
ЗА ІНІЦІАТИВИ містян віддано 
понад 444 тисячі голосів. Загалом 
за проекти ГБ-2018 проголосували 
131 449 киян. Для порівняння: 
минулого року за проекти ГБ-
2017 проголосувало 50 813 киян, 
віддавши понад 112 тисяч голосів. 
Зважаючи на зростаючу попу-
лярність Громадського бюджету, 
замість запланованих 100 млн грн 
Київрада збільшила фінансування 
проектів до 150 млн грн. 

– Ми задекларували політичну 
і принципову позицію – збіль-
шенню видатків на реалізацію 
ініціатив киян – бути! Ще з літа 
ми проводили відповідні роботи, 
аби скоригувати кошторис у цій 
частині. Більше того, бюджетна 
комісія частково підтримала і 

відповідну петицію громадян, – 
зазначив голова Постійної ко-
місії Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-
економічного розвитку Андрій 
Странніков. 

Департамент фінансів КМДА 
надішле лист головним розпо-
рядникам бюджетних коштів із 
інформацією про необхідність 
підготувати бюджетні запити 
щодо додаткових проектів-пе-
реможців. Вони будуть враховані 
при найближчому коригуванні 
бюджету на 2018 рік. Після цьо-
го буде можливо приступити до 
реалізації додаткових проектів-
переможців. 

Загалом на Громадський бю-
джет-2018 було подано 809 про-

ектів. До голосування було допу-
щено 564 громадські ініціативи. 
Найбільшу підтримку киян серед 
великих проектів (до 2 млн грн) 
отримали «Мережа хабів. Сучас-
ний освітній простір гімназії 
107 «Введенська» (4264 голоси), 
«Підземний музей на Поштовій 
площі» (3705 голосів), «Оновлене 
гематологічне відділення – збе-
реже життя тяжкохворим» (3617 
голосів). Серед малих проектів 
(до 400 тис. грн) перші місця у 
рейтингу посіли «Русанівка – зе-
лений острів» (1852 голоси), «Го-
лосіїв майбутнього» (1641 голос) 
та «Ганок для гімназії 34 «Либідь» 
(1525 голосів). За результатами 
голосування у рамках Громад-
ського бюджету-2018 необхідний 
бар’єр подолав 141 проект. Для 
порівняння у ГБ-2017 успішних 
проектів було 62 на загальну суму 
50 млн грн. 

Цьогоріч працюватиме і Гро-
мадська бюджетна комісія (ГБК), 
яка супроводжуватиме ГБ на усіх 
його етапах, проводитиме публіч-
не обговорення проектів, розгля-
датиме спірні ситуації, здійсню-
ватиме громадський контроль за 
реалізацією Положення про ГБ 
тощо. Заявки на участь у конкурсі 

з формування комісії подають-
ся до 1 лютого в електронному 
вигляді на сайті Громадського 
бюджету  (https://gb.kyivcity.gov.
ua/gbk). Участь у конкурсі можуть 
брати громадські об’єднання та 
благодійні організації, що від-
повідають таким вимогам: на 
момент формування комісії за-
реєстровані у місті Києві понад 
1 рік; наявність статусу непри-
бутковості; наявність публічної 
фінансової звітності за минулий 
рік; наявність власного інформа-
ційного ресурсу (веб-сайт та/або 
сторінки в соціальних мережах 
із зазначенням кількості учас-
ників/прихильників); наявність 
реалізованих проектів (не менше 
одного); наявність мотиваційного 
листа організації щодо участі у 
роботі комісії; наявність резюме 
та рекомендації на уповноваже-
ну особу (у випадку делегування 
представника); декларують по-
літичну незалежність. 

Голосування за кандидатів від-
буватиметься на сайті Громад-
ського бюджету Києва. Згідно з 
Положенням про громадський 
бюджет міста Києва, ГБК форму-
ється щорічно з метою забезпе-
чення громадського контролю  �

У 2017 році столичні 
платники податків 
сплатили майже 64 
млрд грн 

У 2017 році столичними платниками до 
бюджетів усіх рівнів було перераховано 
63 млрд 752 млн грн податків, зборів 
і платежів. У порівнянні з 2016-м, над-
ходження зросли на 9 млрд 908 млн грн 
(18%). Про це повідомили в Головному 
управлінні ДФС у м. Києві. 

Торік до державного бюджету надійшло 
понад 44 млрд грн. На 3 млрд 837 млн грн 
(23%) зросли надходження з податку на 
додану вартість, які склали 20,8 млрд грн; 
на 3 млрд 639 млн грн (32%) збільшились 
надходження з податку на доходи фізичних 
осіб і склали 14 млрд 946 млн грн; на 633 
млн грн (36%) підвищився рівень сплати 
військового збору – 2 млрд 399 млн грн, а 
також на 17 млн грн (38%) – надходження 
акцизного податку з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів, 
які склали 62 млн грн. 

До бюджету Києва протягом 2017 року 
платники податків перерахували 19 млрд 
729 млн грн, що на 17% більше, ніж 2016-го. 
Столична казна додатково поповнилась 
на 2,8 млрд грн. У порівнянні з 2016-м на 
2 млрд 401 млн грн (33%) підвищилась 
сплата податку на доходи фізичних осіб і 
склала 9 млрд 680 млн грн; надходження 
єдиного податку зросли на понад 1 млрд 
грн (на 33%) і склали 4 млрд 134 млн грн; 
на 138 млн грн (62%) збільшився податок 
на майно – 362 млн грн. 

Окрім того, у 2017 році в столиці спла-
чено 27 млрд 789 млн грн єдиного со-
ціального внеску, що на 41%, або на 8,1 
млрд грн більше, ніж у 2016 році. 

Стартував збір заявок 
на здобуття Мистецької 
премії «Київ» 

У столиці оголошено про початок подання 
матеріалів на здобуття Мистецької премії 
«Київ». Про це повідомляють у Депар-
таменті культури. Збір заявок триває у 
восьми номінаціях: у галузі літератури 
(Мистецька премія «Київ» імені Євгена 
Плужника); у галузі кіномистецтва (імені 
Івана Миколайчука), у галузі музичної 
композиції (імені Артемія Веделя); у галузі 
театрального мистецтва (імені Амвросія 
Бучми); у галузі образотворчого мистецтва 
(імені Сергія Шишка); у галузі журналістики 
(імені Анатолія Москаленка); у галузі на-
родного декоративного мистецтва (імені 
Сергія Колоса); у галузі хореографічного 
мистецтва (імені Павла Вірського). 

На здобуття Мистецької премії «Київ» 
висуваються нові оригінальні твори, ство-
рені впродовж трьох останніх років, але 
не пізніше як за півроку до їх висунення 
на премію, одним або групою (до 3-х осіб) 
митців, які живуть і працюють у столиці. 
Подання здійснюють творчі спілки, наукові 
установи, вищі навчальні заклади міста, 
заклади культури і мистецтва, театрально-
видовищні та театрально-концертні органі-
зації і підприємства, видавництва, редакції 
газет і журналів. Матеріали необхідно 
подати до Департаменту культури КМДА 
не пізніше 9 лютого 2018 року (01004, 
м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 3, каб. 317). 
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У 2018 році в Києві можуть 
реалізувати 140 проектів 
Громадського бюджету

 �  Лідерами є освітні та спортивні ініціативи

21 листопада 2017 року Київська міська рада 
збільшила фінансування проектів Громадського 
бюджету-2018 до 150 млн грн. Завдяки цьому за 
результатами голосування пройшов 141 проект – 62 
великих та 79 малих. Серед них – найбільша кількість 
у категорії освіти (58, що складає 41%), спорту (31, або 
22%), культури і туризму (10, або 7%). 

Марія КАТАЄВА | «Хрещатик»
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Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 3 (1815), середа, 10 січня 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 26 квітня 2007 року №450/1111
(у редакції рішення Київської міської ради 

від 21.11.2017 року № 498/3505

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВКІНОФІЛЬМ»
(íîâà ðåäàêö³ÿ) 

(³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 35531906)

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
22 червня 2017 року № 611/2773 «Про реорганізацію 

комунального підприємства виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Кінотеатр «Екран»
Рішення Київської міської ради № 498/3505 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у зв’язку з технічною помилкою 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ñòàâíèê³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é äî àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
äëÿ ïðîïàãàíäè äîñÿãíåíü óêðà¿íñüêîãî ê³íî-
ìèñòåöòâà òà óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, äîñÿãíåíü 
êóëüòóðè íàðîä³â ñâ³òó.

2.2.5. Ðåàë³çàö³ÿ òà ïîøèðåííÿ ðåïåðòóàðó 
ó ê³íîìåðåæ³ ì³ñòà.

2.2.6. Ñïðèÿííÿ ó ñòâîðåíí³ òà ó÷àñòü â îðãàí³-
çàö³¿ ïðîåêò³â, à òàêîæ ïðîãðàì ó ñôåð³ êóëüòóðè 
òà ê³íîìèñòåöòâà.

2.2.7. Ïðîâåäåííÿ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü 
äëÿ âèâ÷åííÿ ãëÿäàöüêîãî ïîïèòó òà êàñîâîãî 
ïîòåíö³àëó ê³íîñòð³÷îê.

2.2.8. Âèðîáíèöòâî çà óãîäàìè ç³ ñòóä³ÿìè, 
³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè àáî âëàñíèìè ñèëàìè 
ê³íîâ³äåîïðîäóêö³¿; îðãàí³çàö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ 
ñòóä³é ç âèðîáíèöòâà ê³íîâ³äåîïðîäóêö³¿.

2.2.9. Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðåñèâíèõ ôîðì 
ê³íîïîêàçó (ñèñòåìà «Äîëá³», ñòåðåîê³íî, â³äåî-
ïðîåêö³éíå ê³íî).

2.2.10. Ðåêëàìóâàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó ê³íîô³ëüì³â ïîòî÷íîãî òà ïåðñïåêòèâíîãî 
ðåïåðòóàðó.

2.2.11. ²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ó çàñîáàõ 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòî÷íèé òà ïåðñïåê-
òèâíèé ðåïåðòóàð ê³íîòåàòð³â.

2.2.12. Ðåêëàìíà ä³ÿëüí³ñòü, â òîìó ÷èñë³ 
âèãîòîâëåííÿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîâåäåííÿ 
ðåêëàìíèõ êàìïàí³é, ðîçðîáêà òîâàðíèõ çíàê³â, 
ô³ðìîâîãî ñòèëþ, ïîñëóãè ç ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè 
â äðóêîâàíèõ ³ åëåêòðîííèõ âèäàííÿõ, à òàêîæ 
ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, â òîìó ÷èñë³ íà 
âëàñíèõ ðåêëàìíèõ íîñ³ÿõ, ²íòåðíåò-ñàéòàõ òîùî.

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

2.2.14. Ïðîâåäåííÿ ëåêö³é òà á³íàðíèõ (³íòå-
ãðàëüíèõ) óðîê³â ç ê³íîâ³äåîïîêàçîì.

2.2.15. Îðãàí³çàö³ÿ ì³æíàðîäíîãî êóëüòóðíîãî 
îáì³íó íà êîìåðö³éí³é òà íåêîìåðö³éí³é îñíîâ³.

2.2.16. Êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü, îðãàí³-
çàö³ÿ, ó÷àñòü òà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìàñîâèõ 
çàõîä³â, ð³çíîìàí³òíèõ ê³íî-, òåëå-, â³äåîðèíê³â 
³ ÿðìàðê³â, êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, çóñòð³÷åé, 
âèñòàâîê-ïðîäàæ, ïðåçåíòàö³é, àóêö³îí³â, ðîç-
ïðîäàæó, êîíêóðñ³â, êîìåðö³éíèõ òà ïðåäñòàâ-
íèöüêèõ ñèìïîç³óì³â, êîíöåðò³â ÿê â Óêðà¿í³, 
òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè òà íàäàííÿ ïîñëóã ô³çè÷íèì ³ 
þðèäè÷íèì îñîáàì ó ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ 
òàêèõ çàõîä³â.

2.2.17. Ñòâîðåííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ òâîð³â ìèñ-
òåöòâà, ïðèêðàñ, âèðîá³â íàðîäíèõ ïðîìèñë³â, 
âèðîáíèöòâî òà ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêò³â âèðîáíè-
÷î-òåõí³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîâàð³â íàðîäíîãî 
ñïîæèâàííÿ, ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿.

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

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

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

2.2.21. Ñòâîðåííÿ åëåìåíò³â ³íôðàñòðóêòóðè 
ê³íîá³çíåñó òà â³äïî÷èíêó, â òîìó ÷èñë³ îðãàí³çà-
ö³ÿ òà åêñïëóàòàö³ÿ öåíòð³â ³ êîìïëåêñ³â ðîçâàã.

2.2.22. Âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ òà íàäàííÿ 
ïîñëóã, íåîáõ³äíèõ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ òâîð÷èõ êî-
ëåêòèâ³â.

2.2.23. Ñïðèÿííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíó-
âàííþ ê³íîçàë³â òà ³íøèõ ïðèì³ùåíü.

2.2.24. Íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ê³íî-
òåàòðàì ç ïèòàíü çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ 
íîðì ³ ìåòîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ç åêîíîì³÷íèõ 
ïèòàíü òà ç ïèòàíü åêñïëóàòàö³¿ ê³íîîáëàäíàííÿ.

2.2.25. Ïåðåâ³ðêà, ðåñòàâðàö³ÿ òà çàáåçïå-
÷åííÿ çáåðåæåííÿ ô³ëüìîôîíäó.

2.2.26. Äîñòàâêà ô³ëüìîêîï³é, òðàíñïîðòó-
âàííÿ çà îêðåìèìè äîãîâîðàìè, çàáåçïå÷åííÿ 
ê³íîêâèòêàìè, ôîðìàìè ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ 
òà áëàíêîâîþ ïðîäóêö³ºþ.

2.2.27. Ñïðèÿííÿ â îðãàí³çàö³¿ òà ô³íàíñóâàíí³ 
ïðîåêò³â, ïðîãðàì ó ñôåð³ êóëüòóðè, ê³íîìèñòå-
öòâà, âêëþ÷àþ÷è íàäàííÿ âñåá³÷íî¿ äîïîìîãè 
ä³ÿ÷àì êóëüòóðè.

2.2.28. ²íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè, ³íôîðìàö³éíå 
òà àïàðàòíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèõ 
ï³äïðèºìñòâ.

2.2.29. Ïðîêàò òà ðåìîíò ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â 
òà îáëàäíàííÿ, òåëå-, àóä³î-, â³äåî– òà ê³íîàïà-
ðàòóðè; ïðîäàæ, ðîçðîáêà, âèðîáíèöòâî, óñòà-
íîâêà, íàëàãîäæåííÿ, ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ 
êîìï’þòåðíî¿ òà òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ òåõí³êè, 
îðãòåõí³êè, àïàðàòóðè çàãàëüíîãî òà ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó ê³íîìåðåæ³.

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

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

2.2.32. Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü â³äïî-
â³äíî äî ìåòè òà âèä³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.33. Íàäàííÿ íàñåëåííþ òà îðãàí³çàö³ÿì 
ïîñëóã ïî ïåðåçàïèñó ð³çíèõ íîñ³¿â ³íôîðìàö³¿, 
îöèôðîâö³ â³äåîêàñåò, ïåðåêîäóâàííþ â³äåî-
ôîðìàò³â, â³äíîâëåííþ òà çì³í³ ñòðóêòóðè äèñê³â, 
ðåíäåð³íã â³äåî òîùî.

2.3. Íàäàííÿ ³íøèõ ïîñëóã íàñåëåííþ, ïå-
ðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ùî íå 
ñóïåðå÷àòü ñòàòóòíèì çàâäàííÿì Ï³äïðèºìñòâà.

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

III. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
3.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ ãîñ-
ïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

3.2. Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ï³äïðèºì-
ñòâà ñòàíîâèòü 51500 (ï’ÿòäåñÿò îäíà òèñÿ÷à 
ï’ÿòñîò) ãðèâåíü.

3.3. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü âèðîá-
íè÷³ ³ íåâèðîáíè÷³ ôîíäè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³, 
âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â ñàìîñò³éíîìó 
áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

3.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðè-
ºìñòâà º:

3.4.1. Ìàéíî òà êîøòè, ïåðåäàí³ äî ñòàòóò-
íîãî êàï³òàëó.

3.4.2. Äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóê-
ö³¿, ïîñëóã, ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

3.4.3. Äîõîäè â³ä îïåðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè.
3.4.4. Êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.
3.4.5. Ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â 

ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó 
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.4.6. ²íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ï³äïðèºìñòâî â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-
ñòâà Óêðà¿íè óòâîðþº òàê³ ôîíäè: ðåçåðâíèé 
ôîíä;

ôîíä ñïîæèâàííÿ (îïëàòè ïðàö³); 
ôîíä ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà;
³íø³ ôîíäè, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì 

Óêðà¿íè.
Çàçíà÷åí³ ôîíäè óòâîðþþòüñÿ çà ðàõóíîê 

÷èñòîãî ïðèáóòêó. Ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ öèõ 
ôîíä³â âèçíà÷àºòüñÿ äèðåêòîðîì Ï³äïðèºìñòâà 
â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó.

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

IV. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
4.1. Äëÿ âèêîíàííÿ ñòàòóòíèõ çàâäàíü Ï³ä-

ïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:
4.1.1. Áåç îáìåæåíü ñàìîñò³éíî òà â³äïîâ³äíî 

äî ïîëîæåíü Ñòàòóòó çä³éñíþâàòè áóäü-ÿêó ï³ä-
ïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, íå çàáîðîíåíó çàêîíîì.

4.1.2. Â³äêðèâàòè ïîòî÷í³, âàëþòí³ òà ³íø³ 
ðàõóíêè äëÿ çáåð³ãàííÿ êîøò³â ³ çä³éñíåííÿ âñ³õ 
âèä³â ðîçðàõóíêîâèõ, êðåäèòíèõ ³ êàñîâèõ îïå-
ðàö³é â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè ³ çà êîðäîíîì.

4.1.3. Óêëàäàòè óãîäè (äîãîâîðè, êîíòðàêòè) ç 
þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÿê â Óêðà¿í³, 
òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó, âêëþ÷àþ÷è ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é 
ç ðå³íâåñòèö³é òà òîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é íà 
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ÷èõ 
àêò³â Óêðà¿íè.

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

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

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

4.1.7. Çä³éñíþâàòè, çà çãîäîþ âëàñíèêà 
àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó, ïðîäàæ, ì³íó, 
íàäàííÿ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ðóõîìîãî 
(àâòîòðàíñïîðòí³ çàñîáè, ìåõàí³çìè, ñïåö³àëüíà 
òåõí³êà òîùî) òà íåðóõîìîãî (áóäèíêè, ñïîðóäè 
òîùî) ìàéíà, ïðèäáàíîãî, ïîáóäîâàíîãî ÷è 

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß
1.1. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÂÈ-

ÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ 
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯Â-
Ê²ÍÎÔ²ËÜÌ» (äàë³ – Ï³äïðèºìñòâî) ñòâîðåíå 
â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 26 êâ³òíÿ 2007 ðîêó ¹ 450/1111 òà ï³äïî-
ðÿäêîâàíå Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ – Äåïàðòàìåíò 
êóëüòóðè).

Ï³äïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì ìàéíà, 
ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íî-
òåàòð «ªðåâàí», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íî-
òåàòð «Àëìàç», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð 
«Ñòàðò», äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ôàêåë», 
äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äè-
òÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð ³ì. ×àïàºâà», 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³à-
ë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ïðîë³ñîê», êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íî-
òåàòð «Ïðîì³íü», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Äèòÿ÷èé ñïåö³àë³çîâàíèé ê³íîòåàòð «Ñàëþò», 
äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ê³íî-
òåàòð «Ìîëîä³æíèé».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 12 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹ 691/8028 «Ïðî ðåîðãà-
í³çàö³þ äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Êè¿âñüêà ì³ñüêà â³äåîòåêà» Ï³äïðèºìñòâî º 
ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â äåð-
æàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà â³äåîòåêà».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 22 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 336/9393 «Ïðî ðå-
îðãàí³çàö³þ ê³íîòåàòð³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» Ï³äïðèºì-
ñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ê³íîòåàòð «Áðàòèñ-
ëàâà», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð «Êè¿âñüêà 
Ðóñü», êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð «Ëåéïö³ã», 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îð-
ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð «Çàãðåá», 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Ê³íîòåàòð ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà».

Ï³äïðèºìñòâî º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ, 
îáîâ’ÿçê³â òà ìàéíà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ê³íîòåàòðó 
«Åêðàí» â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 22 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 611/2773.

1.2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ 
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿ-
ìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè 

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³í-
øèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, íàêàçàìè 
Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè, à òàêîæ öèì Ñòàòóòîì.

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

Ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíå íà êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º 
òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ 
ÿêî¿ âèñòóïàþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà óïîâíî-
âàæåí³ íåþ îðãàíè.

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

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:
1.5.1. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: 

êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì».

1.5.2. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: 
ÊÏ «Êè¿âê³íîô³ëüì».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: áóëüâ. 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 3, ì. Êè¿â, 01004.

II. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
2.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:
2.1.1. Ê³íîîáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ øëÿõîì 

ïëàòíîãî ïîêàçó ê³íîô³ëüì³â.
2.1.2. Ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ òà êîíêó-

ðåíòîñïðîìîæíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
2.1.3. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ùîäî øèðîêîãî 

âèêîðèñòàííÿ ê³íî– òà â³äåîô³ëüì³â.
2.1.4. Ïðîâåäåííÿ ðåïåðòóàðíîãî îáì³íó 

ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ ê³íîñòóä³ÿìè.
2.1.5. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â 

(ó òîìó ÷èñë³ äèòÿ÷èõ) ó ñï³âïðàö³ ç ð³çíèìè 
êðà¿íàìè.

2.1.6. Óäîñêîíàëåííÿ ôîðì ê³íîîáñëóãîâó-
âàííÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

2.2. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Ï³ä-
ïðèºìñòâà º:

2.2.1. Âèðîáíèöòâî, çàêóï³âëÿ, à òàêîæ ðîç-
ïîâñþäæåííÿ, ïðîêàò, êîï³þâàííÿ, äóáëþâàííÿ, 
ìîíòàæ, äåìîíñòðàö³ÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ ó âñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó ê³íîâ³äåîïðîäóêö³¿ ÿê âëàñíîãî 
âèðîáíèöòâà, òàê ³ òàêî¿, ùî íàëåæèòü ³íøèì 
âëàñíèêàì, ó òîìó ÷èñë³ õóäîæí³õ, õðîí³êàëüíî-
äîêóìåíòàëüíèõ, ðåêëàìíèõ ô³ëüì³â, îáðîáëåííÿ 
ê³íî– òà â³äåîïë³âîê, ñòâîðåííÿ êîìåðö³éíèõ 
êàíàë³â êàáåëüíîãî òà ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ.

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

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

2.2.4. Çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ïðåä-

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
22 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ¹ 611/2773 «Ïðî ðåîðãàí³-
çàö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Ê³íîòåàòð «Åêðàí» 
òàê³ çì³íè:

– ó òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà «êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âê³íîô³ëüì» ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè 
«êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì», âèêëàâøè éîãî 
ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ðåêîíñòðóéîâàíîãî çà ðàõóíîê ïðèáóòêó àáî 
³íøèõ ïîçàáþäæåòíèõ íàäõîäæåíü ó ðåçóëüòàò³ 
çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

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

4.1.9. Êîðèñòóâàòèñÿ áàíê³âñüêèìè êðåäèòà-
ìè ç óðàõóâàííÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ö³ëüîâå 
¿õ âèêîðèñòàííÿ ³ ñâîº÷àñíå ïîâåðíåííÿ, çà-
ëó÷àòè ³íâåñòèö³¿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

4.1.11. Îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó â³ä îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ³íôîðìà-
ö³þ, äîêóìåíòè, ³íø³ ìàòåð³àëè, à â³ä ì³ñöåâèõ 
îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè – ñòàòèñòè÷í³ 
äàí³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà 
íüîãî çàâäàíü.

4.1.12. Ñêëèêàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
íàðàäè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ 
Ï³äïðèºìñòâà.

4.1.13. Çä³éñíþâàòè ôóíêö³¿ çàìîâíèêà â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.1.14. Çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó, ïåðåï³ä-
ãîòîâêó òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â 
Ï³äïðèºìñòâà.

4.1.15. Íàïðàâëÿòè ó â³äðÿäæåííÿ â ìåæàõ 
Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæ³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òà 
³íøèõ îñ³á, ùî âèêîíóþòü çàâäàííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

4.1.16. Çä³éñíþâàòè ñàìîñò³éíó çîâí³ø-
íüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü íà çàñàäàõ âàëþòíî¿ 
ñàìîîêóïíîñò³ òà ñàìîô³íàíñóâàííÿ, ïðîâîäÿ÷è 
åêñïîðòíî-³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ òà ³íø³ âèäè çî-
âí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü 
ìåò³ òà îñíîâíèì çàâäàííÿì Ï³äïðèºìñòâà, ÿê 
áåçïîñåðåäíüî, òàê ³ ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â 
àáî ïîñåðåäíèê³â.

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

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

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

4.1.20. Êîðèñòóâàòèñü ³íøèìè ïðàâàìè, âè-
çíà÷åíèìè çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.2. Îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà:
4.2.1. Ïåðøî÷åðãîâèì îáîâ’ÿçêîì Ï³äïðè-

ºìñòâà º çàâäàííÿ, âèçíà÷åí³ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ, âèêîíàâ÷èì 
îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

4.2.2. Çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ ñïëàòè ïî-
äàòê³â òà ³íøèõ â³äðàõóâàíü äî äåðæàâíîãî òà 
ì³ñüêîãî áþäæåò³â çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì.

4.2.3. Ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò 
òà íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó Ï³ä-
ïðèºìñòâà.

4.2.4. Çàáåçïå÷åííÿ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ 
êîøò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ô³íàíñóâàííÿ áóä³â-
íèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó 
îá’ºêò³â.

4.2.5. Ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ âèñî-
êîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³, äîòðèìàííÿ ïðàâèë ³ 
íîðì îõîðîíè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ.

4.2.6. Âæèòòÿ çàõîä³â ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ 
ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå-
÷åííÿ åêîíîìíîãî ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ 
ôîíäó ñïîæèâàííÿ (îïëàòè ïðàö³), ñâîº÷àñíèõ 
ðîçðàõóíê³â ³ç ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

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

4.2.8. Çä³éñíåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî òà ñòàòèñ-
òè÷íîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ â³äïîâ³äíèì 
îðãàíàì çâ³òíîñò³ ç óñ³õ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çà çà-
òâåðäæåíîþ ôîðìîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.2.9. Âèêîíàííÿ ³íøèõ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

V. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ
5.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº 

äèðåêòîð.
5.2. Äèðåêòîðà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó Êè¿â-

ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì 
êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.3. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:
5.3.1. Áåç äîðó÷åííÿ ïðåäñòàâëÿº Ï³äïðè-

ºìñòâî ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè 
áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, 
â òîìó ÷èñë³ íåðåçèäåíòàìè, â ñóäàõ.

5.3.2. Ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 

Óêðà¿íè, óêëàäåíîãî êîíòðàêòó òà öüîãî Ñòàòóòó, 
çà âèíÿòêîì òèõ, ùî â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ 
âëàñíèêà òà ³íøèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Ï³äïðè-
ºìñòâîì.

5.3.3. Â³äêðèâàº ðàõóíêè Ï³äïðèºìñòâà â 
óñòàíîâàõ áàíê³â, ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè 
Ï³äïðèºìñòâà òà çä³éñíþº ïåðøèé ï³äïèñ íà 
ô³íàíñîâèõ ³ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíòàõ Ï³äïðè-
ºìñòâà, ïåðåðîçïîä³ëÿº êîøòè ñåðåä îêðåìèõ 
ñòàòåé âèòðàò áþäæåòó Ï³äïðèºìñòâà òà âèäàº 
äîâ³ðåíîñò³.

5.3.4. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì Ï³äïðè-
ºìñòâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó; óêëàäàº â³ä 
³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà áóäü-ÿê³ óãîäè (äîãîâîðè, 
êîíòðàêòè), â òîìó ÷èñë³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³; 
âèçíà÷àº âàðò³ñòü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, ÿê³ 
ðåàë³çóþòüñÿ, íàäàþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì; ïðè-
éìàº ð³øåííÿ ïðî ïîäàííÿ ïðåòåíç³é ³ ïîçîâ³â äî 
þðèäè÷íèõ îñ³á óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ òà ô³çè÷íèõ 
îñ³á, â òîìó ÷èñë³ íåðåçèäåíò³â.

5.3.5. Çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà.

5.3.6. Çàòâåðäæóº ñòðóêòóðó òà øòàòíèé ðîçïèñ 
Ï³äïðèºìñòâà; ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº 
ç ïîñàä ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà; âèçíà÷àº ïî-
ñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè òà ðîçì³ð ïîñàäîâèõ îêëàä³â; 
âæèâàº çàõîä³â ùîäî çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº 
ñòÿãíåííÿ íà ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

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

5.3.8. Âèäàº íàêàçè, ùî º îáîâ’ÿçêîâèìè 
äëÿ âèêîíàííÿ ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà òà 
çä³éñíþº êîíòðîëü çà ¿õ âèêîíàííÿì.

5.3.9. Âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïåðåäáà÷åí³ 
öèì Ñòàòóòîì òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Äî 
êîìïåòåíö³¿ äèðåêòîðà â³äíîñèòüñÿ âèð³øåííÿ 
âñ³õ ³íøèõ ïèòàíü, çà âèíÿòêîì â³äíåñåíèõ äî 
êîìïåòåíö³¿ âëàñíèêà.

5.5. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðàâèëüí³ñòü âåäåííÿ, 
â³äïîâ³äí³ñòü ä³þ÷îìó çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè òà 
äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî ³ ïîäàòêîâîãî 
îáë³êó, à òàêîæ ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ Ï³äïðè-
ºìñòâà ïîêëàäàºòüñÿ íà äèðåêòîðà òà ãîëîâíîãî 
áóõãàëòåðà Ï³äïðèºìñòâà.

VI. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÀ ÉÎÃÎ ÑÀÌÎ-
ÂÐßÄÓÂÀÍÍß

6.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñòà-
íîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü 
ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî 
äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, 
ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç 
Ï³äïðèºìñòâîì.

6.2. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ï³ä-
ïðèºìñòâà ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè 
(êîíôåðåíö³ºþ) òà ¿õí³ì âèáîðíèì îðãàíîì – 
ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì.

6.3. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà áåçïî-
ñåðåäíüî àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí:

6.3.1. Ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïðîåêò êîëåê-
òèâíîãî äîãîâîðó Ï³äïðèºìñòâà.

6.3.2. Ðîçãëÿäàº é âèð³øóº â³äïîâ³äíî äî 
çàêîíîäàâñòâà ïèòàííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ òðó-
äîâîãî êîëåêòèâó.

6.3.3. Áåðå ó÷àñòü ó ìàòåð³àëüíîìó ³ ìîðàëü-
íîìó ñòèìóëþâàíí³ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³.

6.4. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ 
â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâöåì 
ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

6.5. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó 
â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó, â³ä 
³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó – ïðîôñï³ëêîâîìó 
îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ – ïðåäñòàâíè-
êàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì 
òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

6.6. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é 
ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

VII. ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ Ä²ßËÜ-
Í²ÑÒÜ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

7.1. Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì 
ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
Ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.

Ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
âèêëþ÷íî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ.

Â³äðàõóâàííÿ ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþþòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷å-
íîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

7.2. Ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷óº âåäåííÿ îïå-
ðàòèâíîãî òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ðåçóëüòàò³â 
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñêëàäàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó 
òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³ä-
ïðèºìñòâà íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

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

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

7.4. Ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ïðî-
âîäèòüñÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

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

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

VIII. ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÅÊÎÍÎÌ²×ÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
8.1. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî çä³éñíþº çî-

âí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, äëÿ ÷îãî âñòóïàº 
ó â³äíîñèíè ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³-
çàö³ÿìè, þðèäè÷íèìè, à òàêîæ ô³çè÷íèìè îñî-
áàìè ³íøèõ êðà¿í çã³äíî ç ìåòîþ ³ ïðåäìåòîì 
ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ó ìåæàõ, âñòàíîâëåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

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

8.3. Âàëþòíà âèðó÷êà, îäåðæàíà Ï³äïðè-
ºìñòâîì ó ðåçóëüòàò³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, çàðàõîâóºòüñÿ íà âàëþòíèé ðàõóíîê 
Ï³äïðèºìñòâà ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî 
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8.4. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî âåäå åêñïîðòíî-
³ìïîðòí³ îïåðàö³¿ àáî äîðó÷àº ¿õ âåäåííÿ ñïåö³-

àë³çîâàíèì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèì (òîðãîâèì) 
îðãàí³çàö³ÿì íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³.

IX. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ
9.1. Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ ó ðàç³ éîãî 

ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðå-
òâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿.

9.2. Ðåîðãàí³çàö³ÿ àáî ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà 
ìîæå áóòè çä³éñíåíà:

íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ âëàñíèêà ó âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó;

íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó ó ïîðÿäêó òà âèïàä-
êàõ, ùî ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

9.3. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà 
çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâî-
ðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ 
ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè 
ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ 
ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà-
÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ 
ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

9.4. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðè-
ïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ùîäî 
óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ 
ñêëàäàº ïåðåäàâàëüíèé àêò (ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ, 
ïðîì³æíèé ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ, ë³êâ³äàö³éíèé 
áàëàíñ) ³ ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó îðãàíîì, ÿêèé ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
ïðî ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

9.5. Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÷è ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà 
ââàæàþòüñÿ çàâåðøåíèìè, Ï³äïðèºìñòâî òàêèì, 
ùî ïðèïèíåíå, ç äàòè âíåñåííÿ äî ªäèíîãî 
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ 
îñ³á – ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü 
çàïèñó ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðèïèíåííÿ 
þðèäè÷íî¿ îñîáè.

9.6. Ïðè ðåîðãàí³çàö³¿ àáî ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºì-
ñòâà ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ 
äîäåðæàííÿ ¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî 
òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

9.7. Çì³íè äî Ñòàòóòó âíîñÿòüñÿ ó òîìó æ ïî-
ðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження списку лауреатів на присудження 
Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток 

місцевого самоврядування у 2017 році
Рішення Київської міської ради № 1053/4060 від 21 грудня 2017 року

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самовряду-
вання, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 № 256/3717 «Про Премію Київської міської 
ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування», враховуючи листи Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 
№ 063-8672, від 26.10.2017 № 063-10376, з метою залучення молоді до розвитку місцевого самоврядування, 
морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні 
соціальних і правових питань Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ëàóðåàò³â íà ïðèñó-
äæåííÿ Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê 
ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ  ó 
2017 ðîö³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äèïëîìè ëàóðåàò³â Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè òà ¿¿ ãðîøîâ³ ÷àñòèíè âðó÷èòè íàãîðîäæå-
íèì îñîáàì â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ 
ïðî Ïðåì³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê 
ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.10.2005 ¹ 256/3717 «Ïðî Ïðåì³þ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê ìîëîä³ ó ðîçâèòîê 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ».

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 21.12.2017 № 1053/4060

Список
 лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді 

у розвиток місцевого самоврядування у 2017 році
№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові лауреата

Місце роботи (на-
вчання), посада Суб’єкт подання Відомості про досягнення

1.
Амельченко 

Анастасія Володи-
мирівна

Студентка Універ-
ситету економіки та 

права «Крок»

Шевченківська 
районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

Бере активну участь у студентському самоврядуванні 
Університету економіки та права «Крок». Є співвиконавцем 
міжнародного проекту «М18: ми можемо більше!». Співорга-
нізатор проекту «Форум Архітектор кар’єри: успішний крок 
до старту». Волонтер підліткового міні-фестивалю альтер-
нативної освіти «Temper Fest». Співорганізатор заходу «День 
Тарасівської поезії на іноземних мовах». Є співорганізатором 
проекту «КРОК-квест»

2. Васюра Наталія 
Олександрівна

Заступник директора 
Палацу дітей та 

юнацтва Печерського 
району м. Києва

Печерська районна в 
місті Києві державна 

адміністрація

Закінчила Інститут людини Київського університету 
ім. Грінченка. З 2014 по 2017 рр. Васюрою Н. О. розроблено 
та проведено великі краєзнавчо-історичні  квести школярів 
Печерського району, організовано 5 театралізованих 
ігрових програм для вихованців ПДЮ  та школярів. Наталія 
Олександрівна веде активну роботу з лідерами учнівського 
самоврядування ЗНЗ. Бере активну участь у підготовці та 
проведенні заходів (День Державного Прапора України, 
конкурс працівників освіти  «Квітучі барви таланту», конкурс 
музичних керівників ДНЗ Печерського району, святковий 
концерт «Мирне небо»  у приміщенні КМДА)

3. Габдукаєва Оксана 
Салаватівна

Заступник начальника 
відділу забезпечення 

зв’язків з громадськіс-
тю управління забез-
печення діяльності 

заступника міського 
голови –секретаря Ки-

ївської міської ради

Секретаріат Київ-
ської міської ради

Закінчила Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка за спеціальністю «Українська філологія», магістр. 
Бере активну участь у впровадженні в м. Києві Громад-
ського бюджету, займається організацією воркшопів, 
прес-конференцій, круглих столів та форумів громадських 
проектів. Приділяє багато уваги соціальній допомозі учас-
никам АТО, активно співпрацює з військовими частинами. 
Подала ініціативи щодо   внесення змін до міської цільової 
програми «Турбота. Назустріч киянам», оздоровлення дітей 
киян-учасників АТО та інше 

4. Гайдай В’ячеслав 
Вадимович

Керівник органу само-
організації населення 
«Комітет мікрорайону 

ДВРЗ «Дніпровець»

Дніпровська районна 
в місті Києві держав-

на адміністрація

Закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» за спеціальністю «Юрист», магістр. За час 
керівництва ОСН «Комітет мікрорайону ДВРЗ «Дніпровець» 
зробив вагомий внесок у розбудову місцевого самоврядуван-
ня міста Києва. Організував роботу громадської приймальні 
для вирішення нагальних питань мешканців м. Києва. Тричі 
переміг у міському конкурсі проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування. У 2016 році реалізовано проект, 
спрямований на освітлення вхідних груп багатоповерхового 
будинку. За три роки громадської діяльності проявив себе 
досвідченим керівником. Користується повагою у колективі 
та серед мешканців мікрорайону 
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Про перейменування деяких театрально-видовищних 
закладів культури комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 499/3506 від 21 листопада 2017 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», 
Закону України «Про театри і театральну справу», наказів Міністерства культури України від 29 червня 2017 року 
№ 565 «Про надання статусу академічного творчому колективу театрально-видовищного закладу культури «Київський 
експериментальний театр «Золоті ворота» та від 29 червня 2017 року № 566 «Про надання статусу академічного 
творчому колективу комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Новий драматичний театр на 
Печерську», враховуючи лист комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Новий драматичний 
театр на Печерську» від 10 серпня 2017 року № 060/10-38 та лист театрально-видовищного закладу культури «Київ-
ський експериментальний театр «Золоті ворота» від 03 жовтня 2017 року № 060/18-177/2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про створення дитячо-юнацької спортивної школи 
«Локомотив»

Рішення Київської міської ради № 699/3706 від 14 грудня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року №993, з метою забезпечення розвитку фізичної 
культури та спорту серед дітей Солом’янського району в місті Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25 грудня 2014 року №741/741 «Про упорядкування 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Рішення Київської міської ради № 1057/4064 від 21 грудня 2017 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю 
України – місто-герой Київ» Київська міська рада  

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про питання щодо встановлення паркувальних 
велосипедних стійок біля закладів культури, освіти, 

охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, 
у парках та скверах міста Києва

Рішення Київської міської ради № 516/3523 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю 

України – місто-герой Київ», Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 15.12.2011 № 824/7060, з метою популяризації здорового способу життя, подальшого розвитку велосипед-
ного руху задля поліпшення якості життя мешканців, екологічного стану міста Києва та розвантаження транспортної 
системи Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Печерська  районна в місті Києві державна адміністрація 5 173 427,08

Подільська  районна в місті Києві державна адміністрація 26 3 388 876,40

Святошинська  районна в місті Києві державна адміністрація 83 17 266 948,11

Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 44 8 185 112,29

Шевченківська  районна в місті Києві державна адміністрація 38 4 020 370,27

РАЗОМ: 445 80 388 600,69

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 14.12.2017 № 689/3696

Перелік головних розпорядників коштів бюджету міста Києва, через яких 
надається фінансова підтримка ОСББ та ЖБК

ãðí

райдержадміністрація кількість органі-
зацій

Разом

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 23 4 466 375,48

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 67 11 285 753,11

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 51 12 084 963,53

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 78 14 665 089,07

Оболонська  районна в місті Києві державна адміністрація 30 4 851 685,35

Про надання фінансової підтримки об’єднанням 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-

будівельним кооперативам
Рішення Київської міської ради № 689/3696 від 14 грудня 2017 року

Відповідно до статей 140 та 144 Конституції України, статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а також враховуючи нагальну потребу об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів м.  Києва у фінансовій підтримці, 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

5. Кобзар  Олег 
Олегович

Студент (бакалавр) 
Національного уні-

верситету «Києво-Мо-
гилянська Академія»

Національний 
університет «Ки-
єво-Могилянська 

Академія»

Є випускником Національного університету  «Києво-Моги-
лянська Академія». За час навчання проявив себе як один 
з найкращих студентів факультету. Бере активну участь у 
числених студентських заходах, серед них ВМГО «Студрес-
публіку». Став ініціатором  та провів електронні вибори 
координатора студентської організації «Бадді НаУКМА». 
Брав участь у конкурсі веб-розробників UA Web Challenge. 
Слід виділити високу працьовитість і наполегливість, до-
брозичливість. Користується авторитетом серед студентів та 
викладачів факультету інформатики Національного універси-
тету «Києво-Могилянська Академія»

6. Павловська Софія 
Михайлівна

Вчитель біології ліцею 
№ 227 імені 

М. М. Громова                   
м. Києва

Голосіївська районна 
в місті Києві держав-

на адміністрація

Закінчила Національний педагогічний університет імені Ми-
хайла Драгоманова за спеціальністю «Хімія». Є переможцем 
І (районного) та лауреатом ІІ (міського) Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності «Учитель року-2017» в 
номінації «Біологія». Завдяки її активній громадській позиції 
у ліцеї активізувалось екологічне навчання учнів, які стали 
учасниками таких заходів: Всеукраїнська екологічна акція 
«Живи органічно», «Зробимо Україну чистою», Національна 
програма «Викидай правильно». Співпрацює із Всеукраїн-
ською громадською організацією «МАМА-86». Користується 
глибокою повагою та заслуженим авторитетом у колег та 
учнів

7. Савчук Олексан-
дра Володимирівна

Студентка факультету 
лікувальної справи 

Першого Київського 
медичного коледжу

Шевченківська 
районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

Є головою студентського самоврядування, постійно здійснює 
організаційну та творчу роботу, спрямовану на удосконален-
ня навчально-виховного процесу. Як голова студентського 
самоврядування бере активну участь у впровадженні новітніх 
навчальних технологій та методів. Бере активну участь в 
організації та проведенні виховного заходу у коледжі з теми 
«Права людини». Організовує студентів, волонтерів для участі 
в наданні медичної допомоги на базі Центрального військо-
вого госпіталю України. З нагоди 175-річчя ВНЗ «Перший 
Київський медичний коледж» Савчук О. В. був розроблений 
проект реконструкції музею коледжу

8. Скороход Катери-
на Леонідівна 

Студентка факультету 
соціальних наук та со-

ціальних технологій

Національний 
університет «Ки-
єво-Могилянська 

Академія»

Входила до ініціативної групи, яка відновила студентське 
самоврядування ВНЗ. Ініціювала зміни до положення про 
гуртожиток і стала співкоординатором  робочої групи по 
створенню нового проекту «Положення про гуртожиток 
НаУКМА». Була організатором могилянського фестивалю 
KMAFEST400 у 2015 та 2016 роках. Є членом найбільшої 
молодіжної організації «Пласт-Національна скаутська орга-
нізація України»

9. Сошникова Юлія 
Олександрівна

Член правління 
Українського коор-

динаційного центру з 
підвищення правової 

освіти 

Дніпровська районна 
в місті Києві держав-

на адміністрація 

Закінчила Донецький національний університет за спеціаль-
ністю «Правознавство». Займається активною громадською 
діяльністю. Є помічником члена Координаційної ради 
молодих юристів України при Міністерстві юстиції України. 
Залучалася до організації та проведення загальноукраїнських 
та міських заходів у межах Всеукраїнського тижня права з 
нагоди Міжнародного дня захисту прав людини. Автор 9 
наукових публікацій з тематики місцевого самоврядування. 
Член робочої групи з проведення Міжнародного конкурсу 
наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції 
та вітчизняні реалії». Брала участь у розробці Положення 
«Про Всеукраїнський конкурс письмових робіт «Податкова 
реформа: крок за кроком»

10. Школьний Ігор 
Володимирович

Студент факуль-
тету міжнародної 

економіки Київського 
національного еконо-
мічного університету  
імені Вадима Гетьмана

Шевченківська 
районна в місті 
Києві державна 
адміністрація

Є капітаном команди «Енактус» КНЕУ, яка займається 
розробкою соціально-підприємницьких проектів. Реалізує 
6 успішних проектів, у результаті яких отримав перемогу у 
національних змаганнях, що відбувались у Лондоні. За час 
навчання зарекомендував себе як активний, відповідальний 
студент, є прикладом для наслідування студентами

11.
Благодійна органі-
зація Благодійний 
фонд «Незалежна 

Країна»
- -

Протягом 2016 – 2017 років тісно співпрацює як з державни-
ми, так і з неурядовими організаціями, такими як Київський 
міський центр соціальної служби для дітей та молоді, БО 
Благодійний Центр соціальної роботи «Світ без залежності», 
Національний Авіаційний Університет. Організовано та про-
ведено акції по збору продуктів для малозабезпечених сімей 
та дітей – сиріт. Проведення профілактичних лекцій,  підго-
товка соціально відповідальних лідерів до вищих та середніх 
навчальних закладів, залучення 500 волонтерів – старшо-
класників та студентів  до благодійної акції «Ялинка бажань». 
Організація благодійного концерту  для збору благодійних 
пожертв 16 літньому хлопчику. Щорічно проводяться концер-
ти – уроки для школярів та студентів  «Маде ін Україна» як 
соціально-просвітницький патріотичний проект та інше

12.
Громадська орга-
нізація «Молодь 
Демократичного 

Альянсу»
- Київська міська рада

Громадська організація «Молодь Демократичного Альянсу» 
заснована у 1996 році. З моменту свого створення реалізувала 
безліч проектів, серед яких навчальні проекти «Академія 
Політичної освіти», «ICity: місто дружнє до тебе», «Школа 
лідера», літні табори «Країна відповідальності», «ДемАльянс 
Січ», адвокатські компанії «Укрзалізниця, студенти теж 
люди!» та інші

13.
Громадська 

організація «Укра-
їнська асоціація 

студентів»
- Київська міська рада

Громадська організація «Українська асоціація студентів» 
заснована у 2002 році. За час своєї діяльності Асоціація нако-
пичила великий практичний досвід у сфері розвитку студент-
ського самоврядування та захисту прав громадян. Участь у 
розробці нової редакції ЗУ «Про вищу освіту» (2014) та інше. 
З 2011 року УАСС взяла участь у міжнародних проектах у 
рамках програми NEMPUS. IMPRESS та ALING. Є партнером 
проекту SAIUP, що реалізовується Американськими радами з 
міжнародної освіти

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïåðåéìåíóâàòè òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé 
çàêëàä êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé 
òåàòð «Çîëîò³ âîðîòà» (ªÄÐÏÎÓ 13684980) 
ó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè 
«Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð «Çîëîò³ âîðîòà».

2. Ïåðåéìåíóâàòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òå-
àòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Íîâèé 
äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïå÷åðñüêó» (ªÄÐÏÎÓ 
02173472) ó òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä 
êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé» àêàäåì³÷íèé òåàòð íà 
Ïå÷åðñüêó».

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çàòâåðäèòè çì³íè äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â 
òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèõ çàêëàä³â êóëüòóðè, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ñòâîðèòè ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä – 
äèòÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó øêîëó «Ëîêîìîòèâ».

2. Ïåðåäàòè äèòÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó øêîëó 
«Ëîêîìîòèâ» äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
ñïîðòèâíî¿ øêîëè «Ëîêîìîòèâ».

3.3. Íàäàòè êëîïîòàííÿ äî Äåïàðòàìåíòó 
ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ùîäî âèä³ëåííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â íà ôóíêö³-
îíóâàííÿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè 
«Ëîêîìîòèâ» ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò».

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ó ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 25 ãðóäíÿ 2014  ðîêó ¹ 741/741 «Ïðî óïî-
ðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)» öèôðè «1954» òà «305» çàì³íèòè 
öèôðàìè «2106» òà «301» â³äïîâ³äíî.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â 3-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ âæèòè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ 
ç³ âñòàíîâëåííÿ ïàðêóâàëüíèõ âåëîñèïåäíèõ 
ñò³éîê á³ëÿ çàêëàä³â êóëüòóðè, îñâ³òè, îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, îá’ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, 
ó ïàðêàõ òà ñêâåðàõ ì³ñòà Êèºâà.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

– ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ ç áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè îá’ºäíàííÿì 
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà 
æèòëîâî-áóä³âåëüíèì êîîïåðàòèâàì  ÷åðåç 
ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó, ùî äîäàºòüñÿ;

  – â³äïîâ³äíî äî áþäæåòíèõ çàïèò³â, íàäàíèõ 
ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³-
ñòðàö³ÿìè, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, âíåñòè çì³íè 
äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê òà â ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ ïåðåäáà÷èòè â ïðîåêò³ ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà 

íà 2018 ð³ê» â³äïîâ³äí³ áþäæåòí³ ïðèçíà÷åííÿ 
ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ àáçàöó äðóãîãî ïóíêòó  1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó òà íà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

2 січня 2018 р. за № 5/1853
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
07 грудня 2017 року №1585

Зміни до Тарифів
на платні послуги з медичного обслуговування, 

які надає Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
Äîïîâíèòè ïóíêò 1 «Ëàáîðàòîðí³, ä³àãíîñòè÷í³ òà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè çà çâåðíåííÿì ãðîìà-

äÿí, ùî íàäàþòüñÿ áåç íàïðàâëåííÿ ë³êàðÿ, çîêðåìà ³ç çàñòîñóâàííÿì òåëåìåäèöèíè» Òàðèô³â íà 
ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà, 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05 ëþòîãî 2016 ðîêó çà ¹ 14/1327 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 êâ³òíÿ 
2017 ðîêó ¹ 388), íîâèìè ï³äïóíêòàìè 1.196-1.352 òàêîãî çì³ñòó: 
«

1.196 569 Статична планарна сцинтиграфія головного мозку (5 проекцій) 809,10

1.197 570 Статична планарна сцинтиграфія печінки (4 проекції) 585,70

1.198 571 Статична планарна сцинтиграфія нирок (3 проекції) 696,60

1.199 572 Статична планарна сцинтиграфія кістяка (2 проекції) 1176,10

1.200 573 Статична планарна сцинтиграфія суглобів (2 проекції) 1261,10

1.201 574 Статична планарна сцинтиграфія щитоподібної залози 203,50

1.202 575 Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія печінки 1081,50

1.203 576 Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія нирок 1081,50

1.204 577 Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія головного мозку 947,70

1.205 578 Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія кістяка 1484,60

1.206 579 Статична сцинтиграфія (сканування) всього тіла (2 проекції) 1321,60

1.207 580 Динамічна сцинтиграфія гепатобіліарної системи 523,80

1.208 581 Динамічна сцинтиграфія нирок за допомогою ДТПА 668,50

1.209 582 Динамічна сцинтиграфія нирок за допомогою гіпурату 710,10

1.210 583 Динамічна сцинтиграфія мозку (кровотік) 687,50

1.211 584 Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.212 585 Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним підсиленням (рутинне, артеріальна 
фаза, венозна фаза, відстрочене) (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.213 586 Рентгенівська комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним підсиленням- перфузіографія 
(вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.214 587 Рентгенівська комп’ютерна томографія кісток черепа без внутрішньовенного контрастування (вартість рент-
генівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.215 588 Рентгенівська комп’ютерна томографія навколоносових пазух без внутрішньовенного контрастування (вар-
тість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.216 589 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого внутрішнього вуха без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.217 590 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого внутрішнього вуха без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.218 591 Рентгенівська комп’ютерна томографія верхньої щелепи без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.219 592 Рентгенівська комп’ютерна томографія нижньої щелепи без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.220 593 Рентгенівська комп’ютерна томографія з використанням програми «Дентал» верхньої щелепи без внутрішньо-
венного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.221 594 Рентгенівська комп’ютерна томографія з використанням програми «Дентал» нижньої щелепи без внутрішньо-
венного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.222 595 Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.223 596 Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї з внутрішньовенним підсиленням (рутинне, артері-
альна фаза, венозна фаза, відстрочене) (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються 
додатково)

703,10

1.224 597 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин шиї з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської 
плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.225 598 Рентгенівська комп’ютерна томографія шийного відділу хребта без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.226 599 Рентгенівська комп’ютерна томографія грудного відділу хребта без внутрішньовенного контрастування (вар-
тість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.227 600 Рентгенівська комп’ютерна томографія поперекового відділу хребта без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.228 601 Рентгенівська комп’ютерна томографія поперекового відділу хребта з використанням програми «Остео» без 
внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.229 602 Рентгенівська комп’ютерна томографія грудної клітки (легень, структур середостіння, серця) без внутрішньо-
венного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.230 603 Рентгенівська комп’ютерна томографія легень з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської 
плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.231 604 Рентгенівська комп’ютерна томографія грудного відділу аорти (висхідна частина, дуга, низхідна частина) з 
внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються до-
датково)

703,10

1.232 605 Рентгенівська комп’ютерна томографія серця «Кальцій скоріон» без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.233 606 КТ-коронарографія без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується 
додатково)

526,20

1.234 607 Рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини без внутрішньовенного контрастування (печінка, 
селезінка, шлунок, підшлункова залоза) (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.235 608 Рентгенівська комп’ютерна томографія черевної порожнини (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза) 
з внутрішньовенним підсиленням (рутинне, артеріальна фаза, венозна фаза, відстрочене) (вартість рентгенів-
ської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.236 609 Рентгенівська комп’ютерна томографія черевного відділу аорти з внутрішньовенним підсиленням (вартість 
рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.237 610 Рентгенівська комп’ютерна томографія заочеревинного простору (нирки) без внутрішньовенного контрасту-
вання (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.238 611 Рентгенівська комп’ютерна томографія заочеревинного простору (нирки) з внутрішньовенним підсиленням 
(артеріальна фаза, венозна фаза, відстрочене (екстреторна функція - з сечоводами) (вартість рентгенівської 
плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.239 612 Рентгенівська комп’ютерна томографія малого таза без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.240 613 Рентгенівська комп’ютерна томографія малого таза з внутрішньовенним підсиленням (рутинне, артеріальна 
фаза, венозна фаза, відстрочене) (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються до-
датково)

703,10

1.241 614 Рентгенівська комп’ютерна томографія тазової частини черевного відділу аорти, біфуркації, правої і лівої за-
гальних здухвинних артерій з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контрастної 
речовини сплачуються додатково)

703,10

1.242 615 Рентгенівська комп’ютерна томографія кісток таза без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.243 616 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого кульшового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.244 617 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого кульшового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.245 618 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого стегна без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.246 619 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого стегна без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.247 620 Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин правого стегна без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.248 621 Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин лівого стегна без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.249 622 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин правого стегна з внутрішньовенним підсиленням (вартість 
рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.250 623 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин лівого стегна з внутрішньовенним підсиленням (вартість рент-
генівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.251 624 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого колінного суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.252 625 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого колінного суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.253 626 Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин правої гомілки без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.254 627 Рентгенівська комп’ютерна томографія м’яких тканин лівої гомілки без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.255 628 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин правої гомілки з внутрішньовенним підсиленням (вартість рент-
генівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.256 629 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин лівої гомілки з внутрішньовенним підсиленням (вартість рент-
генівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.257 630 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого гомілковостопного суглоба без внутрішньовенного контр-
астування (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.258 631 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого гомілковостопного суглоба без внутрішньовенного контрасту-
вання (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.259 632 Рентгенівська комп’ютерна томографія правої стопи без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.260 633 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівої стопи без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.261 634 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин правої стопи з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентге-
нівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.262 635 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин лівої стопи з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентге-
нівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.263 636 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого плечового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.264 637 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого плечового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.265 638 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого плеча без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.266 639 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого плеча без внутрішньовенного контрастування (вартість пентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.267 640 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин правого плеча з внутрішньовенним підсиленням (вартість 
рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.268 641 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин лівого плеча з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентге-
нівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.269 642 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого ліктьового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.270 643 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого ліктьового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.271 644 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого передпліччя без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.272 645 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого передпліччя без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.273 646 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин правого передпліччя з внутрішньовенним підсиленням (вартість 
рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.274 647 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин лівого передпліччя з внутрішньовенним підсиленням (вартість 
рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.275 648 Рентгенівська комп’ютерна томографія правого зап’ясткового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.276 649 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівого зап’ясткового суглоба без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.277 650 Рентгенівська комп’ютерна томографія правої кисті без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
2 січня 2018 р. за № 5/1853

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

які надає Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
Розпорядження № 1585 від 7 грудня 2017 року

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

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Îëåêñàí-
äð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, 
çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05 ëþòîãî 2016 

ðîêó çà ¹ 14/1327 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 
êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 388), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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1.278 651 Рентгенівська комп’ютерна томографія лівої кисті без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

526,20

1.279 652 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин правої кисті з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентге-
нівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.280 653 Рентгенівська комп’ютерна томографія судин лівої кисті з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентге-
нівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

703,10

1.281 654 МРТ-обстеження головного мозку (рутинне МРТ-обстеження) без внутрішньовенного контрастування (вар-
тість рентгенівської плівки сплачується додатково)

887,20

1.282 655 МРТ-обстеження головного мозку - функціональні дослідження без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

887,20

1.283 656 МР-ангіографія інтракраніальних судин без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

887,20

1.284 657 МРТ-обстеження головного мозку з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контр-
астної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.285 658 МРТ-обстеження головного мозку з внутрішньовенним підсиленням - перфузіографія (вартість рентгенів-
ської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.286 659 МРТ-обстеження - спектроскопія без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

887,20

1.287 660 МРТ-обстеження навколоносових пазух без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

887,20

1.288 661 МРТ-обстеження внутрішнього вуха без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

887,20

1.289 662 МРТ-обстеження лицьової частини голови без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

887,20

1.290 663 МРТ-обстеження м’яких тканин шиї без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

1061,90

1.291 664 МРТ-ангіографія естракраніальних судин без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

887,20

1.292 665 МРТ-обстеження м’яких тканин шиї з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.293 666 МРТ-обстеження судин шиї з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контрастної 
речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.294 667 МРТ-обстеження шийного відділу хребта без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

887,20

1.295 668 МРТ-обстеження грудного відділу хребта без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

887,20

1.296 669 МРТ-обстеження поперекового відділу хребта без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

887,20

1.297 670 МРТ-обстеження грудної клітки (легень, структур середостіння) без внутрішньовенного контрастування 
(вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.298 671 МРТ-обстеження легень з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контрастної 
речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.299 672 МРТ-обстеження грудного відділу аорти (висхідна частина, дуга, низхідна частини) з внутрішньовенним під-
силенням (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.300 673 МРТ-обстеження серця без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується 
додатково)

1061,90

1.301 674 МРТ-коронарографія з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контрастної речо-
вини сплачуються додатково)

1413,40

1.302 675 МРТ-обстеження молочних залоз без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

1061,90

1.303 676 МРТ-обстеження молочних залоз з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контр-
астної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.304 677 МРТ-обстеження черевної порожнини (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза) без внутрішньовен-
ного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.305 678 МРТ-обстеження черевної порожнини (печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза) з внутрішньовенним 
підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.306 679 МРТ-обстеження черевного відділу аорти з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки 
та контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.307 680 МРТ-аортографія (черевного відділу) без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

887,20

1.308 681 МРТ-обстеження заочеревинного простору без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.309 682 МРТ-обстеження заочеревинного простору (нирки) з внутрішньовенним підсиленням (екстреторна функція - 
з сечоводами) (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.310 683 МРТ-урографія без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується до-
датково)

887,20

1.311 684 МРТ-обстеження малого таза без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачу-
ється додатково)

1061,90

1.312 685 МРТ-обстеження малого таза з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контр-
астної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.313 686 МРТ-обстеження тазової частини черевного відділу аорти, біфуркації, правої і лівої загальних здухвинних ар-
терій з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та контрастної речовини сплачуються 
додатково)

1413,40

1.314 687 МРТ-аортографія черевного відділу аорти, біфуркації, правої і лівої загальних здухвинних артерій без вну-
трішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачується додатково)

887,20

1.315 688 МРТ-обстеження правого кульшового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.316 689 МРТ-обстеження лівого кульшового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.317 690 МРТ-обстеження м’яких тканин правого стегна без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.318 691 МРТ-обстеження м’яких тканин лівого стегна без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.319 692 МРТ-обстеження судин правого стегна з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.320 693 МРТ-обстеження судин лівого стегна з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.321 694 МРТ-обстеження правого колінного суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.322 695 МРТ-обстеження лівого колінного суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.323 696 МРТ-обстеження м’яких тканин правої гомілки без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.324 697 МРТ-обстеження м’яких тканин лівої гомілки без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.325 698 МРТ-обстеження судин правої гомілки з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.326 699 МРТ-обстеження судин лівої гомілки з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.327 700 МРТ-обстеження правого гомілковостопного суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість 
рентгенівської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.328 701 МРТ-обстеження лівого гомілковостопного суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентге-
нівської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.329 702 МРТ-обстеження правої стопи без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

1061,90

1.330 703 МРТ-обстеження лівої стопи без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачу-
ється додатково)

1061,90

1.331 704 МРТ-обстеження судин правої стопи з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.332 705 МРТ-обстеження судин лівої стопи з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.333 706 МРТ-обстеження правого плечового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.334 707 МРТ-обстеження лівого плечового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.335 708 МРТ-обстеження судин правого плеча з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.336 709 МРТ-обстеження судин лівого плеча з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.337 710 МРТ-обстеження правого ліктьового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.338 711 МРТ-обстеження лівого ліктьового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.339 712 МРТ-обстеження правого передпліччя без внутрішньовенного контрастування (вартість оентгенівської 
плівки сплачується додатково)

1061,90

1.340 713 МРТ-обстеження лівого передпліччя без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

1061,90

1.341 714 МРТ-обстеження судин правого передпліччя з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської 
плівки та контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.342 715 МРТ-обстеження судин лівого передпліччя з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки 
та контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.343 716 МРТ-обстеження правого зап’ясткового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.344 717 МРТ-обстеження лівого зап’ясткового суглоба без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенів-
ської плівки сплачується додатково)

1061,90

1.345 718 МРТ-обстеження правої кисті без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки 
сплачується додатково)

1061,90

1.346 719 МРТ-обстеження лівої кисті без внутрішньовенного контрастування (вартість рентгенівської плівки сплачу-
ється додатково)

1061,90

1.347 720 МРТ-обстеження судин правої кисті з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.348 721 МРТ-обстеження судин лівої кисті з внутрішньовенним підсиленням (вартість рентгенівської плівки та 
контрастної речовини сплачуються додатково)

1413,40

1.349 722 Видача дубліката рентгенівського знімка з описом (1 знімок) (вартість рентгенівської плівки сплачується 
додатково)

39,70

1.350 723 Запис обстеження на диск (1 обстеження) 65,30

1.351 724 Видача дубліката рентгенівського знімка з архіву з описом (1 знімок) (вартість рентгенівської плівки сплачу-
ється додатково)

114,80

1.352 725 Запис обстеження з (1 обстеження) 121,60
»

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

2 січня 2018 р. за № 2/1850

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
постачання теплової енергії, послуги з централізованого 
опалення і централізованого постачання гарячої води 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
«НОВОСЕРВІС»

Розпорядження № 1601 від 12 грудня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно- право-
вих актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлення економічно обгрунтованих тарифів: 

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

2 січня 2018 р. за № 2/1850

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

12 грудня 2017 року № 1601

Тарифи на теплову енергію 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1155,74 1386,89

2 Інші споживачі (крім населення) 1536,61 1843,93

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ 
ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ 
ÆÈ ËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», ùî 
äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-
ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-
÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß 
Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ 
«ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, ùî 
äîäàþòüñÿ.

4. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 898 

«Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-
ã³þ, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñëóãè ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà âàðò³ñòü âèòðàò íà 
ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ 
³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ 
ÆÈÒËÎÂÎ¯ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 17 æîâòíÿ 2016 
ðîêó çà ¹ 172/1485.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

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
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 313 ç ïîãëèáëåíèì 
âèâ÷åííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Ë³ñê³âñüêà, 7-á:

1) âóë. Ë³ñê³âñüêà,7-á, çàãàëüíà ïëîùà – 62,51 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè 
– íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã (ïîãîäèííî), à ñàìå: âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -1 024 400,00 
ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 15%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1 878,05 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. 
Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí 
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, 
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà 
òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà 
ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë Óøèíñüêîãî, 1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,8 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 2368,33 ãðí (áåç ÏÄÂ) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 7105,00 
ãðí (áåç ÏÄÂ)). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31 âåðåñíÿ 2017 ðîêó ñòàíîâèòü 568 400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ);

– íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âîëèíñüêà, 4, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 71,3 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ 
òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ÿêùî îðåíäîâàíà ïëîùà ñòàíîâèòü äî 100 êâ. ì òà íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðî-
âàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1,0 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðè-
éìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. 
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè íà ³ì'ÿ Ñèðîòåíêà Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à: ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî 
íà ñïàäùèíó ¹ 2-50 â³ä 15.02.2000 ð., ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó ¹ 2-51 â³ä 
15.02.2000 ð. òà äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ¹ 75-2-03819 
â³ä 19.10.2001 ð. çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ÑÒ "Äðóæáà", âóëèöÿ Ñàäîâà, áóä. 25.

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

2 січня 2018 р. за № 3/1851

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

12 грудня 2017 року № 1601

Тарифи на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1,94 2,33

2 Інші споживачі (крім населення) 1,94 2,33

Виконуючий обов’язки керівника апарату Л. Верес

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

2 січня 2018 р. за № 4/1852

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

12 грудня 2017 року № 1601

Тарифи на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ «НОВОСЕРВІС» як виконавець цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

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

населення 1 Гкал 1413,15

інші споживачі (крім населення) 1 Гкал 1874,69

2 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого 
водопостачання:

населення 1 куб. м 77,74

3 Централізоване постачання гарячої води за відсутності рушникосу шильників:

населення 1 куб. м 66,05

Виконуючий обов’язки керівника апарату Л. Верес

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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Підготувала Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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Дарницькі ЖЕДи визнані 
кращими за рейтингом 2017 року

У Дніпровському районі 
з’являться два нові бювети

Пенсійні послуги стають доступнішими

У січні в п’яти районах міста 
працюватиме пересувний 
флюорограф

«КЕРУЮЧА  компанія з об-
слуговування житлового фонду 
Дарницького району м. Києва» 
отримала перше місце у міському 
рейтингу якості надання послуг 
за четвертий квартал 2017 року. 
Чотири комунальні житлово-
експлуатаційні дільниці (ЖЕД) 
Дарницького району увійшли до 
переліку кращих за підсумками 
квартального рейтингування. Про 
це під час наради з представ-
никами районних комунальних 
служб заявив заступник голо-
ви КМДА Петро Пантелеєв. Він 
зазначив, що загальноміський 
рейтинг комунальних ЖЕДів Ки-
єва формується на основі таких 
критеріїв: звернення киян на 
гарячі лінії 1551 та 1557; чисто-

та будинків і дворів, освітлення 
місць загального користування, 
протиаварійна робота в робочий 
час, поточна оплата послуг, кіль-
кість скарг на грубу поведінку та 
хамство працівників. 

– Рейтинг виявляє десятку 
найгірших ЖЕДів, щодо яких 
прийматимуть кадрові рішення, 
– 17 працівників керівної лан-
ки вже звільнені на основі цих 
показників. Однак ми повинні 
відзначати і кращі колективи, 
які в тих же умовах демонстру-
ють належну роботу. Це один 
із елементів мотивації для ро-
бітників і можливість уникнути 
хронічної нестачі кадрів. За ре-
зультатами оцінки за четвертий 
квартал 2017 року найкращі по-

казники роботи продемонстру-
вали Дніпровський ЖЕД-406, 
Оболонський ЖЕД-515, Деснян-
ський ЖЕД-316, Дарницький-
ЖЕД-204, Дарницький-ЖЕД-208, 
Голосіївський-ЖЕД-109, Дар-
ницький ЖЕД-206, Дарницький-
ЖЕД-205, – повідомив заступник 
голови КМДА 

ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ  по-
треби жителів району в якісній 
питній воді, на проспекті Генерала 
Ватутіна, 2-б та бульварі Перова, 

40-а збудують бюветні комплекси. 
Підписані розпорядження КМДА 
від 28 грудня 2017 року № 1702 
та № 1704. Замовником будівни-
цтва бюветних комплексів ви-
значено СВКП «Київводфонд». 
Підприємство має отримати ви-
хідні дані для проектування, ви-
значити генеральні проектну та 
підрядну будівельну організації, 
розробити та затвердити проектну 
документацію для виконання ро-
біт. Загальна орієнтовна вартість 
будівництва зазначених бюветних 
комплексів становить 6,2 млн грн. 
Остаточну вартість буде визначено 

в установленому порядку після 
розробки проектно-кошторис-
ної документації та проходження 
державної експертизи. 

Нагадаємо, що упродовж 2017 
року в столиці збудовано чотири 
артезіанські свердловини та один 
новий бюветний комплекс. У пла-
нах на 2018 рік – будівництво 10 
нових артезіанських свердловин 
і 40 капітальних ремонтів бювет-
них комплексів. Усього на балансі 
спеціалізованого водогосподар-
ського комунального підприємства 
«Київводфонд» знаходяться 194 
бюветні комплекси   

З МЕТОЮ покращення роботи обслуговування 
громадян Лівобережним об’єднаним управлінням 
Пенсійного фонду України в м. Києві створено три 
пункти, які наближені до місць проживання. Такі 
пункти розміщено на території Деснянського та 
Дарницького районів. 

Фахівці Деснянського відділу обслуговування 
громадян чекають на відвідувачів у агентському 
пункті за адресою: вул. Сабурова, 3-а (2 поверх, кімн. 
5), прийом проводиться в перший та третій вівторки 

місяця з 10.00 до 13.00. В Дарницькому районі прийом 
проводиться за адресами: вул. Княжий Затон,16-д 
кожної другої середи місяця з 14.00 до 17.00. та вул. 
Здолбунівська, 7-б (територія СЗШ № 111) кожного 
третього четверга місяця з 14.00 до 17.00. 

За 6 місяців 2017 року функціонування таких 
пунктів, спеціалісти об’єднаного управління про-
вели 15 виїзних прийомів та надали кваліфіковані 
роз’яснення з питань пенсійного забезпечення 175 
відвідувачам 

ДО  КІНЦЯ  МІСЯЦЯ  кияни 
мають можливість безкоштов-
но обстежитись на пересувному 
флюорографі. Про це повідомили 
в Департаменті охорони здоров’я 
КМДА. Пересувний цифровий 
флюорограф працюватиме з 
10.00 до 17.00. Під час обсте-
ження пацієнт отримає довідку 
з результатами та у разі потре-
би – кваліфіковану консультацію 
лікаря-фтизіатра. Загальний час 
обстеження та консультації до 
15 хвилин. 

Пересувний цифровий флюо-
рограф працюватиме за таким 
графіком: 

10, 17, 24 та 31 січня – ТМО 
«ФТИЗІАТРІЯ» (вул. Васильківська, 
35, Голосіївський р-н); 11 січня - 
Амбулаторія № 4 КНП «ЦПМСД 
№4» (вул. Милославська, 33-а, Дес-
нянський р-н); 12 січня – Амбу-
латорія № 10 КНП «ЦПМСД» (вул. 
Отця Анатолія Жураковського, 

10, Солом’янський р-н); 15, 22 та 
29 січня – КМТЛ № 1 із диспан-
серним відділенням (Харківське 
шосе, 121/3, Дарницький р-н); 16 
січня – Амбулаторія № 11 КНП 
ЦПМСД (вул. Пирогівський шлях, 
148, Голосіївський р-н); 23 січня – 
Амбулаторія КНП «ЦПМСД», (вул. 
Срібнокільська, 14-б, Дарницький 
р-н); 30 січня – Амбулаторія КНП 
ЦПМСД «Русанівка» (вул. Ентузі-
астів, 13-а, Дніпровський р-н)  

У Подільському районі 
реконструюють школу

Ліцей «Голосіївський» буде 
енергоефективним

Киян запрошують на різдвяну 
виставку фіалок

Шевченківські рятувальники отримали сучасну 
пожежну машину

НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 87/89 реконструюють будівлю спеціалізо-
ваної школи № 114. Відповідний проект затверджено розпорядженням 
КМДА № 1699 від 27 грудня 2017 року. Замовником зазначених робіт 
визначено КП «Спецжитлофонд». Реконструкція чотириповерхової 
школи, розрахованої на 480 учнів, здійснюватиметься бюджетним 
коштом. Загальна кошторисна вартість відповідно експертного звіту 
становить 104 913,539 тис. грн. Реконструкцію закладу передбачено 
здійснити упродовж 14 місяців 

У СТОЛИЦІ реконструюють ліцей 
«Голосіївський» № 241 на вул. Голо-
сіївській, 12, що дозволить підви-
щити енергоефективність закладу 
та покращить умови перебування 
у ньому учнів і працівників. Підпи-
сане розпорядження КМДА № 1674 
від 26 грудня 2017 року. 

Загальноосвітній навчальний 
заклад розраховано на 800 учнів. 
Його збудовано зі збірних залізо-
бетонних виробів. Наразі зовнішні 
огороджувальні конструкції будів-
лі та внутрішні інженерні мережі 

не відповідають вимогам сього-
дення щодо енергозберігаючих 
властивостей. Із кожним роком 
вартість енергоносіїв зростає. 
Реконструкція ліцею № 241 перед-
бачає, серед іншого, утеплення 
фасаду і перекриття верхнього 
поверху. Відповідно до прийнятих 
проектних рішень, це дозволить 
значно знизити втрати тепла та 
покращити показники енергоз-
береження. Фінансування робіт 
здійснять за рахунок міського 
бюджету  

ДО 20 СІЧНЯ у Водолікарні (вул. Попудренка, 34, п’ять хвилин від 
станції метро Дарниця або від станції м. Чернігівська) триватиме 
безкоштовна різдвяна виставка фіалок. На виставці можна придбати 
квітучі рослини, листочки, дітки фіалок, горщики, добрива, субстрат, 
мох-сфагнум. Також відвідувачам нададуть необхідну інформацію 
про вирощування і правильний догляд за фіалками.Експозиція від-
крита з 10.00 до 18.00 (неділя вихідний) 

ПАРК спецтехніки вогнеборців Шевченківсько-
го районного управління ГУ ДСНС України у м. 
Київ поповнився пожежним автомобілем МАЗ 
з місткістю цистерни для води 5 тонн, ємністю 
баку для піноутворювача – 500 літрів та насосом 
на 60 атмосфер. У машині також вмонтований 
генератор, що є дуже важливим при виконанні 
складних завдань. 

Як кажуть працівники пожежної частини, такої 
техніки вони ще не мали у своєму розпорядженні. 
Пожежні машини марки ЗІЛ, які сьогодні є на балансі 
частини і застосовуються у надзвичайних ситуаціях, 
не мають більшої частини сучасного обладнання та 
інвентарю, який є в цій машині  
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