
Президента України у місті Києві від 12 квітня 1993 

року № 435 «Про реєстрацію статуту релігійної громади 
Всесвітньої Чистої Релігії у Радянському районі м. Києва»

Розпорядження № 778 від 03 липня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Голови релігійної 

громади Всесвітньої Чистої Релігії у Шевченківському районі м. Києва від 16 березня 2017 року та протокол Загальних 
Зборів членів релігійної громади Всесвітньої Чистої Релігії у Шевченківському районі м. Києва від 05 грудия 2016 року № 11:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåäñòàâíèêà 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 12 êâ³òíÿ 1993 
ðîêó ¹ 435 «Ïðî ðåºñòðàö³þ ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè Âñåñâ³òíüî¿ ×èñòî¿ Ðåë³ã³¿ ó Ðàäÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåííÿ 
ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Âñåñâ³òíüî¿ ×èñòî¿ Ðåë³ã³¿ 
ó Ðàäÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè 
«ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà «Â³øâà 

Í³ðìàëà Äõàðìà» ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».
2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 

ãðîìàäè Âñåñâ³òíüî¿ ×èñòî¿ Ðåë³ã³¿ ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåäñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³ä 12 êâ³òíÿ 1993 ðîêó ¹ 435, 
âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ. 

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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№78 (4991)

Про реконструкцію трамвайної лінії на площі Шевченка 
на ділянці від вулиці Автозаводської 

до вулиці Пуща-Водицької з розворотним кільцем
Розпорядження № 760 від 26 червня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Про міський електричний транспорт», з метою забезпечення надійного і безпечного руху 
пасажирів електротранспорту:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ 
íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Àâòî-
çàâîäñüêî¿ äî âóëèö³ Ïóùà-Âîäèöüêî¿ ç ðîç-
âîðîòíèì ê³ëüöåì.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
«Êè¿âïàñòðàíñ» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ 
ë³í³¿ íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ 
Àâòîçàâîäñüêî¿ äî âóëèö³ Ïóùà-Âîäèöüêî¿ ç 
ðîçâîðîòíèì ê³ëüöåì.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âïàñ-
òðàíñ»:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó 
îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè ³ çà-
òâåðäæåííÿ ¿¿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
ïîðÿäêó ³ íàäàòè íà ðîçãëÿä äî Äåïàðòàìåíòó 
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âíåñåííÿ äî áàçè 
ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-
äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ 
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 
ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà 
íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Àâòîçàâîäñüêî¿ äî âóëèö³ 
Ïóùà-Âîäèöüêî¿ ç ðîçâîðîòíèì ê³ëüöåì òà ñõåìó 
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
òðàìâàéíî¿ ë³í³¿ íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà íà ä³ëÿíö³ â³ä 
âóëèö³ Àâòîçàâîäñüêî¿ äî âóëèö³ Ïóùà-Âîäèöüêî¿ 
ç ðîçâîðîòíèì ê³ëüöåì.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ 
ë³í³¿ íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ 
Àâòîçàâîäñüêî¿ äî âóëèö³ Ïóùà-Âîäèöüêî¿ ç 
ðîçâîðîòíèì ê³ëüöåì ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî 
íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ 
ðîá³ò òà âèçíà÷èòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà íå ìåíøå í³æ 10 ðîê³â.

3.8. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò â³äíîâèòè ïîêðèò-
òÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè íà âñþ øèðèíó òà äîâæèíó â 
ìåæàõ ðîçðèòòÿ çà òèïîì ³ñíóþ÷îãî, à ïîêðèòòÿ 
òðîòóàð³â – íà âñþ øèðèíó òà äîâæèíó â ìåæàõ 
ðîçðèòòÿ ô³ãóðíèìè åëåìåíòàìè ìîùåííÿ òà 
ïåðåäàòè çà àêòàìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî 
ðåìîíòó òà óòðèìàííþ àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà 
ñïîðóä íà íèõ Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó» ì. Êèºâà, 
êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Øëÿõîâî-åêñïëó-
àòàö³éíå óïðàâë³ííÿ ïî ðåìîíòó òà óòðèìàííþ 
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõ³â òà ñïîðóä íà íèõ Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó», à òåõí³÷í³ çàñîáè ðåãóëþâàííÿ 
äîðîæíüîãî ðóõó – êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
«Êè¿âäîðñåðâ³ñ».

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò 
³ç ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ òðàìâàéíî¿ 
ë³í³¿ íà ïëîù³ Øåâ÷åíêà íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ 
Àâòîçàâîäñüêî¿ äî âóëèö³ Ïóùà-Âîäèöüêî¿ ç 
ðîçâîðîòíèì ê³ëüöåì ó 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþ-
âàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 
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 ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî 
³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà 
íàñòóïí³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà 
Ì. Þ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін 
до додатка до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 04 травня 2012 року № 711 
«Про виконання робіт з розробки 

проектно-кошторисної документації 
та будівельно-монтажних робіт 

з термомодернізації будівель бюджетної сфери»
Розпорядження № 779 від 03 липня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 грудня 2014 року № 389 «Про прийняття 
національного стандарту ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків»:

Çàòâåðäèòè çì³íè äî äîäàòêà äî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 04 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹711 «Ïðî âèêîíàííÿ 
ðîá³ò ç ðîçðîáêè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ òà áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò ç 
òåðìîìîäåðí³çàö³¿ áóä³âåëü áþäæåòíî¿ ñôåðè» 
(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
¹ 298), ùî äîäàþòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про перерозподіл 
видатків бюджету міста Києва, передбачених 

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської Державної 

адміністрації) на 2017 рік
Розпорядження № 781 від 03 липня 2017 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року 
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання 
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва 
на 2017 рік», з метою ефективного використання бюджетних коштів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â áþäæåòó 
â ñóì³ 4 811,37 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàð-
òàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2017 ð³ê ó çàãàëü-
íîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà âèêîíàííÿ 
Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó â 
ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëþòîãî 
2016 ðîêó ¹ 91/91, â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó 
áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, øëÿõîì çìåíøåííÿ 
âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â 
ðîçâèòêó çà êîäîì ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ 
âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâîãî áþäæåòó 
7317500 «²íø³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç åêîíîì³÷íîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïî-
ä³ëó âèäàòê³â áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî 
ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàòê³â, 
ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, 
ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про визначення 
величини опосередкованої вартості 

найму (оренди) житла в місті Києві на одну особу 
за квітень – червень 2017 року
Розпорядження № 784 від 03 липня 2017 року

Відповідно до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному 
пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682, пункту 3 рішення Ки-
ївської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження величини опосередкованої вартості 
найму (оренди) житла у м. Києві»:

1. Âèçíà÷èòè âåëè÷èíó îïîñåðåäêîâàíî¿ 
âàðòîñò³ íàéìó (îðåíäè) æèòëà â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 
îäíó îñîáó çà êâ³òåíü – ÷åðâåíü 2017 ðîêó â 
ðîçì³ð³ 600,00 ãðí.

2. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³-
ñòðàö³ÿì âèêîðèñòîâóâàòè âåëè÷èíó îïîñåðåä-
êîâàíî¿ âàðòîñò³ íàéìó (îðåíäè) æèòëà â ì³ñò³ 
Êèºâ³, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, 
äëÿ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ïðàâà 
ãðîìàäÿí íà ñîö³àëüíèé êâàðòèðíèé îáë³ê òà 

îòðèìàííÿ æèòëà ç æèòëîâîãî ôîíäó ñîö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â òà ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 12 жовтня 1995 року № 91 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

Християнської Місцевої Церкви 
Повного Євангелія «Слово» 

у Залізничному районі м. Києва»
Розпорядження № 785 від 04 липня 2017 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву Голови 
виконавчого органу релігійної громади Християнської Місцевої Церкви Повного Євангелія «Слово» у Солом’янському 
районі м. Києва від 20 квітня 2017 року № 5 та протокол Загальних Зборів членів релігійної громади Християнської 
Місцевої Церкви Повного Євангелія «Слово» у Солом’янському районі м. Києва від 27 листопада 2016 року № 1:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 æîâòíÿ 1995 
ðîêó ¹ 91 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè Ïîâíî-
ãî ªâàíãåë³ÿ «Ñëîâî» ó Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà àáçàö³ ïåðøîìó ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ñëîâà «ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ 
Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ «Ñëîâî» ó 
Çàë³çíè÷íîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâàìè 
«ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñ-

òèÿíñüêî¿ Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè Ïîâíîãî ªâàíãåë³ÿ 
«Ñëîâî» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè Õðèñòèÿíñüêî¿ Ì³ñöåâî¿ Öåðêâè Ïîâíî-
ãî ªâàíãåë³ÿ «Ñëîâî» ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì³ñòà Êèºâà, çàðåºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12 
æîâòíÿ 1995 ðîêó ¹ 91, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про капітальний ремонт 
будівель зеленого театру 
комунального закладу 

«Парк культури та відпочинку «Гідропарк» 
із благоустроєм території

Розпорядження № 793 від 04 липня 2017 року
Відповідно до статей 31, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про культуру», враховуючи листи Благодійної організації «Життєлюб» від 
07 квітня 2017 року № 1/07 та від 18 травня 2017 року № 1/18, з метою створення належних умов для проведення 
та організації культурних заходів на території комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк» у 
Дніпровському районі:

1. Çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóä³âåëü 
çåëåíîãî òåàòðó êîìóíàëüíîãî çàêëàäó «Ïàðê 
êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó «Ã³äðîïàðê» ³ç áëàãî-
óñòðîºì òåðèòîð³¿.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Ïàðê 
êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó «Ã³äðîïàðê» çàìîâíèêîì 
ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó çàêëàäó «Ïàðê êóëüòóðè òà 
â³äïî÷èíêó «Ã³äðîïàðê» ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ.
3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãå-

íåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ 
âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-
äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-
äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò.

3.5. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó 
ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàáåçïå÷èòè 
äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, 
çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051, òà âèìîã 
ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó 
íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî 
ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî 

ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ 
îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò 
òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà íå ìåíøå í³æ äåñÿòü ðîê³â.

3.7. Çàáåçïå÷èòè îôîðìëåííÿ ïðàâîâñòà-
íîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â íà çåìëþ çã³äíî ç çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ êàï³-
òàëüíîãî ðåìîíòó îá’ºêòà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà 
ðàõóíîê çàëó÷åííÿ ïîçàáþäæåòíèõ ìåöåíàòñüêèõ 
êîøò³â â³ä Áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Æèòòºëþá» ÿê 
ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî âèÿâèâ áàæàííÿ 
âçÿòè ó÷àñòü íà íåêîìåðö³éí³é îñíîâ³ â ÿêîñò³ 
ìåöåíàòà ó ðîçâèòêó îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-êóëüòóð-
íîãî òà êîìóíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ì³ñòà Êèºâà.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ, áóäå çàðàõîâàíå äî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà  Â. Êëè÷êî
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Про передачу до сфери управління 
Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 794 від 04 липня 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, частини 

п’ятої статті 60 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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 22 липня 2016 року № 109/01/25-6164, 
з метою забезпечення ефективного використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва:

1. Ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Øåâ÷åíê³â-
ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñï³ëüíî ç êîìóíàëü-
íèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì «Öåíòð 
ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè ì³ñòà Êèºâà» â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó ìàéíà, 
çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà 
íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
êîï³þ àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29 квітня 2015 року № 436 
«Про завершення реконструкції будівель Київського 

драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 20 
(А, Б) у Подільському районі»
Розпорядження № 796 від 06 липня 2017 року

Відповідно до статей 31, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації та за-
безпечення завершення реконструкції будівель Київського драматичного театру на Подолі на Андріївському узвозі, 
20 (А, Б) у Подільському районі:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó 
¹ 436 «Ïðî çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âåëü 
Êè¿âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó íà Ïîäîë³ íà 
Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 20 (À, Á) ó Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³» òàê³ çì³íè:

ó ïóíêò³ 1 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà «Òåàòðàëü-
íî-âèäîâèùíîìó çàêëàäó êóëüòóðè Êè¿âñüêèé 
àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïîäîë³» 
çàì³íèòè ñëîâàìè «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîìó 
çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé äðà-
ìàòè÷íèé òåàòð íà Ïîäîë³»;

ïóíêò 4 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â íîâ³é 
ðåäàêö³¿:

«4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», Ïîä³ëüñüê³é 
ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ 
òà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåäàòè Êè¿âñüêîìó 

àêàäåì³÷íîìó äðàìàòè÷íîìó òåàòðó íà Ïîäîë³ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîêóìåíòàö³þ, âèòðàòè íà 
ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âåëü Êè¿âñüêîãî äðàìàòè÷íîãî 
òåàòðó íà Ïîäîë³ íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, 20 (À, 
Á) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ (ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó 
äîêóìåíòàö³þ, äîãîâîðè, àêòè çâ³ðêè, âèêîíàâ÷ó 
äîêóìåíòàö³þ, äîâ³äêó ïðî ñóìó ôàêòè÷íèõ âè-
òðàò ç ïî÷àòêó ¿õ âèêîíàííÿ òà ³íø³ äîêóìåíòè)»;

ï³äïóíêò 5.1 ïóíêòó 5 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè 
â íîâ³é ðåäàêö³¿:

«5.1. Ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-
ðÿäêó çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåíòàðèçàö³¿, ïåðåä-
áà÷åíî¿ ïóíêòîì 3 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà 
âðàõîâóþ÷è äîêóìåíòàö³þ, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 4 
öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ïðèéíÿòè òà âçÿòè íà îáë³ê 
âèòðàòè íà ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âåëü Êè¿âñüêîãî 
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó íà Ïîäîë³ íà Àíäð³¿âñüêîìó 
óçâîç³, 20 (À, Á) ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³»;

ó ïóíêò³ 7 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà «íà ïðàâ³ 
ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ» çàì³íèòè ñëîâàìè «íà 
ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ».

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 797 від 07 липня 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 зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðîäîâæèòè ñòðîê ä³¿ äîçâîë³â íà ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 5 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, ñòðîê ä³¿ ÿêèõ 
ïðîäîâæåíî çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, 

à ó âèïàäêó çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³ä-
õîäàõ) ùîäî ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, 
ÿê³ çóìîâëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ 
â³äïîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, – äî íàñòàííÿ 
òàêèõ çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

№ № дозволу Розповсюджувач 
реклами Тип рекламного засобу Площа, 

кв. м
Місце розташування реклам-

ного засобу

1. 25995-10 ТОВ «Луверс» Банер, панно на фасаді будинку (будівлі), 
споруди 32 Святошинський район, вул. 

Гната Юри, 20 (№ 2)

2. 25997-10 ТОВ «Луверс» Банер, панно на фасаді будинку (будівлі), 
споруди 32 Святошинський район, вул. 

Гната Юри, 20 (№ 4)

3. 25998-10 ТОВ «Луверс» Банер, панно на фасаді будинку (будівлі), 
споруди 32 Святошинський район, вул. 

Гната Юри, 20 (№ 5)

4. 25994-10 ТОВ «Луверс» Банер, панно на фасаді будинку (будівлі), 
споруди 32 Святошинський район, вул. 

Гната Юри, 20 (№ 1)

5 25996-10 ТОВ «Луверс» Банер, панно на фасаді будинку (будівлі), 
споруди 32 Святошинський район, вул. 

Гната Юри, 20 (№ 3)

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó  ª. Ñèòí³÷åíêî

Додаток
розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.07.2017 року № 797
Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 

строк дії яких продовжується

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 798 від 07 липня 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 зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 2 äîçâîëè.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í 
ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî 
ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâ-
ëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ðåêëàìíèõ çàñîá³â,- äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 

çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про продовження 
строку дії дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 799 від 07 липня 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 зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðîäîâæèòè ñòðîê ä³¿ äîçâîë³â íà ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ Ç äîçâîëè.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, ñòðîê ä³¿ ÿêèõ 
ïðîäîâæåíî çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, 
à ó âèïàäêó çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³ä-
õîäàõ) ùîäî ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, 
ÿê³ çóìîâëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ 

â³äïîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â, – äî íàñòàííÿ 
òàêèõ çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про продовження 
строку дії дозволу 

на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 800 від 07 липня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве сахмоврядування 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 зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïðîäîâæèòè ñòðîê ä³¿ äîçâîëó íà ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 1 äîçâ³ë.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, ñòðîê ä³¿ ÿêèõ 
ïðîäîâæåíî çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, 
à ó âèïàäêó çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³ä-
õîäàõ) ùîäî ðîçòàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, 
ÿê³ çóìîâëþþòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ 

â³äïîâ³äíèõ ðåêëàìíèõ çàñîá³â,- äî íàñòàííÿ 
òàêèõ çì³í ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 801 від 07 липня 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 зовнішньої 
реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ 
ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 30 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñ-
ïëóàòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ç äîòðèìàííÿì 
íîðì òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñà-
í³òàðíèõ íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â 
çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíèìè 
äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî ðîç-
òàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâëþ-
þòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 

ðåêëàìíèõ çàñîá³â,- äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó 
çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ 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



15РЕКЛАМА Хрещатик
25 липня 2017 р.

№78 (4991)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) про підсумки 
конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності, 

що відбулися 14 липня 2017 року

№ 
з/п Назва об'єкта оцінки Мета проведення 

оцінки

Вартість 
робіт, грн/
строк ви-
конання, 

календар-
них днів

Переможець 
конкурсу

1.

Нежитлові приміщення площею 
178,4 кв.м, що розташовані 
за адресою: м. Київ. вул. При-
річна, 25, літ. "А"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

2800/4 TOB "ЄВРО-
ЛІЗИНГ"

2.

Нежитлова споруда площею 
80,2 кв.м, що розташована за 
адресою: м. Київ, вул. Кашта-
нова, 7, літ. "А"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

2100/7
TOB "ТРИ-

БЬЮТ-КОН-
САЛТИНГ"

3.

Нежитлова споруда площею 
163,8 кв.м, що розташована за 
адресою: м. Київ, вул. Закрев-
ського Миколи, 47, літ. "А"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

2200/5

TOB "ЦЕНТР 
НЕЗАЛЕЖ-

НОЇ ОЦІНКИ 
ВЛАСНОСТІ 
"ЕВЕРЕСТ"

4.

Нежитлові приміщення площею 
51,8 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Полярна, 
15, 1 літ. "А"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

800/15
TOB "Оціноч-
на компанія 

"МІСТО"

5.

Нежитлові приміщення площею 
95,6 кв.м. що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Академі-
ка Туполєва, 16, літ. "А"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

2000/5 TOB "ОЦІНКА-
КОНСАЛТ"

6.

Нежитлові приміщення площею 
75,2 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Басейна, 
1/2, літ. "А"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

2000/4 TOB "ЄВРО-
ЛІЗИНГ"

7.

Нежитлові приміщення площею 
863,2 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Кирилів-
ська, 4, літ. "А"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

3200/5 TOB "ОЦІНКА-
КОНСАЛТ"

8.

Нежитлова споруда площею 
156,75 кв.м, що розташована 
за адресою: м. Київ, вул. Олек-
сандра Сабурова, 3

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

2100/7
TOB "ТРИ-

БЬЮТ-КОН-
САЛТИНГ"

9.

Нежитловий будинок площею 
105,2 кв.м. що розташова-
ний за адресою: м. Київ, вул. 
Радистів, 42

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

2500/4 TOB "ЄВРО-
ЛІЗИНГ"

10.

Нежитлові приміщення площею 
871,3 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Оноре де 
Бальзака, 66

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

4400/5 TOB "ЄВРО-
ЛІЗИНГ"

11.

Нежитлові приміщення площею 
1009,2 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Оноре де 
Бальзака. 94

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

4500/5 TOB "ЄВРО-
ЛІЗИНГ"

12.

Нежитлові приміщення площею 
78,5 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Шолом-
Алейхема, 4

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

3200/15
TOB "Оціноч-
на компанія 

"МІСТО"

13.

Нежитлові приміщення площею 
292,6 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Шолом-
Алейхема. 18

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

3200/15
TOB "Оціноч-
на компанія 

"МІСТО"

14.

Нежитловий будинок площею 
63,7 кв.м, що розташований за 
адресою: м. Київ, вул. Пухів-
ська, 1-а, літ. "Т"

визначення ринкової 
вартості для при-
ватизації шляхом 

продажу на аукціоні

800/15
TOB "Оціноч-
на компанія 

"МІСТО"

КЖКП "Агропромбудіндустрія" доводить розрахункові розміри тарифів на послуги з утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій. Розрахунки виконані у зв'язку зі змінами економічних показників згідно 
з Порядком, затвердженим Постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 (із змінами, внесеними згідно з По-
становами КМУ) та надані до КМДА на затвердження. Структура, періодичність та терміни надання послуг 
відповідають вимогам Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 р. № 307.

Детальна інформація розміщена на дошках оголошень у під'їздах будинків.

№ з/п Адреса будинку
Тариф, грн/м2 в місяць

1 поверх 2 і вище

1 вул. Академіка Карпинського, 12/25 4,87 6,22

2 вул. Волинська, 25 4,79 5,98

3 вул. Сім'ї Ідзиковських, 11/13 4,63 4,63

4 вул. Львівська, 24 5,78 6,82

5 вул. Златоустівська, 44/22 - 5,46

6 вул. Златоустівська, 46 4,57 5,99

7 вул. Златоустівська, 48/5 - 5,43

8 вул. Річна, 3 4,54 5,21

9 вул. Вітряні Гори, 1 3,86 3,86

Зауваження і пропозиції приймаються письмово протягом 14 днів з дати опублікування за адресою: 01135, 
м. Київ, вул. Златоустівська, 44/22.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
(у порядку ч. 9 статті 74 ЦПК України)

Самелюка Федора Анатолійовича
"Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Вас у судове засідання у якості відповідача у справі 

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кей-Колект" про звернення стягнення на майно, яке призна-
чено на "13" вересня 2017 року на 14.15 і відбудеться за адресою: м. Васильків. Київська область, вул. Шевченка, 8. 
суддя Корнієнко C.B.

Ви зобов'язані повідомити суд про причини неявки.
Роз'яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин, судове засідання буде  проведено у Вашу 

відсутність. А відповідно до ч.9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи".

Суддя Корнієнко С.В.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду наступні об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації:

1) просп. В. Маяковського 3-Г, загальна площа – 180,40 кв.м, 2 поверх, мета використання за заявою ініціатора оренди – інше 
використання нерухомого майна (надання освітніх послуг погодинно), вартість об'єкта оренди –3 373 200,00 грн, ставка орендної 
плати – 15%, тижнева орендна плата (без ПДВ) – 263,52 грн, термін оренди 2 роки 364 дні. Балансоутримувач –школа І-ІІІ ступенів 
№ 275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва, розташована за адресою: просп. В. Маяковського 3-Г.

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 оголошення. 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.

"ТОВ "Норія Грейн" (ідентифікаційний код 39846948) повідомляє, що 17.03.2017 
року була викрадена печатка ТОВ "Норія Грейн". У зв'язку з цим вважати її недійною.

Інформуємо, що з 07.07.2017 року дійсним є дублікат печатки ТОВ "Норія Грейн" 
(ідентифікаційний код 39846948)."

Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру № 122 за адресою м. Київ, вул. 

Чавдар Єлизавети, буд. № 3, серії САЕ 052802 від 27.05.2010 року, видане Головним 

управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) на ім'я Клавел Стефан Філіп Жорж, вважати недійсним.

В оголошенні Департаменту комунальної власності м. Києва, газета "Хрещатик" 
№ 77 (4990) від 21 липня 2017 р., з технічних причин було допущено помилку.

Слід читати: "Оголошення про конкурс на право оренди нерухомого май-
на", – далі за текстом.

До уваги керівників підприємств, установ та організацій!
Згідно з постановою НКРЕКП від 24.04.2017 № 538 "Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну 

енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України", Порядком розрахунку 
роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№ 869, Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії 
(передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, Порядком ринкового 
формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженим постано-
вою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та листом НКРЕКП від 25.04.2017 № 4309/17.2.1/7-17 роздрібні тарифи на 
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з серпня 
2017 року становитимуть:

Роздрібні тарифи для споживачів електричної енергії у місті Києві з урахуванням ПДВ, 
які вводяться в дію з серпня 2017 року

І клас 
напруги 
(27,5 кВ і                                                                                                                                                
вище)

Крім 
того, 
ПДВ

з ПДВ

II клас 
напруги                                                                                                                                          
(до 27,5 
кВ)

Крім   
того,                                                                                                                                           
пдв

з ПДВ

Всі споживачі, крім населення та комунально-побутових потреб 
релігійних організацій коп./кВтгод 145,840 29,168 175,008 162,477 32,495 194,972

Комунально-побутові потреби релігійних організацій, коп./кВтгод 
(Постанова НКРЕКП №220 від 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Плата за перевищення договірної величини потужності- в 
двократному розмірі за 1 кВт згідно з Законом України "Про 
внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" від 
23.06.2005 №2706 та Постановою НКРЕ № 784 від 11.06.1999, 
грн/кВт (із змінами та доповненнями)

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма   
ДП  "НЕК "Укренерго" від  08.12.2016 №03/03/13844): 
• Нічний період;

• Напівпіковий період;          

• Піковий період:

0,25

1,02 

1,8

Межі тарифних зон: 

з 24 год. до 7 год.

з 7 год. до 8 год. 
з 11 год. до 20 год. 
з 23 год. до 24 год.                                                                                                                                             
 
з 8 год. до 11 год. 
з 20 год. до 23 год.

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами часу 
встановлюються такі тарифні коефіцієнти (Постанова НКРЕ від 
20.12.2001 № 1241 (із змінами та доповненнями), факсограма 
ДП "НЕК "Укренерго" від 08.12.2016 №03/03/13844:                                                                                                                                   
• Нічний період;                                                                                                         

• Денний період:

0,35 

1,35

Межі тарифних зон:                                                                                                                                             

з 23 год. до 7 год. 

з 7 год. до 23 год.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу випуску та 
оприлюднення рішень Київської міської ради управління організаційного та документального 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 на заміщення ва-
кантних 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 ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на 
службу та проходження служби в органах місцевого самоврядування: заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними до-
датками; 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 облікової 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 реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому зако-
нодавством 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 конкурс). Телефон для довідок: 202-72-29.
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– У ТУРНІРІ, організованому ша-
ховим клубом «Бригантина» й Дні-
провською районною організацією 
партії «БПП «Солідарність», беруть 
участь близько сорока любителів ша-
хів, – розповідає помічник депутата 
Київради Сергія Артеменка Олек-
сандра Личман. – Хотілося зробити 
свято для інтелектуалів-спортсменів 
нашого району, дати можливість 
шахістам поспілкуватися між собою. 

– А ще – популяризувати сам 
вид спорту взагалі й Міжнародний 
день шахів зокрема, – додає Марія 
Єзерська, помічник депутата Ки-
ївради Олени Авраменко. 

Трохи дивно було спостеріга-
ти, як сивочолі дідусі чи статечні 
академіки змагаються з зовсім 
маленькими дітьми чи підлітками. 

– Нічого дивного, шахи – це 
спорт рівних можливостей, – каже 

головний суддя змагань, керів-
ник шахового клубу «Бриганти-
на» Олександр Рибаченко, – ось 
хоча б Тимур Багров, який у своїх 
7 років незабаром отримає 1-й 
юнацький спортивний розряд, 
чи срібна призерка Києва серед 
дівчаток Оленка Луценко. Ці діти 
дадуть фору багатьом дорослим! 
І взагалі, в Дніпровському районі 
шахи поважають. В усіх спортшко-
лах району є відділення шахів, а 
в деяких гімназіях ще й окремий 
предмет «шахи». Ми працюємо на 
результат. 

Навіть літня злива не змогла за-
вадити турніру. Гравці й уболіваль-
ники кілька хвилин перечекали під 
навісом, і знову – в бій! А увечері 
того ж дня стали відомі переможці 
турніру. Серед дорослих першість 
виборов Володимир Черних, 2-е 
місце – у Валерія Хабічева, «брон-
за» дісталася Анатолію Івченку. 
Серед юнаків «золото» здобув Роман 
Терновський, «срібло» – у Євгена 
Онищенка й Тимура Багрова. Кра-
щою шахісткою виявилася Євгенія 
Торопцева, на 2-му місці –Олена 
Луценко, «бронза» дісталася Анні 
Мовчан 

У зв’язку з підвищенням 
температури повітря 
у Києві обмежать рух 
великовагового транспорту
У СТОЛИЦІ, в зв’язку з підвищенням температури повітря до 
+28°С, вводиться обмеження руху з 10.00 до 22.00 для фур загаль-
ною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. 

Нагадуємо, що такі зміни запроваджуються відповідно до роз-
порядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху 
великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у 
зв’язку з підвищенням температури повітря». 

Оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових 
авто обмеження руху вулично-дорожньою мережею міста здійсню-
ватиме Управління патрульної поліції у м. Києві 

У столиці встановлять 
7 меморіальних дощок
МЕМОРІАЛЬНІ дошки буде встановлено на честь митців, науков-
ців, учасника АТО, державних, громадських діячів. Так, на фасаді 
будинку на вул. Марії Заньковецької, 3/1 з’явиться дошка на честь 
відомого поета, прозаїка, перекладача та літературного критика 
Осипа Мандельштама та його дружини Надії. На честь видатного 
українського вченого та академіка Івана Лукінова встановлять 
пам’ятку на фасаді будинку на вул. Пушкінській, 2-4/7. З’явиться 
дошка на фасаді будівлі на вул. Богдана Хмельницького, 6 на честь 
відомого державного діяча, мецената й благодійника Івана Фундуклея. 
Окрім того, на фасаді будинку на вул. Великій Житомирській, 8/14 
з’явиться меморіальна дошка на честь нашого видатного скульптора 
та педагога Василя Бородая. Увіковічнять пам’ять про захисника 
України В’ячеслава Левицького, який загинув у зоні проведення 
АТО, встановивши меморіальну дошку на фасаді спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням англійської мови 
№ 15 на вул. Васильківській, 12-а. 

Меморіальні дошки у місті встановлять також на честь письмен-
ника, перекладача, громадського діяча  Юрія Загороднього на фасаді 
будинку на вул. Січових Стрільців, 40. А на фасаді будинку на вул. 
Михайла Коцюбинського, 9 – в пам’ять про видатного археолога та 
професора Лазаря Славіна. 

Варто зауважити, що витрати, пов’язані з виготовленням і 
встановленням меморіальних дощок, будуть профінансовані за 
позабюджетні кошти 

Стартував соціальний проект 
«Особливе перехрестя»
У П’ЯТНИЦЮ в столиці стартував соціально важливий проект 
«Особливе перехрестя», покликаний убезпечити дітей і підлітків 
від дорожньо-транспортних пригод і можливих наслідків ДТП. 
Так, на базі Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
відбулося урочисте підписання Меморандуму про співпрацю між 
ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та 
інформтехнологій» МОЗ України, МБФ «Допомоги постраждалим 
внаслідок ДТП» і Київським міським центром реабілітації дітей з 
інвалідністю, що і дав старт проекту. 

Після підписання Меморандуму відбулося театралізоване свято 
для вихованців Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-ін-
валідів м. Києва. Фахівці, артисти та волонтери в ігровій формі 
пояснювали присутнім правила поведінки на дорогах, можливі 
наслідки ДТП і яким чином їх уникнути. 

Проект «Особливе перехрестя» сприятиме реабілітації дітей, 
постраждалих внаслідок ДТП, та максимальному поширенню ін-
формації про можливі наслідки ДТП (створюється постійно діючий 
навчально-тренінговий центр для дітей і їхніх батьків). Окрім того, 
буде визначено місця концентрації ДТП, створено інтерактивну 
мапу небезпечних ділянок, на яких проведуть інфраструктурні 
зміни задля убезпечення в майбутньому  

Спорт інтелектуалів 
 � В Дніпровському районі відбувся аматорський 

турнір, присвячений Міжнародному дню шахів
На Центральній алеї 
парку відпочинку 
«Аврора» людно: за 
столиками з шаховими 
дошками й таймерами – 
шанувальники 
стародавньої гри-
спорту, яка прийшла 
до нас зі Сходу. Серед 
гравців – аматори 
й професіонали, 
майстри спорту й 
школярі-розрядники, 
чемпіони України, міста 
й шкільних змагань. 
Наймолодші учасники 
турніру – семирічний 
Тимур Багров, 
який вже має 2-й 
юнацький спортивний 
розряд, і 8-річна 
Божена Піддубна. А 
найстаршому гравцеві – 
Віктору Шелудкову – 84 
роки.

Наталя ПЛОХОТНЮК  
Спеціально для «Хрещатик»
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