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Випуск №10 (1029)

ВІВТОРОК,
7 лютого
2012 року

Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності 
в тимчасових спорудах

Рішення Київської міської ради № 2/7339 від 26 січня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про регу�

лювання містобудівної діяльності”, “Про благоустрій населених пунктів”, з метою вирішення питань здійснення підприємницької
діяльності в тимчасових спорудах на території міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що розміщені до набрання чинності цим рішенням тим�
часові споруди торговельного, побутового, соціально�культурного чи ін�
шого призначення для здійснення підприємницької діяльності функціону�
ють до 01.01.13 (якщо документацією щодо їх встановлення не передба�
чено пізнішого терміну її дії), за умови виконання вимог, зазначених у
пунктах 2 і 3 цього рішення.

2. Суб’єктам господарювання — власникам (користувачам) тимчасових
споруд, зазначених у пункті 1 цього рішення, укласти договір про сплату
пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних
форм) в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва (далі — пайова участь)
відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.11 № 56/5443 “Про
затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власни�
ків тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об’єктів
благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської місь�
кої ради”.

3. Встановити, що пункти 1, 2 цього рішення розповсюджуються на
суб’єктів господарювання у разі подання ними у встановленому порядку
заяви про укладення договору про сплату пайової участі до 01.04.12 та
сплати 100 % пайової участі до 01.06.12 (окрім переоформлення у вста�
новленому порядку договорів про сплату пайової участі, що були укладе�
ні до набрання чинності цим рішенням).

Розмір пайової участі, розрахованої за відповідною формулою, що
сплачується суб’єктами господарювання, коригується за таким принци�
пом:

— при сплаті 100 % розміру пайової участі до 01.05.12 помножується
на коефіцієнт 0,75;

— при сплаті пайової участі у період з 01.03.12 до 01.06.12 помножує�
ться на коефіцієнт 1,00.

4. Встановити, що протягом зазначеного у пункті 1 цього рішення
строку в місті Києві тимчасово забороняється розміщення ТС:

— на відстані меншій ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій
метрополітену та зупинок громадського транспорту;

— в межах 1,5 км зони навколо НСК “Олімпійський”;
— в межах відведених земельних ділянок торгових центрів;
— у разі наявності рішення про демонтаж ТС, прийнятого комісією з

питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектур�
них форм) на території м. Києва, створеної відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.04.10 № 323 “Про заходи щодо впорядкування роз�
міщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м.
Києва” (із змінами і доповненнями), після набрання чинності цим рішен�
ням;

— в інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно�
правовими актами.

5. Районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з Голов�
ним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом
десяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням скласти адрес�
ний перелік місць на території відповідних районів, в яких розміщення ТС
тимчасово забороняється відповідно до пункту 4 цього рішення, та пере�
дати його на затвердження до відповідної комісії з питань координації за�
ходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснен�
ня підприємницької діяльності в місті Києві, що створюється виконавчим
органом Київської міської ради (Київською міською державною адмініс�
трацією).

6. Комісії, зазначеній у пункті 5 цього рішення, передати адресний пе�
релік місць протягом двадцяти днів з моменту набрання чинності цим рі�
шенням Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслу�
говування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

7. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслугову�
вання населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення адресного
переліку місць на офіційному веб�порталі Київської міської влади (www.
kmv.gov.ua).

8. Встановити, що питання правомірності розміщення ТС, щодо яких
суб’єктами господарювання не подано заяви відповідно до пункту 3 цьо�
го рішення до 01.03.12, розглядаються комісією, зазначеною в пункті 4
цього рішення.

9. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) тимчасово призупинити видачу, а також продовження строку дії
будь�яких документів дозвільного характеру на розміщення ТС, в тому
числі ордерів на розміщення ТС та тимчасових ордерів на розміщення
ТС.

10. Встановити, що рішення Київської міської ради від 21.05.09
№ 462/1518 “Про запровадження принципу організаційної єдності з вида�
чі дозволів на розміщення тимчасових споруд” (із змінами і доповнення�
ми), інші рішення Київської міської ради та розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з
питань розміщення ТС діють в частині, що не суперечить цьому рішенню.

11. Внести до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні
об’єктів благоустрою м. Києва (додаток до рішення), затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 24.02.11 № 56/5443, такі зміни і допов�
нення:

11.1. У підпункті 4.2.1 пункту 4.2 слова “містобудування та архітекту�
ри” замінити словами “внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
населення”.

11.2. Пункт 4.5 викласти у такій редакції:
“4.5. Вирішення питань щодо пайової участі (внеску) в утриманні об’�

єктів благоустрою, розрахунки її розмірів та укладання договору на пайо�
ву участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою.

4.5.1. Для укладення договору про сплату пайової участі суб’єкт госпо�
дарювання звертається до Управління із заявою, до якої додаються такі
документи:

— реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна ін�
формація, платіжні реквізити);

— копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі�

зичних осіб�підприємців, а для фізичних осіб — копія паспорта та іденти�
фікаційного коду;

— схема місця розташування ТС із зазначенням площі ТС з прив’язкою
до місцевості, виконана замовником у довільній формі;

— фотофіксація місця розташування ТС;
— документ дозвільного характеру на розміщення ТС, виданий до на�

брання чинності цим Тимчасовим порядком (у разі наявності).
— копія договору з виконавцем послуг з вивезення відходів у м. Києві.

Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.
4.5.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто

заявником (керівником юридичної особи, фізичною особою — підприєм�
цем) або уповноваженою ним особою. Заявник несе відповідальність за
достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додають�
ся до неї.

Усі заяви щодо укладення договору про сплату пайової участі підляга�
ють обов’язковій реєстрації у відповідному журналі Управління.

4.5.3. За наявності всіх документів, передбачених підпунктом 4.5.1
цього Порядку, а також за умови можливості прив’язки заяви до наявної
картки ТС в єдиній електронній базі даних ТС в м. Києві Управління про�
тягом десяти робочих днів:

— перевіряє адресу розміщення ТС на відсутність заборон та обме�
жень;

— перевіряє спеціалізацію та режим роботи ТС;
— заносить відповідні дані до електронної бази даних ТС у м. Києві.
У разі відсутності картки ТС в єдиній електронній базі даних ТС у м. Ки�

єві питання усунення недоліків, неточностей тощо вирішується комісією з
питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектур�
них форм) на території м. Києва, створеної відповідно до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30.04.10 № 323 “Про заходи щодо впорядкування роз�
міщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м.
Києва” (із змінами і доповненнями). Загальний термін укладення догово�
ру про сплату пайової участі в такому випадку продовжується на термін,
необхідний для прийняття зазначеною комісією відповідного рішення.

У разі позитивних результатів розгляду документів із суб’єктом госпо�
дарювання укладається договір про сплату пайової участі.

4.5.4. Після сплати суб’єктом господарювання 100 % плати за догово�
ром про сплату пайової участі Управління оформлює довідку про функціо�
нальне призначення ТС у вигляді додатка до договору про сплату пайової
участі.

Перший примірник довідки про функціональне призначення ТС видає�
ться заявникові, а другий примірник залишається в Управлінні.

Видача довідки про функціональне призначення ТС реєструється у від�
повідному журналі Управління.

4.5.5. Підставами для відмови в укладенні договору про сплату пайо�
вої участі є:

— місце розміщення ТС підпадає під тимчасові заборони, встановлені
рішенням Київської міської ради;

— подання заявником неповного пакета документів, зазначених у під�
пункті 4.5.1 цього Порядку;

— виявлення в поданих документах недостовірних відомостей. Перелік
підстав для відмови є вичерпним.

У разі наявності зазначених у цьому пункті підстав для відмови Управ�
лінням здійснюється підготовка письмового повідомлення про відмову в
укладенні договору про сплату пайової участі, яке направляється поштою
суб’єкту господарювання.

Відмову в укладенні договору про сплату пайової участі може бути ос�
каржено у порядку, встановленому законодавством. “.

11.3. Пункт 4.6 виключити.
11.4. У підпунктах 4.8.1 та 4.8.2 пункту 4.8 слова “довідка про сплату

пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власнику тимча�
сової споруди (малої архітектурної форми)” замінити словами “довідка
про функціональне призначення тимчасової споруди” у відповідних від�
мінках.

11.5. Підпункт 4.9.1 пункту 4.9 викласти у такій редакції:
“4.9.1. Контроль за повнотою сплати пайової участі згідно з графіком

відповідно до умов укладених договорів про пайову участь (внесок) здій�
снюється КП “Головний інформаційно�обчислювальний центр”, а кон�
троль за виконанням умов укладених договорів про пайову участь (вне�
сок) здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) шляхом перевірки місця розташування та функціонального
призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми). “.

11.6. Додаток № 2 до Порядку визначення обсягів пайової участі
(внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утри�
манні об’єктів благоустрою м. Києва викласти у новій редакції, що додає�
ться.

12. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

12.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання цього
рішення.

12.2. Привести свої нормативно�правові акти у відповідність до цього
рішення.

12.3. Забезпечити супроводження діяльності всіх суб’єктів щодо вико�
нання завдань та повноважень, встановлених цим рішенням, обов’язко�
вою участю в роботі єдиної електронної бази даних ТС (малих архітектур�
них форм) у м. Києві.

13. Встановити, що договори про сплату пайової участі, укладені до
набрання чинності цим рішенням, є чинними до закінчення строку дії, за�
значеного в таких договорах.

У разі закінчення строку дії таких договорів протягом перехідного пе�
ріоду, зазначеного в пункті 1 цього рішення, вони підлягають переоформ�
ленню у встановленому порядку.

14. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадсько�
го харчування та послуг.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток № 2
до Порядку визначення обсягів Пайової участі (внеску) 

власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва 
(в редакції рішення Київської міської ради від 26.01.12 № 2/7339)

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)
Функціональне призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми) Розмір

коефіцієнта*

Продаж друкованих засобів масової інформації (преси), якщо питома вага такої продукції складає понад 70%
загального товарообігу та за відсутності продажу алкогольних напоїв і підакцизних непродовольчих товарів

0,10

Соціальні магазини (магазини для пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених категорій населення,
молочні кухні тощо); продаж хлібобулочних виробів, іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції
та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів; надання населенню побутових
послуг; громадські вбиральні; об'єкти сезонної торгівлі; відкриті майданчики для харчування біля закладів
ресторанного господарства; комунальні підприємства

0,50

Продаж   інших    продовольчих    товарів,     зоологічних товарів, квітів   та   садово$городнього   інвентарю;
бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних    чи    слабоалкогольних    напоїв);
заклади швидкого харчування; інше функціональне призначення

1,50

Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних
прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, пива, алкогольних чи слабоалкогольних
напоїв)

2,00

* У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди (малої архітектурної форми), тобто за наявності кількох коефіцієнтів функ�
ціональних використань, для розрахунку розміру пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення 
"Будинковий комітет "Вулиця Гоголівська, 41�б” 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 9/7346 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 21.12.10 № 29/233�КО�18812, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорга�
нізації населення від 20.08.10 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Гоголівська, 41�б”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий комі�
тет "Вулиця Гоголівська, 41�б” діє в межах території будинку № 41�б на
вулиці Гоголівській у Шевченківському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 20.08.10
на території діяльності органу самоорганізації населення "Вулиця Гоголів�
ська, 41�б” мешкають на законних підставах (зареєстровано за місцем
проживання) 16 жителів, у тому числі 15 жителів, які мають право голосу
станом на 20.08.10.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Гоголівська, 41�б” у Шевченківському
районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Ву�
лиця Гоголівська, 41�б” у межах території його діяльності такі власні пов�
новаження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
ловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�

дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку. 

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Гого�
лівська, 41�б” набуває власних повноважень після його легалізації в по�
рядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоорга�
нізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Го�
голівська, 41�б” в місячний термін після державної реєстрації направити
до секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: положен�
ня про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у ви�
конавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації),
свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код
(ЄДРПОУ), списку персонального складу членів органу самоорганізації
населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Гоголівська, 41�б” у межах своїх повно�
важень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради
(Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення 
"Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34” 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 10/7347 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 24 Закону України, "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.02 № 10/170 "Про
органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації насе�
лення від 09.12.11 № 29/23З�КО�19572/1, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоор�
ганізації населення від 18.09.11 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий комі�
тет "Вулиця Предславинська, 34” діє в межах території будинку № 34 на
вулиці Предславинська у Печерському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 18.09.11
на території діяльності органу самоорганізації населення "Будинковий ко�
мітет "Вулиця Предславинська, 34” мешкають на законних підставах (за�
реєстровано за місцем проживання) 440 жителів, у тому числі 362 жите�
лі, які мають право голосу станом на 18.09.11.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34” у Печерському
районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Ву�
лиця Предславинська, 34” у межах території його діяльності такі власні
повноваження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчих органів, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програм
соціально�економічного і культурного розвитку, бюджетів міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
ловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�

дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�
турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця
Предславинська, 34” набуває власних повноважень після його легалізації
в порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи само�
організації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця
Предславинська, 34” в місячний термін після державної реєстрації напра�
вити до секретаріату Київради копії таких реєстраційних документів: по�
ложення про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію
у виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації),
свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код
(ЄДРПОУ), списку персонального складу членів органу самоорганізації
населення.

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Предславинська, 34” у межах своїх пов�
новажень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради
(Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л. Черновецький

Про порядок денний пленарного засідання VIII сесії Київ ради VI скликання
29.12.2011

Рішення Київської міської ради № 989/7225 від 29 грудня 2011 року

Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання VIII сесії Київради VI
скликання 29.12.2011 такі питання:

1. Про направлення депутатських запитів Київському міському голові
та посадовим особам.

2. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 № 574/5486
“Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2011 рік”.

3. Про внесення змін до рішення Київради від 30.12.2010 № 573/5485
“Про бюджет м. Києва на 2011 рік”.

4. Про затвердження договору між Київською міською радою та Під�
гірцівською сільською радою Обухівського району Київської області.

5. Про звільнення Посольства Естонської Республіки в Україні від
сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури м. Києва.

6. Про затвердження договору між Київською міською радою та Ходо�
сіївською сільською радою Києво�Святошинського району Київської об�
ласті.

7. Про затвердження договору між Київською міською радою та Гні�

денською сільською радою Бориспільського району Київської області.
8. Про затвердження кредитного договору між Київською міською ра�

дою та ПАТ “Державний ощадний банк України”.
9. Про бюджет м. Києва на 2012 рік.
10. Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012

рік.
11. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан�

ня про нагородження Грамотою Верховної Ради України Тесленка Павла
Петровича.

12. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан�
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Ша�
фаренко Жанни Юріївни.

13. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан�
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Бри�
гинця Олександра Михайловича.

14. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення “Будинко�
вий комітет “Вулиця Гоголівська, 41�б” у Шевченківському районі м. Києва.
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15. Про надання дозволу на створення органу самоорганізації насе�
лення “Комітет мікрорайону “Дачі Караваєві” в Солом’янському районі 
м. Києва.

Іб. Про внесення змін до рішення Київради від 27.10.2011 № 373/6589
“Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення “Комітет мік�
рорайону “Грушківський” у Солом’янському районі м. Києва”.

17. Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення “Андрі�
ївський узвіз” у Дніпровському районі м. Києва.

18. Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

19. Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (щодо проб�
лем реалізації в місті Києві тютюнових виробів, алкогольних напоїв, сла�
боалкогольних напоїв та пива).

20. Про внесення змін до рішень Київради від 17.02.2011 № 197/5584. 
21. Про затвердження Міської цільової програми правової освіти насе�

лення міста Києва на 2012�2016 роки.
22. Про внесення змін до рішення Київради від 10.11.11 № 599/6835

“Про створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки розта�
шування об’єктів суб’єктів господарювання, які здійснюють підприєм�
ницьку діяльність на території Гідропарку у Дніпровському районі м. Ки�
єва, дотримання правил благоустрою та підготовки до чемпіонату Євро�
пи з футболу 2012 року”.

23. Про внесення змін до рішення Київради від 14.07.11 № 383/5770
“Про Регламент Київської міської ради” (2 проекти ).

24. Про затвердження “Регіональної програми модернізації комуналь�
ної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011�2015
роки”.

25. Про розгляд протесту заступника прокурора м. Києва на рішення
Київської міської ради від 22.09.2011 № 35/6251.

26. Про звернення депутатів Київської міської ради до Кабінету Мініс�
трів України.

27. Про забезпечення харчування дітей дошкільного віку в навчальних
закладах м. Києва.

28. Про внесення змін до рішень Київради від 15.11.07 № 1250/4083
“Про затвердження статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій ре�
дакції” та від 29.04.10 № 575/4013 “Про внесення змін до пункту 1 рішен�
ня Київради від 15.11.07 рішення Київради від 15.11.07 № 1250/4083
“Про затвердження статутів дитячо�юнацьких спортивних шкіл у новій ре�
дакції”.

29. Про реорганізацію спортивно�оздоровчого закладу “Спортивний
комплекс управління по фізичній культурі і спорту” в комунальне підпри�
ємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) “Спортивний
комплекс”.

30. Про відміну рішення Київської міської ради від 22 серпня 2007 ро�
ку № 162/1996 “Про питання створення ландшафтного заказника місце�
вого значення “Жуків острів”.

31. Про надання статусу скверу земельній ділянці по проспекту Васи�
ля Порика, між будинками 7�а та 9 у Подільському районі м. Києва.

32. Про внесення змін та доповнень у додаток 7 до рішення Київради
від 02.12.10 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територі�
альної громади міста Києва” (зі змінами та доповненнями).

33. Про внесення змін у додаток 6 до рішення Київської міської ради
від 02.12.10 № 284/5096 “Про питання комунальної власності територі�
альної громади міста Києва” (із змінами та доповненнями).

34. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 02.12.10
№ 284/5096 “Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва” (із змінами та доповненнями).

35. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва у Дніпровському районі, право оренди яких
виборюється на конкурсних засадах.

36. Про передачу в оренду нежилих приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва у будинку № 10 літ. Б на вул. Софій�
ській.

37. Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної форми
власності територіальної громади міста Києва переможцю конкурсу.

38. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради
від 27.12.01 № 208/1642 “Про формування комунальної власності тери�
торіальних громад районів міста Києва”.

З9. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва дошкільного навчального закла�
ду.

40. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва закінченого будівництвом об’єкта.

41. Про надання дозволу на укладання договору оренди нежилих при�
міщень у будинку № 13 літ. А на вул. Булгакова.

42. Про передачу Римсько�Католицькій релігійній громаді парафії Свя�
того Олександра в м. Києві у безоплатне користування (позичку) нежилих
будівель.

43. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва об’єктів на вул. Лісківській (від вул. Радунської до вул. Мило�
славської) та вул. Милославській (від вул. Радунської до вул. Лісківської).

44. Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від
24.06.2004 № 322/1532 “Про затвердження переліку нежилих будинків
комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають
реконструкції або реставрації за залучені кошти”.

45. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.11
№ 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територі�
альної громади міста Києва на 2011�2012 роки”.

46. Про внесення змін до рішення Київради від 14.10.10 № 89/4901
“Про надання згоди на передачу об’єктів комунальної власності територі�
альної громади міста Києва у державну власність” (із змінами та допов�
неннями).

47. Про заходи щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 18.08.10 № 721 та рішення Київради від 25.08.10
№ 4/4816.

48. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
11.02.09 № 07/1�44 вих�09 на рішення Київської міської ради від 24.05.07
№ 739/1400 “Про надання дозволу Головному управлінню охорони здо�
ров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) на укладання інвестиційного договору з
метою збільшення кількості ліжок та покращення умов перебування дітей
в дитячому санаторії “Салют” та в дитячому санаторії “Ялинка” Київсько�
го міського дитячого санаторно�курортного об’єднання”.

49. Про передачу до сфери управління Державної міграційної служби
України нежилих приміщень у будинку № 9 на вул. Володимирській.

50. Про передачу в оренду нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва, (міський пологовий будинок № 5).

51. Про надання в заставу об’єктів прав комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва для забезпечення внутрішнього запозичен�
ня до бюджету міста Києва.

52. Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що нале�
жать до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

53. Про створення комунального підприємства виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київ�
інжбудсервіс”.

54. Про містобудівний кадастр міста Києва.
55. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки професійно�технічному навчальному закла�
ду спортивно�технічному клубу первинної організації ТСО України Дар�
ницького вагоноремонтного заводу на вул. Алма�Атинській, 74 у Дніпров�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування учбового май�
данчика для навчальної їзди (К�16994).

56. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Москаленку Миколі Івановичу
на вул. Миколи Раєвського, 4б у Печерському районі м. Києва для будів�
ництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(К�19122).

57. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальному підприємству “Київський
метрополітен” на вул. Ірпінській, 63/5, просп. Академіка Палладіна та
просп. Перемоги (біля ст. м. “Житомирська”) у Святошинському районі 
м. Києва (К�19337).

58. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“СЕВЕН СТАЙЛ” на вул. Набережно�Луговій, 2 (літ. В) у Подільському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежилого будинку�ви�
ставкового салону�магазину (К�19022).

59. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “Атіс�С” на вул.
Микільсько�Слобідській, 2�г (між буд�2�б та 2�в) у Дніпровському районі
м. Києва для завершення будівництва, експлуатації та обслуговування мі�
німаркету (К�18801).

60. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“АЛЬФА�НЕРУХОМІСТЬ” на вул. Фрунзе, 33 (літ. А) у Подільському районі
м. Києва для експлуатації, обслуговування та реконструкції нежилої будів�
лі офісу (К�18809).

61. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “УКР�
ПРОМТЕПЛИЦЯ” на вул. Петра Радченка, 27�29 у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва багатоповерхових житлових будинків (в т. ч. со�
ціальне, доступне та інше) з об’єктами соціально�побутового призначен�
ня (К�18769).

62. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ДІА�КОНТ І КО” на вул. Круглоуніверситетській, 22 в Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів (К�17605).

63. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “Голден�Фарм”
на вул. Магнітогорській, 1 у Деснянському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування офісно�складського приміщення (К�16393).

64. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“БУДСТАНДАРТІНЖИНІРИНГ” на вул. Костянтинівській, 32 (літ. Б) у По�
дільському районі м. Києва для обслуговування та експлуатації адмініс�
тративного будинку (К�18189).

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному акціонерному товариству “Ав�
тотранспортне підприємство “Транспортник” на вул. Бориспільській, 9 в
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адмініс�
тративно�виробничих будівель та споруд (К�19132).

66. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Сосюрі Олені Володимирівні на вул. Черво�
ноткацькій, 83 у Деснянському районі м. Києва для завершення будівниц�
тва об’єкта незавершеного будівництва під адміністративно�складську
будівлю з подальшою її експлуатацією та обслуговуванням (К�17682).

67. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок відкритому акціонерному товариству “Київ�
Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного
транспорту” на вул. Полярній, 12а, на вул. Марка Вовчка до ст. Зеніт, на
вул. Куренівській, 8, на вул. Резервній, на вул. Куренівській, на вул. Мар�
ка Вовчка та на вул. Новокостянтинівській в Оболонському районі м. Ки�
єва для експлуатації споруд та залізничних колій (К�16808).

68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству оборони України на просп. По�
вітрофлотському, 6, 10 у Солом’янському районі м. Києва для експлуата�
ції та обслуговування адміністративно�господарських будівель та споруд
військового містечка № 64 (К�163 84).

69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок державному територіально�галузевому
об’єднанню “Південно�Західна залізниця” вздовж вул. Привокзальної,
Приколійної, Зрошувальної в Дарницькому районі м. Києва для будівниц�
тва, обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс�
порту (К�19143).

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Шевченку Олександру Олеговичу на просп.
Відрадному, 95 у Солом’янському районі м. Києва для обслуговування бу�
дівлі гаража (К�16255).

71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок відкритому акціонерному товариству “Київ�
Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного
транспорту” від вул. Полярної до вул. Лугової та від вул. Полярної до ВАТ
“ДБК № 4” в Оболонському районі м. Києва для експлуатації споруд та за�
лізничних колій (К�16807).

72. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Головному управлінню у справах сім’ї, мо�
лоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) на просп. Оболонському, 9а в Оболонському
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування стадіону
з трибунами (К�19006).

73. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Компанія Промбудконсалтінг” на вул. Верхній,5а в Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі майстер�
ні (К�18440)

74. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Державному територіально�галузевому об’�
єднанню “Південно�Західна залізниця” в Голосіївському районі м. Києва
для обслуговування та експлуатації будівель і споруд залізничного транс�
порту (К�19041).

75. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню виконавчої дирекції Фонду со�
ціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професій�
них захворювань у Київській області на вул. Тимофія Строкача, 2 у Свято�
шинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитло�
вої будівлі Фонду соціального страхування (К�19137).

76. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки театрально�видовищному закладу культури
“Київський національний академічний театр оперети” на вул. Червоноар�
мійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування будівлі театру (К�18972).

77. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гаражно�будівельному кооперативу “Ака�
ція” Дарницького району м. Києва на вул. Бориспільській, 19�б в Дар�
ницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів 
(К�17749).

78. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Управлінню Державної автомобільної ін�
спекції ГУ МВС України в Київській області на вул. Ернста, 3 у Солом’ян�
ському районі м. Києва для будівництва, обслуговування та експлуатації
адміністративних будівель та споруд (К�16530).

79. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Юридичні офіси” на вул. Михайла Котельникова, 25 (літ. Б) у Святошин�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністратив�
но�офісної будівлі (К�19299).

80. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації на вул. Шулявській, 10/12 в Шевчен�
ківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі шко�
ли та господарських споруд СШ № 102 (К�18915).

81. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки обслуговуючому автогаражному кооперати�
ву “СИГНАЛ” на вул. Юліуса Фучика, 12 у Солом’янському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування гаражів (К�18662).

82. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству оборони України на вул. Гри�
горія Андрющенка, 4 в Шевченківському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування адміністративно�господарських будівель та споруд вій�
ськового містечка № 34 (К�16328).

83. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Укркарго” на вулиці Світлій, 3 в Дарницькому районі м. Ки�
єва для будівництва житлового комплексу (зміна цільового призначення)
(К�19080).

84. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки приватній науково�виробничій

фірмі “СКАЛА” на вул. Луначарського, 24 у Дніпровському районі м. Києва
для обслуговування нежитлового приміщення (К�13557).

85. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки Головному управлінню у справах
сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) на вул. міста Шалетт, 1а у
Дніпровському районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та об�
слуговування футбольного поля (К�19007).

86. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки Релігійній громаді Україн�
ської Православної Церкви парафії на честь Преподобного Миколи
Святоші, Печерського Чудотворця у Дніпровському районі м. Києва на
вул. Магнітогорській, 5 у Деснянському районі м. Києва для будівниц�
тва та обслуговування культової споруди (К�19025).

87. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки обслуговуючому коопера�
тиву “ГАРАЖНО�БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ “АВТОДІМ” на бульв. Чо�
коловському, 42 у Солом’янському районі м. Києва для гаражного бу�
дівництва (К�16900).

88. Про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки Службі безпеки України на
просп. Героїв Сталінграда, 51б в Оболонському районі м. Києва для
житлового будівництва (К�17279).

89. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки комунальному об’єднан�
ню “Київкіно” на вул. Теслярській, 2 в Голосіївському районі м. Києва
для будівництва багатофункціонального комплексу (К�19108).

90. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю “АГРО�ПЕТРОЛІУМ” на вул. Електриків, 21 (літ. “У”) у
Подільському районі м. Києва для експлуатації, обслуговування з по�
дальшою реконструкцією і будівництвом автозаправного комплексу
(К�17969).

91. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству “КИІВЕНЕРГО” в районі вул. Дежнєва та вул. Лисичанської
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та
обслуговування комплектної трансформаторної підстанції (К�18731).

92. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту земле�
устрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству “КИІВЕНЕРГО” в районі вул. Кооперативної у Солом’ян�
ському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання комплектної трансформаторної підстанції (К�18743).

93. Про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Підчи�
бію Леоніду Васильовичу для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд у будь�якому районі 
м. Києва (А�19387).

94. Про передачу відкритому акціонерному товариству “Науково�
виробниче підприємство “Сатурн” земельних ділянок для експлуатації
та обслуговування адміністративно�виробничих та господарських бу�
дівель і споруд на просп. Леся Курбаса, 2�б та вул. Героїв Космосу, 
2�б у Святошинському районі м. Києва (А�18417).

95. Про передачу державному територіально�галузевому об’єднан�
ню “Південно�Західна залізниця” земельних ділянок для експлуатації
та обслуговування парку відстою електропоїздів з лінійним пунктом
(для їх обслуговування) на вул. Каналова, 5 та 5�а в Солом’янському
районі м. Києва та на вул. Каналова, 5�а в Святошинському районі 
м. Києва (Д�5139).

96. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕ�
РГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції на вул. Колекторній, 15 у Дарницькому районі м. Ки�
єва (Д�4645).

97. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю
“УКРТРАНСРЕЙЛ” земельної ділянки для обслуговування та експлу�
атації адміністративного будинку і гаража на вул. Борщагівській, 97�б
у Солом’янському районі м. Києва (А�15245).

98. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ФОР�
ТУНА�Л” земельної ділянки для благоустрою території та обслугову�
вання будівлі на вул. Вишгородській (між буд. № 31, № 31�33) у По�
дільському районі м. Києва (Д�2067)

99. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Лен�
буд” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель з
адміністративно�побутовими, складськими приміщеннями і прохідної
на вул. Медовій, 8 у Солом’янському районі м. Києва. (А�3045)

100. Про передачу фізичній особі — підприємцю Ковалю Сергію
Миколайовичу земельної ділянки для реконструкції, експлуатації та
обслуговування господарської будівлі під офісну будівлю у пров. Ку�
лібіна, З, літ. “Б” у Святошинському районі м. Києва (Д�2060).

101. Про надання Державній акціонерній холдинговій компанії “Ар�
тем” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування навчаль�
но�виробничих корпусів на вул. Половецькій, 49 у Шевченківському
районі м. Києва (А�8412).

102. Про надання Службі зовнішньої розвідки України земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністратив�
них і жилих будівель на вул. Воровського, 11 у Шевчнківському райо�
ні м. Києва (Д�3280).

103. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ІР�
ЛАНДСЬКИЙ ПАБ” земельної ділянки для експлуатації та обслугову�
вання закладу громадського харчування на вул. Раїси Окіпної, 4 (літ.
“А”, літ. “Б”) у Дніпровському районі м. Києва (Д�6122).

104. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному то�
вариству “ПІРЕУС БАНК МКБ” для реконструкції, експлуатації та об�
слуговування адміністративного будинку на вул. Симона Петлюри, 20
(літера “Г”) у Шевченківському районі м. Києва (А�19166).

105. Про надання комунальному підприємству капітального будів�
ництва, реконструкції та інвестицій “Голосіїво�будінвест” земельної
ділянки для будівництва амбулаторії лікарів сімейної медицини на
вул. Червонопрапорній, 148 у Голосіївському районі м. Києва 
(Д�6001).

106. Про надання комунальному підприємству капітального будів�
ництва, реконструкції та інвестицій “Голосіїво�будінвест” земельної
ділянки для будівництва амбулаторії лікарів сімейної медицини на
вул. Козацькій, 67�а у Голосіївському районі м. Києва (Д�6002).

107. Про передачу та зміну цільового призначення земельних діля�
нок приватному підприємству “ЮНІМАКС” і використання їх для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування торговельного комплексу з
об’єктами інженерно�транспортної інфраструктури та дитячого до�
шкільного закладу на просп. Миколи Бажана (за вул. Зарічною) у Дар�
ницькому районі м. Києва (Д�6123).

108. Про передачу громадянину Гайдаю Сергію Анатолійовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговуван�
ня жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Джерель�
ній, 7 у Дарницькому районі м. Києва (А�15036).

109. Про передачу громадянину Онопрієнку Василю Тимофійовичу
у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального
садівництва на вул. Магістральній, 18�а у Шевченківському районі 
(А�8974).

110. Про передачу громадянці Корсун Ганні Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Риболовецькій, 
32�а у Голосіївському районі м. Києва (А�15564).

111. Про передачу громадянці Шаповаловій Наталії Володимирівні
у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслугову�
вання жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Ниж�
ній Вал, 20�а у Дарницькому районі м. Києва (А�9924).

112. Про передачу земельної ділянки громадянці Дворніченко Ма�
рієтті Всеволодівні для будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд на вулиці 9 Травня, 11 у Свято�
шинському районі м. Києва (А�16150).’

113. Про передачу громадянину Демчуку Павлу Володимировичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговуван�
ня жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Страто�
навтів, 1�а у Святошинському районі м. Києва (А�18152).

114. Про передачу громадянці Покідько Ользі Матвіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Стратонавтів, 5�а у Свя�
тошинському районі м. Києва (А�13240).

115. Про передачу громадянці Клемпач Таїсії Пилипівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Прорізній, 6�а у Свято�
шинському районі м. Києва (А�12929).

116. Про передачу громадянці Березовській Наталії Григорівні у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Академіка Кашен�
ка, 18�а у Голосіївському районі м. Києва (А�11408).

117. Про передачу громадянці Шиллє Людмилі Денисівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Кримській, 20�в у Голосі�
ївському районі м. Києва (А�17886).

118. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуго�
вування жилих будинків, господарських будівель і споруд у Деснянсько�
му районі м. Києва (А�18671).

119. Про приватизацію земельної ділянки громадянці Оганісян Наірі
Вараздатівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Макаренка, 6 у Дніпровському районі 
м. Києва (А�19390).

120. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслу�
говування жилих будинків, господарських будівель і споруд у Дарницько�
му районі м. Києва (А�19141).

121. Про внесення змін до рішень Київської міської ради (Є�0528).
122. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від

22.11.2007 № 78�6�00489 та поновлення договору оренди земельної ді�
лянки від 22.11.2007 № 78�6�00488, укладених між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю “СОТО” на вул.
Маршала Малиновського, 8 та 8�а в Оболонському районі м. Києва (А�
19359).

123. Про внесення змін до пункту 10 рішення Київської міської ради
від 27.11.2003 № 236/1111 “Про надання і вилучення земельних ділянок
та припинення права користування землею” (А�16634).

124. Про внесення змін до розпорядження Київської міської держав�
ної адміністрації від 05.02.1998 № 211 “Про приватизацію земельних ді�
лянок садівницького товариства “Дружба” по вул. Дніпровській (район
ДВС) у Мінському районі м. Києва” (А�19225).

125. Про внесення змін до рішень Київської міської ради (Є�1140).
126. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Рент

Ефект” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуго�
вування адміністративно�складських будівель та споруд на вул. Ольжича,
18/22 у Шевченківському районі м. Києва від 15.12.2005 № 91�6�00519
та внесення змін до нього (А�17946).

127. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Єв�
ротекстиль” договору оренди земельної ділянки на вулиці Оноре де
Бальзака, 2�а у Деснянському районі м. Києва (А�13189).

128. Про поновлення та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки приватному акціонерному товариству “Київський завод світло�
чутливих матеріалів “Фотон” для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання житлово�офісного комплексу з торговими приміщеннями, примі�
щеннями соціальної інфраструктури та підземним паркінгом зі знесен�
ням існуючих нежитлових будівель на просп. Перемоги,42 у Шевченків�
ському районі м. Києва (А�18774).

129. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю 
“ЕКСКО ПЛЮС” договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового комплексу з вбудовано�прибу�
дованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом на
просп. 40�річчя Жовтня, 60 у Голосіївському районі м. Києва (А�19151).

130. Про поновлення договору оренди земельної ділянки № 63�6�
00586 від 25.05.2010 товариству з обмеженою відповідальністю фірма
“Марія” для експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу на
Дніпровській набережній, 16 у Дарницькому районі м. Києва (А�19039)

131. Про поновлення суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній
особі Мусієнку В’ячеславу Степановичу договору оренди земельної ді�
лянки для будівництва, експлуатації та обслуговування магазину продо�
вольчих товарів на вул. Академіка Заболотного, 94 у Голосіївському
районі м. Києва (А�15829).

132. Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “СІЛЬВЕР�ПРИНТ” для експлуатації та об�
слуговування адміністративно�виробничого комплексу на вул. Червоно�
гвардійській, 22 у Деснянському районі м. Києва (А�18647).

133. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “СЛА�
ВУТА” договору оренди земельної ділянки для реконструкції, експлуата�
ції і обслуговування автозаправної станції з обслуговуючим комплексом
та для будівництва, експлуатації і обслуговування павільйону з продажу
вітчизняних автомобілів з відкритою автостоянкою на Дніпровській набе�
режній, 17 у Дарницькому районі м. Києва (А�18534).

134. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “АК�
КО ІНТЕРНЕШНЛ” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування виставкового центру на просп. Перемоги, 40�б у Шев�
ченківському районі м. Києва (А�18814).

135. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Те�
риторіальне міжгосподарче об’єднання “Ліко�Холдінг” договору оренди
земельної ділянки для будівництва житлових будинків з підземними пар�
кінгами на вул. Вільямса, 7 у Голосіївському районі м. Києва від
27.03.2006 № 79�6�00396 (А�19462).

136. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю Буді�
вельна компанія “КРОУН” договору оренди земельної ділянки для будів�
ництва житлового будинку з прибудованими нежитловими приміщення�
ми на просп. Оболонському (біля будинку № 30) в Оболонському районі 
м. Києва (А�19054).

137. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
06.10.2011 № 07/2�770�вих�11 на рішення Київської міської ради від
16.03.2006 № 282/3373 “Про передачу земельної ділянки Російському
центру міжнародного наукового та культурного співробітництва при Мі�
ністерстві закордонних справ Російської Федерації для будівництва та
обслуговування житлового будинку з вбудовано�прибудованими офісни�
ми приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Олеся Гончара, 39 у
Шевченківському районі м. Києва” (А�19402).

138. Про відміну пункту 3 рішення Київської міської ради від
29.04.2004 № 238�2/1448 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” (А�18977).

139. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 08.07.2010 № 1103/4541 “Про організацію раціонально�
го використання закритим акціонерним товариством “Променергоавто�
матика” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслугову�
вання адміністративного�готельно�житлового комплексу будівель і спо�
руд з апартаментами, з вбудованими та прибудованими приміщеннями
громадського і торговельного призначення, з підземними та наземними
паркінгами, зі знесенням існуючих будівель і споруд на бульв. Дружби
Народів, 19 у Печерському районі м. Києва” (19676).

140. Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки від
14.06.2005 № 66�6�00270, укладеного між госпрозрахунковою організа�
цією “Центр містобудування та архітектури” та Київською міською радою
(А�18995).

141. Про передачу до сфери управління Територіального управління
Державної судової адміністрації України в місті Києві нежилих приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва та внесення
змін до рішень Київської міської ради.

142. Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фі�
нансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії.

143. Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тим�
часових спорудах.

144. Про деякі питання організації перевезень пасажирів та багажу
міською електричкою.

145. Про реорганізацію комунального унітарного підприємства “Ба�
сейн “Юність” Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
шляхом перетворення його в школу вищої спортивної майстерності міста
Києва.

Київський міський голова  Л. Черновецький
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Хрещатик 7 лютого 2012 року

Антон КУШНІР: 

“Мені цікавіше вигадати 
історію, ніж документувати
власне життя”
“Хрещати ” продовж є
знайомити читачів з пере-
можцями та ла реатами
мин лорічно о он рс
“Коронація слова”. Сьо о-
дні нас в остях иянин
та ж рналіст Антон К шнір,
чий роман “Urban Strike”
отримав диплом літерат р-
но о он рс . Про рбаніс-
тичн льт р , д х протес-
т та літерат рні плани Ан-
тон К шнір розповів “Хре-
щати ”.

— Ви пам’ятаєте свій перший літе�
ратурний досвід? Який доробок маєте
на сьогодні?

— Це таке особисте запитання. Ду�

маю, я в цьому не оригінальний.

Перший літературний досвід — як

перший сексуальний досвід: зазви�

чай припадає на юнацькі роки і на

той час видається набагато важливі�

шим, ніж насправді є. Найсильніша

позиція в доробку — виданий мину�

лого року роман. З нього й можна по�

чинати відлік “серйозних стосунків”

з літературою.

— Як виникла ідея написання рома�
ну “Urban Strike”? Чи довго над ним
працювали?

— Роман виріс навколо головного

жіночого персонажа — Ульріки. Дів�

чина, що блукає містом, тримаючи

книжку про німецьких терористів.

Вона не має особистих речей, не має

пам’яті, навіть не має власного іме�

ні, лише цю книжку. Власне, цю

книжку я свого часу просив у това�

риша почитати, але він її не зміг

принести, бо позичив одній дівчині.

Ось тоді в моїй уяві й народилась

Ульріка. А далі навколо неї з’явились

інші персонажі, закрутились події.

Писав близько двох років, але з ве�

ликими паузами.

— В книзі йдеться про угруповання
молодих людей, яке організовує різні
протестні акції, флеш�моби. Ви також
займалися паркуром, трафаретним
графіті. Наскільки цей роман є авто�
біографічним? Що взяли з власного
життя? Чи є у героїв прототипи?

— Усі персонажі вигадані або ж

“скомпільовані” з багатьох людей.

Натомість деякі сюжетні події дійсно

мають прототипи, хоча в тексті пода�

ються дещо інакше, ніж було на�

справді. А от місця, де відбувається

дія, майже всі цілком реальні. Осо�

бистий досвід діґґерства, графіті то�

що, звісно, надихнув та дав цікавий

матеріал. Однак “Urban Strike” — це

однозначно “фікшн”. Мені цікавіше

вигадати історію, ніж документувати

власне життя. Тим більше, нічого

особливо визначного в діґґерстві,

трафаретах — і тим більше паркурі —

я не досяг. Люди, які реалізувались у

цих сферах, романів не пишуть.

— Кому адресований ваш роман?
— Коли я писав роман, не було

жодних гарантій, що він вийде дру�

ком. Перед тим, як надсилати руко�

пис видавництвам, я мав намір пока�

зати його кільком друзям. Так ста�

лось, що серед моїх друзів чимало

людей із філософською, філологіч�

ною освітою чи просто добрим літе�

ратурним смаком. Писав так, аби не

було соромно показати їм текст. Оце,

мабуть, і була “аудиторія”. Кому ро�

ман буде цікавим — складніше запи�

тання. Звісно, людям приблизно мо�

го віку текстові реалії будуть ближчи�

ми. З іншого боку, Костянтин Родик

в рецензії сказав, що роман буде дуже

“пізнавальним для старших читачів”

як така собі енциклопедія типажів

нашого часу.

— Ви закінчили книгу у 2008 році.
Чи змінилася нині, на вашу думку, сто�
лична урбаністична культура?

— Якщо говорити про міські суб�

культури, як на мене, в усіх великих

містах картина більш�менш однако�

ва. Інтернет діє як закон сполучених

посудин — будь�які цікаві нові віян�

ня швидко запозичуються. Поза сум�

нівом, із 2008 року чимало зміни�

лось, скажімо, в нас з’явилось світ�

лове графіті чи там тусівка прихиль�

ників велосипедів fixed gear. Про�

тестна культура багато в чому просу�

нулась, скажімо, нікого вже не диву�

ють закриті обличчя на більш�менш

радикальних заходах.

— Проти чого, на вашу думку, сьо�
годні варто протестувати? Чим не за�
доволена сучасна молодь?

— Я не візьмуся говорити від імені

сучасної молоді, але підозрюю, що

вона не задоволена тим же, чим буває

не задоволена молодь усіх часів. Сві�

том у тому вигляді, в якому його за�

лишило старше покоління, і тим міс�

цем, через яке старше покоління

пропонує молоді у світ цей входити.

Протестувати варто проти будь�чого,

що тобі не подобається, особливо як�

що, крім тебе самого, це незадово�

лення здатні зрозуміти та розділити

інші. Але варто пам’ятати, що перед�

умовою протесту має бути тверезий

критичний погляд, спрямований в

першу чергу на себе.

— Такого роду акції, з вашого досві�
ду, є чимось серйозним або все ж таки
розвагою і прагненням відчути адрена�
лін?

— Залежить від того, про які акції

ми говоримо. Якщо футбол у підзем�

ній річці — зрозуміло, що це чиста

розвага. Коли ж герої роману розма�

льовують рекламні білборди чи ма�

люють силуети розчавлених пішохо�

дів під припаркованими на тротуарі

автомобілями — складно не побачи�

ти за цим конкретний соціальний

зміст. Хоча “протест чи розвага” — це

надто однобічний погляд. Мені здає�

ться, місто має певний механізм ес�

тетичної саморегуляції. Навряд чи

варто очікувати, що з вулиць зникне

вся зовнішня реклама. Але якщо ми

бачимо, що хтось систематично роз�

мальовує білборди чи сіті�лайти, це

значить, що їх стало більше, ніж міс�

то може — чи хоче — перетравити. І

варто на це зважати.

— Наскільки для вас зараз важливе
відчуття адреналіну? За допомогою чо�
го його досягаєте?

— Я не шукаю гострих відчуттів.

Якось так сталось, що протягом

останнього року вони самі мене зна�

ходили. Зараз навпаки хочеться спо�

кійно пожити, аби мати час дописати

другий роман.

А взагалі в нас за адреналіном да�

леко ходити не треба — достатньо

проїхатись в ранковому метро чи

прогулятись вночі у спальному райо�

ні.

— Чи вплинуло якось на ваше життя
отримання диплому в літературному
конкурсі “Коронація слова”? Чому ви�
рішили взяти у ньому участь?

— Власне, саме після “Коронації”

я отримав пропозицію від видавниц�

тва “Нора�Друк” видати роман.

Роман було написано ще 2008 ро�

ку, тоді про “Коронацію” навіть не

думав. Спершу я надіслав рукопис на

конкурс, який проводило одне укра�

їнське видавництво. Роман навіть

увійшов у “шорт�ліст”, але потім ви�

давництво скасувало конкурс, не на�

звавши переможців. Згодом я надси�

лав рукопис кільком видавництвам,

також без жодних результатів. Рішен�

ня надіслати роман на “Коронацію”

було чимось на кшталт “останнього

пострілу”. Думаю, якби не отримав

диплому на конкурсі, просто сховав

би текст у шухляду.

— Чи продовжуєте писати? Над чим
працюєте зараз?

— Зараз пишу роман про ґеймде�

вів — людей, які розробляють ком�

п’ютерні ігри, грають в ігри та іноді

губляться, де межа між грою та жит�

тям.

— Що вас хвилює найбільше? Чи є у
вас улюблена тема? Які теми вважаєте
сьогодні актуальними?

— “Великих” тем у літературі не

так і багато — боротьба, кохання, по�

вернення додому. Я поки що міцно

застряг на боротьбі із домішками ко�

хання, але свого часу сподіваюсь дій�

ти до повернення.

— Якої літератури (жанрів), на вашу
думку, не вистачає сьогодні в Україні?

— Щодо жанрів можна солідари�

зуватись із Вольтером — не вистачає

цікавої, не нудної літератури. Осо�

бисто мені бракує соціальних текстів

та якісного нон�фікшн.

— Що, на вашу думку, потрібно сьо�
годні, щоб стати успішним письменни�
ком?

— Щоб стати успішним письмен�

ником, потрібно вгадати запити як�

найширшої цільової аудиторії, а та�

кож писати багато, не знижуючи при

цьому заданої “планки”. Далі все за�

лежатиме від успішного маркетингу

та системи книгорозповсюдження.

Інша річ, що стати гарним письмен�

ником це все не допоможе.

— Назвіть топ�5 книжок (україн�
ських чи зарубіжних авторів), які є для
вас взірцем та на які рівняєтеся.

— Боюсь, я не маю книжок, на які

рівняюсь. Давайте просто назву 5

добрих книжок, які спадуть на думку.

Умберто Еко “Маятник Фуко”, Мі�

шель Уельбек “Можливість остро�

ва”, Джон Кінг “Людський панк”,

Сергій Жадан “Anarchy in the UKR”,

Тарас Прохасько “Непрості”. Логіку

в цьому переліку знайти досить

складно.

— Які ваші улюблені або найцікаві�
ші (можливо, знайдені вами) місця в
Києві?

— Перш за все, Поділ. Його можна

віднаходити для себе щодня. А з осо�

бливих місць можу порекомендувати

Клов, ДШС — “Аскольдівка”,

“Страху” та ГСБЖ, Московський

міст, Лису гору, Зеленку і Льодовий

стадіон.

— Наостанок ваші побажання чита�
чам нашого видання.

— Не втрачати вміння дивитися,

бачити та помічати

Підготувала Марія БЄЛЯЄВА,
“Хрещатик”

Православна церква поминає 
священномученика Володимира, 
митрополита Київського і Галицького

Більш ніж тисячоліття тому святий рівноапос�

тольний великий князь Володимир Київський

просвітив Святим Хрещенням свою рідну зем�

лю — Русь. В кінці XIX століття той же Хрести�

тель Русі, безсумнівно, Промислом Божим був

обраний Небесним покровителем смиренному

ченцеві, ім’я якого в миру Василій Богоявлен�

ський. Цьому богобоязкому чорноризцю судило�

ся очолити древню Київську митрополію і відда�

ти життя за збереження Православ’я на нашій

землі. Саме йому було призначено стати першим

священномучеником в архієрейському сані в но�

ву епоху гонінь.

Від юності життя святителя було наповнене ба�

гатьма скорботами. В молодому віці він втратив

дружину та єдине дитя, після цього прийняв чер�

нецтво, та Господь судив йому шлях високого

пастирського служіння.

Дворічне єпископське служіння його в Самар�

ській єпархії збіглося з часом тяжких народних

лих — голоду 1891 року та епідемії холери, що слі�

дувала за ним, під час яких молодий владика роз�

винув благодійну діяльність. Він організував ко�

мітет взаємодопомоги, збирав пожертви по�

страждалим від холери та голоду, влаштовував

безкоштовні їдальні для голодуючих, безбоязно

служив у холерних бараках, на холерних кладови�

щах і місцях, охоплених епідемією. Кілька років

свого архієрейського служіння владика Володи�

мир віддав Кавказу — був призначений екзархом

Грузії. За час його служіння там було побудовано

понад сто храмів і відкрито понад триста церков�

но�парафіяльних шкіл, засновано місіонерське

духовно�просвітницьке братство.

Єдиний з усіх архієреїв Руської православної

Церкви, владика Володимир послідовно очолю�

вав головні кафедри — Московську, Петербур�

зьку, а потім Київську — і скрізь продовжував

просвітницьку діяльність. Київський період в

архієрейському служінні митрополита Володи�

мира був найтяжчим і найбільш болісним. Не�

вдовзі Києву судилося стати руською Голго�

фою — так багато невинної християнської крові

пролилося тут. У Києві застав сімдесятирічного

старця�митрополита початок революції та гро�

мадянської війни. Жовтневий переворот 1917

року викликав негаразди як у політичному, так і

в церковному житті України. Митрополит Воло�

димир твердо став на захист єдності Церкви, за�

кликавши перешкоджати розколу, й цим нажив

багато ворогів.

7 лютого 1918 року озброєні люди увірвалися в

покої митрополита Володимира, вивели його на

пустир за Лаврою й розстріляли. Своє земне слу�

жіння Богу і Церкві перший священномученик

ХХ століття завершив словами, зверненими до

вбивць: “Господь вас благословляє і прощає”

Інформація підготовлена 
Синодальним місіонерським відділом

Української 
православної Церкви

Втрачений ори інал дозвол на працевлашт вання
ромадянина Т рець ої Респ блі и Шеноджа Ефе від
4 люто о 2011 ро № 42041, виданий Товариств з
обмеженою відповідальністю "КЛІМАСАН УКРАЇНА",
вважати недійсним.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
(орендодавець) о олош є он рс про передач в орендне орист вання
нежитлово о приміщення в Ліцеї інформаційних техноло ій № 79 за
адресою: м. Київ, в л. Ш. Р ставелі, 37, за альною площею 45,30 в. м з
метою надання додат ових освітніх посл . Балансо трим вач —
Управління освіти Печерсь ої районної в м. Києві державної адміністрації.
З питань інформатизації звертатись за тел. (044)253-00-86.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
(орендодавець) о олош є он рс про передач в орендне орист вання
нежитлово о приміщення в спеціалізованій ш олі №181 ім. І.К дрі за
адресою: м. Київ, в л. І. К дрі, 22-а, за альною площею 50,30 в. м з
метою надання додат ових освітніх посл . Балансо трим вач —
Управління освіти Печерсь ої районної в м. Києві державної адміністрації.
З питань інформатизації звертатись за тел. (044)253-00-86.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Рябичева Єв ена Петровича в
я ості відповідача, остання відома адреса проживання: м. Київ, пров. Лабора-
торний, 6, в. 76 за позовом Державної ор анізації "Автобаза Державно о
правління справами" до Рябичева Єв ена Петровича про відш од вання ш оди,
завданої внаслідо дорожньо-транспортної при оди, я е призначено на 13 люто о
2012 ро на 12.00 і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб.17,
під олов ванням с дді Батрин О.В.

Святошинсь ий районний с д міста Києва ви ли ає відповідача Борис
Бо дана Оле сандровича, проживав: м. Київ, б-р Ромена Роллана, б д. 6/10, в. 118
в с дове засідання на 27.02.2012 ро на 11.45, я е відб деться в приміщенні с д
за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал №4. С ддя Маз р І.В.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Втрачене посвідчення с дді серія МГ № 01417, видане
на ім’я Лома и Ві торії Сер іївни, вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 506984 на ім’я Тихолаза Василя Федоровича вважа-
ти недійсним.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

По оризонталі: 1. обід 5. ар а 8. отро 10. адр 11. рота 12. транспорт
13. шторм 16. ла 18. лабаз 21. ера 23. очі 25. престидижитатор 26. оса
27. ра 28. тріод 31. нюх 33. арма 38. розвідни 39. Шива 40. ін и 41. ратин
42. фа т 43. сноб

По верти алі: 2. бартер 3. до аз 4. прас а 5. а тор 6. арт а 7. салат
9. стела 13. шепіт 14. орелі 15. метод 16. ладан 17. ож х 18. літа 19. батир
20. з рна 22. рис 24. чир 29. режим 30. оправа 32. юність 34. ай ідо
35. мас а 36. азарт 37. анонс


