
Співпраця між Києвом та Чикаго набула 
нового змісту
Під час зустрічі очільників двох міст було досягнуто низки важливих домовленостей

Перше випробування 
снігопадом
За добу з вулиць міста комунальниками вивезено 245 тонн снігу

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

За мин л доб спецтехні ою КК “Київ-
автодор” вивезено з Києва 245 тонн сні-
. Оброб а проїжджих частин проводи-

лася ожні 3 одини. О рім ма істралей,
ом нальни и прибирали з пин и ро-
мадсь о о транспорт , підходи до під-
земних пішохідних переходів та трот -
ари. Працювала сл жба й ночі — роботи
із тримання шляхової мережі тривають
посиленом режимі.

Як зазначають у КК “Київавтодор”, під час снігопаду в

корпорації не виникло жодних проблем із прибиранням

вулиць, оскільки всю наявну техніку було підготовлено

заздалегідь, а прибудинкові території прибирали майже

5,5 тисяч двірників.

“Незважаючи на те, що снігопад розпочався об 11.00 в

понеділок — коли вулиці міста були повністю завантаже"

ні транспортом, у цей час на ділянках, які першочергово

потрібно було обробляти сіллю, вже працювали наші ма"

шини. Загалом удень на автошляхах міста було задіяно

237 одиниць снігоприбиральної та 89 одиниць допоміж"

ної техніки. В першу чергу розчищали магістральні шля"

хопроводи, вулиці із великим потоком транспорту, мос"

ти, підйоми та спуски. А вночі, коли дороги спорожніли

від авто, наші робітники на 233 одиницях спецтехніки за"

чистили асфальтове покриття. Тож уже зранку кияни

могли пересуватися вільними від снігу вулицями”, —

розповів “Хрещатику” гендиректор КК “Київавтодор”

Георгій Глінський.

За його словами, всього на посипання доріг минулої до"

би використано 165 тонн піщано"соляної суміші. Загалом

з вулиць міста вивезено 245 тонн снігу. Тривають роботи з

технологічної обробки проїжджих частин протиожелед"

ними матеріалами, розчищаються тротуари, зупинки гро"

мадського транспорту та підходи до підземних переходів.

Для ручної розчистки задіяні всі служби комунальних під"

приємств.

Непогода, звісно ж, спричинила чималі автозатори,

таке буває в будь"якому місті світу. Та в більшості випад"

ків проблеми виникали саме у водіїв, які не очікували

різких змін погоди і не встигли замінити гуму з літньої на

зимову.

Окрім того, як зауважив Георгій Глінський, роботі сні"

гоприбиральної техніки перешкоджають машини, хао"

тично припарковані на проїжджій частині. “Вночі ми по"

чистили основні магістралі. Але є проблема — автомобілі,

що їх залишено вздовж доріг. Така ситуація унеможлив"

лює виконання комплексу робіт із належного утримання

вулиць міста, особливо в центрі столиці — на Подолі, Пе"

черську, де їх ширина обмежена. Тож просимо водіїв у пе"

ріод негоди з розумінням та повагою поставитись до ро"

боти дорожніх служб та залишати машини на платних

парковках, які нині пустують, або, принаймні, у внутріш"

ніх дворах”, — додав пан Глінський.

З початком снігопаду стартувала очистка територій від

опадів і на об’єктах Київського метрополітену. Майже чо"

тири сотні працівників підприємства постійно прибира"

ють сніг з платформ наземної лінії та прилеглих до стан"

цій ділянок. Про роботу в цю пору року підземка також

попіклувалася заздалегідь. Зокрема підготовлено рухомий

склад до роботи в зимових умовах, проведено комісійний

огляд усіх вагонів.

До речі, саме чітка й надійна робота столичного мет"

ро дозволила киянам швидко діставатись до своїх по"

мешкань під час снігопаду, залишаючи автомобілі на

стоянках.

Стосовно збільшення кількості пацієнтів у столичних

травмпунктах, то це сезонне явище, яке спостерігається

щорічно. Лікарі закликають киян бути уважнішими,

правильно підбирати взуття й ходити обережно.

Щодо вчасного очищення тротуарів від снігу та льоду,

то наразі у місті здійснюється постійний нагляд за дотри"

манням правил експлуатації довірених об’єктів балансо"

утримувачами. Лише за понеділок інспектори ГУ контро"

лю за благоустроєм та КП “Київблагоустрій” винесли 126

попереджувальних приписів на порушників, які неналеж"

но прибирали балансові та прилеглі до них території від

снігу. В першу чергу це власники тимчасових споруд та

комерційні підприємства, установи й організації. Окрім

того, фахівцями КП “Київпастранс” розпочато перевірки

зупинкових комплексів на предмет вчасного очищення

від опадів. Утримувачам 11 зупинок уже вручили приписи

за неналежне прибирання. В разі їх невиконання, інфор"

мують у КП, до кінця тижня буде здійснено демонтаж

споруд на цих зупинках

Для дітей з обмеженими
фізичними можливостями
влаштували яскраве свято 

Неймовірне шо Національном цир при рочили
до Міжнародно о дня інвалідів
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Валютний ринок демонструє
стабільність 

Адміністративні заходи Нацбан сприяли
ріпленню ривні
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Медаль Гіппократа за врятовані
життя 

Київсь ий нейрохір р провів ні альн операцію на
моз пацієнта, видаливши злоя існ п хлин
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2013 рік в Україні 
буде проголошено 
Роком дитячої творчості
Про це Президент У раїни Ві тор Ян ович за-

явив на Все раїнсь ій нараді з питань захист
прав дитини. “Я підпиш аз і о олош 2013 рі
Ро ом дитячої творчості. Це не б де просто ло-
з н — без мовно, ми подивимося на всі видат-
и бюджет ”,— зазначив лава держави. “Я че-
аю від вас пропозицій, щоб вони б ли врахова-
ні в тих дор ченнях, я і б д ть найближчим ча-
сом підписані”,— зверн вся він до часни ів на-
ради. Напри інці зібрання Ві тор Ян ович ще
раз привітав з спіхом переможницю дитячо о
“Євробачення-2012” Настю Петри . “Це при лад
для ба атьох талановитих дітей в У раїні, я і
пра н ть б ти відомими, стати лідерами в різних
напрям ах, в том числі й дитячої творчості”,—
с азав Президент. Глава держави пере онаний,
що своєю перемо ою Настя по азала своїм од-
ноліт ам при лад то о, я треба дося ати своєї
мети. “Я з нею півро том оворив, вона с аза-
ла:”Я б д йти до перемо и!” — і перемо ла.
Дотримала сво о слова”, — на олосив Ві тор
Ян ович

Сплата киянами 
за ЖКП в листопаді 
склала 99,63%
За альний рівень сплати иянами за житлово- о-

м нальні посл и з рах ванням по ашеної забор-
ованості в листопаді становить 99,63%, а поточна
– ся ає 90,76%. Про це повідомили “Хрещати ” в
КП “Головний інформаційно-обчислювальний
центр”. Серед б дин ів ом нальної форми власно-
сті рівень сплати з рах ванням по ашеної забор о-
ваності становить 100,44%. Най ращі по азни и —
в Оболонсь ом (102,60%), Голосіївсь ом
(102,22%) та Шевчен івсь ом (101,91%) районах.
Рівень поточної сплати б дин ах ом нальної
форми власності с ладає 91,60%. У лідерах — Дар-
ниць ий (94,06%), Шевчен івсь ий (93,46%) та Го-
лосіївсь ий (93,22%) райони. Варто за важити, що
Подільсь ий та Деснянсь ий райони цьо о місяця
посідають останні позиції я за рівнем поточної
сплати, та і за сплатою з рах ванням по ашеної
забор ованості. Стовідсот овий рівень оплати пе-
ревищено в об’є тах ЖБК — 100,55%. Най ращі по-
азни и Печерсь о о (103,78%) та Шевчен ів-
сь о о (101,98%) районів. У б дин ах ОСББ цьо о
місяця рівень оплати з врах ванням по ашеної за-
бор ованості становить 95,91%

На постраждалому 
від пожежі будинку 
відновлюють покрівлю
У б дин на в лиці Івана Мазепи, 3, де ніч з

20 на 21 листопада сталася пожежа, тривають
роботи з лі відації наслід ів надзвичайної сит -
ації. Та , на об’є ті розпочали роботи із монт -
вання дерев’яних ро в з бо дворово о фасад .
Про це з місця події повідомив начальни Управ-
ління з питань надзвичайних сит ацій Печерсь о-
о район Оле Самотєєв. Крім то о, станом на
4 р дня для під отов и до облашт вання залізо-
бетонно о по риття на ділянці дах над п’ятим
поверхом б дин , що найбільше постраждала
від во ню, заведено 7 металевих бало . Разом із
тим, працівни ами КП УЕЖФ “Лип ижитлосервіс”
(я балансо трим вача б дівлі) проведено тимча-
сове за риття ві онних отворів вартирах, що
ви оріли під час пожежі, та пере риття плів ою в
під’їздах 1-3 для недоп щення додат ово о по-
трапляння воло и приміщення з рах ванням
нинішніх по одних мов

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

У понеділо , 3 р дня, в рам ах візит деле ації КМДА до Спо-
л чених Штатів Амери и відб лася з стріч олови столичної ад-
міністрації Оле сандра Попова з мером Чи а о Рамом Еман -
елем. Під час бесіди очільни и двох міст представили нові ба-
чення страте ічно о розвит та ріплення побратимсь их від-
носин льт рній і манітарній сферах обох ме аполісів. Осо-
бливий а цент б ло зроблено на розширенні е ономічної спів-
праці. Свої наміри сторони с ріпили підписами під спільною
де ларацією міст-побратимів, я ою б ло поновлено заяв про
поріднення Києва і Чи а о, підписан в 1991 році.

Рам Емануель зазначив, що розвиток Чикаго, котре входить в топ"100 найбільш

впливових міст планети, базуватиметься на спонуканні найвідоміших компаній США

та світу до розміщення їхніх головних офісів і ведення бізнесу саме тут. Для цього вла"

да формуватиме сприятливі умови, визначаючи пріоритетними створення нових ро"

бочих місць, розвиток туризму, розбудову інфраструктури, зміцнення іміджу Чикаго

як освітнього центру.

В свою чергу Олександр Попов підкреслив, що для столиці України цей рік є юві"

лейним, адже в травні Київ відсвяткував своє 1530"річчя. Місто з такою давньою істо"

рією має всі шанси стати провідною європейською столицею, й тому було розроблено

та затверджено Стратегію розвитку до 2025 року, де чітко визначені перспективи та на"

прями досягнення поставленої мети. Серед них, окрім оновлення транспортної та ін"

женерної інфраструктури міста, модернізації галузі охорони здоров’я, голова КМДА

назвав розвиток туристичної галузі, тим більше, що позитивний досвід проведення

Євро"2012 фактично відкрив столицю України для багатьох європейців.

Також Олександр Попов запросив американського колегу відвідати Київ у травні

2013 року — під час святкування Дня міста — та запропонував провести у 2014 році Дні

Чикаго в Києві. Окремо він подякував за підтримку місцевій українській громаді. Як

відомо, вона є третьою в місті за кількістю та нараховує майже 150 тисяч осіб. Вихідці

з України переважно мешкають в районі, який має назву “Українське село”. Тут діють

три церкви, культурний центр, національний музей, український музей сучасного

мистецтва, щоденна католицька школа, кредитна спілка.

Олександр Попов подякував меру Чикаго за підтримку ініціативи української гро"

мади щодо присвоєння почесного найменування одній із вулиць міста, яка пролягає

саме через “Українське село” і є найдовшою в Америці — відтепер вона матиме осо"

бливі вказівники на честь побратимства Києва та Чикаго. Присутні на зустрічі були

приємно здивовані, почувши від Рама Емануеля, що його коріння пов’язане з Укра"

їною: дід пана мера по лінії батька у 1905 році емігрував з Одеси. А сам він вивчає іс"

торію Східної Європи, цікавиться її культурою і добре обізнаний щодо політичної та

економічної ситуації в Україні та її столиці.

“Ми поновили наші побратимські стосунки, які були започатковані ще у 1991 році,

додавши важливу складову — економічну співпрацю та сприяння у розвитку сучасних

технологій. Київ також зацікавлений, аби потужні світові компанії, які розташовані в

Чикаго, мали свої офіси й у Києві. Така взаємодія, безумовно, буде корисною для гро"

мад обох міст і стане платформою, що дасть змогу відповідати на виклики сьогоден"

ня”, — зазначив Олександр Попов

СТОЛИЧНІ ГАЗОНИ 
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Ком нальні сл жби столиці працюють посиленом режимі, аби вчасно прибрати місто від сні
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Прокуратура зобов'язала перевірити 
законність будівництва в Десятинному 
провулку
Про рат ра міста зобов'язала онтролюючі ор ани перевірити за-
онність б дівництва в Десятинном пров л , 3/5. Дор чення про
проведення перевір и надано Державній інспе ції сільсь о о оспо-
дарства в Києві, Інспе ції архб д онтролю та ГУ охорони льт рної
спадщини КМДА. Ор анам онтролю зобов'язано надати виснов и що-
до за онності виділення земельної ділян и та надання дозвільних до-
ментів на б дівництво, повідомили "Хрещати " відділі зв'яз ів зі

ЗМІ столичної про рат ри

"Київенерго" перерахувало 
"Нафтогазу України" 715 млн гривень 
за блакитне паливо
ПАТ "Київенер о" перерах вало понад 715 млн рн НАК "Нафто аз

У раїни" я розрах но за природний аз, спожитий для виробництва
теплової енер ії для потреб населення. Кошти надійшли на рах но
омпанії від столичної держадміністрації 30 листопада. КМДА, в свою
чер , отримала їх ви ляді с бвенції з держбюджет для по ашення
різниці в тарифах відповідно до постанови ряд № 517 зі змінами та
доповненнями. Я повідомили "Хрещати " в дире ції ом ні ацій ПАТ
"Київенер о", липні — жовтні омпанія перерах вала НАК "Нафто аз
У раїни" 2,246 млрд рн за аз, спожитий для виробництва теплової
енер ії. Ці ошти б ли отримані підприємством я омпенсація різниці
в тарифах

Щорічно в столиці народжується близько 
30 тисяч дітей
Щоро чисельність дитячо о населення Києва збільш ється на 30

тисяч. Про це розповів начальни Сл жби справах дітей м. Києва
Ми ола К леба прямом ефірі на теле аналі "Київ". "Мож с аза-
ти, що близь о 600 тисяч дітей проживає на сьо одні столиці. За
народж ваністю Київ знаходиться в лідерах, том що цей по азни
вищий, ніж по азни смертності. Щодо раїни, то, на жаль, за остан-
ні 15—20 ро ів іль ість дітей в У раїні с оротилася більше ніж на
один мільйон. Тобто і фахівці, і дослідження в аз ють на те, що ра-
їнці повинні, по-перше, мати сім'ю, по-др е, народж вати дітей",—
зазначив Ми ола К леба. Він додав, що для то о, щоб збільш вало-
ся населення, ожна раїнсь а сім'я повинна мати троє, а раще
четверо дітей

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

7 р дня в У раїні
відзначають День
місцево о самовря-
д вання. Напередо-
дні свята 226 деле-
атів Асоціації міст
У раїни провели в
Колонній залі місь -
адміністрації звітно-
виборн онферен-
цію, на я ій об ово-
рили проблемні пи-
тання місцево о са-
мовряд вання, а та-
ож обрали ново о
президента спільно-
ти та членів ор анів
правління.

Заступник Київського

міського голови — секретар

Київради Галина Герега при�

вітала всіх присутніх з на�

ступаючим професійним

святом та зазначила, що ни�

ні Асоціація міст України ві�

діграє визначну роль у роз�

витку місцевого самовряду�

вання в державі. "Я добре

знаю, що це нелегка робота,

що на вашому шляху пере�

пон і труднощів набагато

більше, ніж підтримки та до�

помоги. Але я також знаю,

що ці труднощі лише загар�

товують вас і дають наснагу і

далі боротися за права міс�

цевих громад, захищати ін�

тереси звичайних грома�

дян",— зазначила у вступно�

му слові Галина Герега.

На підсумкову конферен�

цію прибуло 226 з 276 членів

Асоціації. Учасники зібран�

ня прийняли звернення до

керівництва держави щодо

вирішення проблемних пи�

тань місцевого самовряду�

вання, у якому делегати зок�

рема вимагають до кінця

2012 року розблокувати пла�

тежі органів місцевого са�

моврядування в органах

Державної казначейської

служби України; виділити з

державного бюджету додат�

ковий трансферт у сумі не

менше 3 млрд грн на заро�

бітну плату працівникам і

розрахунки за енергоносії та

комунальні послуги бю�

джетних установ; списати

заборгованості комуналь�

них підприємств минулих

років за спожитий природ�

ний газ.

Також на зібранні був об�

раний президент Асоціації

та сформовані органи управ�

ління на наступні два роки.

Так, за підтримки більшості

очолювати спільноту відте�

пер буде очільник Кривого

Рогу Юрій Вілкул. Зазначи�

мо, що з 2006 року Асоціаці�

єю керував міський голова

Дніпропетровська Іван Ку�

ліченко, який відтепер зай�

матиме посаду віце�прези�

дента з питань економічного

розвитку.

"Я щиро вдячний вам за

підтримку моєї кандидатури

на такій відповідальній по�

саді. Перед нами стоїть бага�

то завдань, але запевняю,

що зроблю все для активіза�

ції системної роботи Асоці�

ації у всіх напрямках діяль�

ності. Однак хотів би наго�

лосити, що успішний ре�

зультат залежить від кожно�

го з нас",— привітав присут�

ніх Юрій Вілкул.

Окрім того, на конфе�

ренції більшістю голосів

були прийняті зміни до

статуту Асоціації міст

України. Зокрема, зважа�

ючи на те, що в сучасних

умовах місцева влада онов�

люється частіше, кандидат

на посаду президента

спільноти відтепер пови�

нен мати стаж служби в ор�

ганах місцевого самовряду�

вання з врахуванням дер�

жавної служби або депутат�

ської діяльності не менше 5

років (у попередній редак�

ції — не менше 8 років),

зокрема не менше 4�х років

на посаді керівника тери�

торіальної громади органу

місцевого самоврядуван�

ня

Асоціація міст України 
отримала нового президента
Очолювати її відтепер буде міський голова Кривого Рогу

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

До інця ро столиці
обіцяють прибрати 1,5 ти-
сячі неза онних тимчасо-
вих спор д. У перш чер
в лиці звільняють від
іос ів без належної до-
звільної до ментації та
тих, я і встановлені з по-
р шенням правил бла о-
строю і заважають прохо-
д до станцій метрополіт-
ен . До цьо о перелі
входять ще й МАФи, я і
розташовані на місь их зе-
лених зонах і пс ють за-
альний ви ляд міста.

Як зазначив "Хрещатику" генди�

ректор КО "Київзеленбуд" Михайло

Царенко, в об'єднанні занепокоєні

фактом хаотичного розташування

малих архітектурних форм на зеле�

них зонах міста. "Перед нами стоїть

пріоритетне завдання повернути

Києву звання найзеленішої столиці

Європи, й ми над цим активно пра�

цюємо. Але МАФи, встановлені на

газонах, негативно впливають на

цей процес",— розповідає Михайло

Царенко.

Аби запобігти встановленню тим�

часових споруд на газонах та вияви�

ти ті, які там уже стоять, в комуналь�

ному об'єднанні створили спеціаль�

ну комісію з перевірки місць розта�

шування кіосків. Так, учора громад�

ські інспектори виявили три МАФи,

які зайняли територію газонів. Два з

них біля станції метро "Лівобереж�

на" (навпроти ТРЦ "Комод") й один

біля парку "Позняки", що в Дар�

ницькому районі.

Як розповіла "Хрещатику" на�

чальник виробничої дільниці КП

УЗН Дніпровського району Наталя

Грищенко, під час встановлення

МАФів біля станції метро "Лівобе�

режна" було серйозно пошкоджено

зелену зону. "Аби встановити кіо�

ски, невідомі особи практично зни�

щили газон на площі 35 квадратних

метрів. Окрім того, знесено родю�

чий шар ґрунту",— розповідає фахі�

вець. Зауважимо, невідомі вночі са�

мовільно встановили ці споруди, й

дотепер не вдається знайти їх влас�

ника.

Щоб остаточно розібратись у си�

туації, інспектори звернулись з лис�

том до міліції, аби встановити осіб,

причетних до цього злочину. Також

надіслали відповідні запити й у Ки�

ївську природоохоронну прокурату�

ру та в Державну екологічну інспек�

цію Києва.

А кіоск, виявлений біля парку

"Позняки", хоча й має усі дозвільні

документи, все ж порушує правила

благоустрою, бо встановлений на зе�

леній зоні. Комунальники вручили

його власнику протокол порушення

й надалі відстоюватимуть принци�

пову позицію, аби МАФ з цієї тери�

торії прибрали. "Активізація таких

перевірок допомагатиме профіль�

ним службам оперативно виявляти

місця незаконного розміщення 

МАФів. Це сприятиме ефективному

очищенню зелених зон від таких

тимчасових споруд", — зауважив

Михайло Царенко

Газони очистять від МАФів
Наразі зеленбудівці виявляють незаконні об'єкти та вручають їх
власникам відповідні приписи

У Київському СІЗО — нове керівництво
Днями особовом с лад Київсь о о СІЗО ерівництвом правлін-

ня Державної пенітенціарної сл жби У раїни в Києві та Київсь ій об-
ласті б в представлений новий начальни — пол овни вн трішньої
сл жби Роман Родчин. Він родженець Івано-Фран івсь а. Після
проходження стро ової сл жби в листопаді 1983 ро б в прийнятий
на посад молодшо о інспе тора Івано-Фран івсь о о СІЗО. У 1985
році вст пив до Вільнюсь ої середньо-спеціальної ш оли МВС. Че-
рез два ро и, по за інченню за лад , отримав перше офіцерсь е
звання — лейтенант. З 1987 ро працював на ерівних посадах в
пенітенціарній системі на території У раїни. Пройшов шлях до пер-
шо о заст пни а начальни а правління Державної пенітенціарної
сл жби У раїни в Донець ій області. Попередній начальни Київ-
сь о о СІЗО Павло Гол бовсь ий звільнився з займаної посади за
власним бажанням

Службі розшуку Червоного Хреста — 20 років
Цьо оріч виповнюється 20 ро ів Сл жбі розш Товариства Черво-

но о Хреста У раїни. За цей час завершено 182 тисячі справ, завдя и
чом 84 тисячі раїнців знайшли своїх родичів. Внаслідо проведених
розш ових заходів б ло встановлено понад 8,5 тисячі місць війсь о-
вих поховань часів Др ої світової війни, передано понад 12 тисяч по-
слань Червоно о Хреста. Кожно о дня до Сл жби розш надходять
тисячі листів і звернень від людей, я і й досі ш ають своїх родичів. За
словами завід ючої відділом розш Національно о Комітет ТЧХУ
Ірини Царю , нія і с часні техноло ії чи еле тронні артоте и не змо-
ж ть замінити людсь ої інт їції, я а є невід'ємною с ладовою в пош -
овій роботі. Генеральний Се ретар Національно о Комітет ТЧХУ Ал-
ла Хабарова зазначила, що до 1992 ро в раїні не існ вало та ої
сл жби вза алі: "Ми вдячні державі за надан можливість і підтрим
без оштовно допома ати людям". Висо о оцінила робот Сл жби роз-
ш і привітала ювілярів заст пни ерівни а Се ретаріат Уповнова-
жено о ВР з прав людини Олена Смирнова: "Важ о переоцінити діяль-
ність сл жби. Завдя и плідній праці волонтерів тисячі сімей відродили
родинні зв'яз и. Їхня робота засл ов є на пова і визнання"

Для дітей з обмеженими фізичними 
можливостями влаштували 
яскраву виставу
Неймовірне шо при рочили до Міжнародно о дня інвалідів, я ий

відзначають 3 р дня. Дійство б ло проведено за ініціативи Національ-
но о цир У раїни та КМДА. Де іль а сотень дітей із фізичними вада-
ми мали змо впродовж трьох один спостері ати за ці авими вист -
пами артистів. Зна ово, що силами міста б ло ор анізовано транспор-
т вання дітей із доміво до цир . А по завершенню вистави дітлахи за
традицією отримали солод і подар н и

Сьогодні для киян організують три ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 5 р дня столиці відб д ться три
сільсь о осподарсь і ярмар и. Та , сьо одні тор ватим ть в Дніпров-
сь ом районі на просп. Возз'єднання, 2—8; в Подільсь ом — на
просп. Правди, 31—35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а. На
ярмар ах споживачам в широ ом асортименті б д ть запропоновані
різноманітні прод ти харч вання за цінами, на 10—15 % нижчими від
рин ових

Цифра дня

79 603 900 000 
гривень, на таку суму столичними підприємствами було надано
різних видів послуг споживачам у січні — вересні 2012 року, що
більше за рівень відповідного періоду минулого року у порівняних
цінах на 14,6 % 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Вчора громадські
інспектори виявили три

МАФи, які зайняли
територію газонів. Два 
з них розташовані біля

станції метро
"Лівобережна", а один —

біля парку "Позняки"

Учасники зібрання прийняли звернення 
до керівництва держави щодо вирішення

проблемних питань місцевого
самоврядування
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Під час засідання б в обраний президент Асоціації та сформовані ор ани правління на наст пні два ро и



Прогноз на тиждень

Ділові новини

Кабмін схвалив доопрацьований
проект держбюджету�2013
Уряд схвалив доопрацьований прое т

державно о бюджет на 2013 рі . Про це
повідомив ви он вач обов’яз ів віце-
прем’єр-міністра, міністра соціальної полі-
ти и Сер ій Ті іп о. “Кабінет Міністрів
прийняв новий бюджет, щоправда, теж з
доопрацюванням”,— с азав він. В. о. віце-
прем’єра повідомив, що в прое ті держ-
бюджет за ладені про ноз зростання ВВП
3,4% і інфляція на рівні 4,8%. Я зазначив
лідер фра ції Партії ре іонів Оле сандр
Єфремов, прое т держбюджет на 2013
рі передбачає рс долара 8,5 рн за $1.
При цьом він на олосив, що розміри за-
робітної плати і пенсій б д ть інде с вати-
ся залежно від інфляційних процесів, “я
це робилося протя ом нинішньо о ро ”

Середні ціни на київську 
нерухомість зросли

У листопаді на вторинном рин нер -
хомості Києва середні ціни на житлов не-
р хомість районах міста зросли на 0,17%
або на 3 долари – до 1791 долара за вад-
ратний метр порівняно із жовтнем. Про це
свідчать дані портал mirkvartir. ua. Ма си-
мальн середню цін в листопаді б ло за-
фі совано в Печерсь ом районі, де вона

становила 2689 доларів за 1 в. м, міні-
мальн — в Деснянсь ом районі — 1342
долара за 1 в. м

Будівництво паркінгу в “Борисполі”
здорожчає

Уряд збільшив вартість б дівництва пар-
ін в міжнародном аеропорт “Борис-
піль” на 123,05 млн рн, до 518,054 млн
рн. Про це йдеться в розпорядженні Каб-
мін № 966-р. До мент визнає та им, що
втратило чинність, розпорядження ряд
№ 372-р від 27 вітня 2011 ро , відповід-
но до я о о вартість б дівництва станови-
ла 395 млн рн. Зо рема б дівельно-мон-
тажні роботи обійд ться в 346,065 млн рн,
за півля обладнання, меблів та інвента-
рю — в 64,680 млн рн, п с онала одж -
вальні роботи — в 1,828 млн рн, решта
видат ів с ладе 105,482 млн рн. На ада-
ємо, пар ін в аеропорт “Бориспіль” б де
розрахований на 2038 машиномісць

Новорічні дитячі подарунки 
не оподатковуються

Напередодні Ново о ро ба ато під-
приємств власним оштом вітають дітей
своїх працівни ів свят овими подар н а-
ми. Одна не всі роботодавці знають,

я им чином та і “свят ові заохочення”
оподат ов ються. У ДПС У раїни на оло-
ш ють, що оподат вання подат ом на
доходи фізичних осіб дитячих новорічних
подар н ів, я і придбані за рах но влас-
них оштів для дітей своїх працівни ів,
здійснюються на за альних підставах. А
саме: я що вартість подар н а становить
до 536 рн 50 оп., то та і подар н и по-
дат ом не об ладаються. Я що ж вартість
новорічно о презента перевищ є цю с -
м , то він оподат ов ється за став ою 15
або 17 відсот ів

Крюківський вагонзавод почав 
серійне виробництво вагона�хопера

Із р дня Концерн “Крю івсь ий ва онза-
вод” почав серійне виробництво ново о
ва она-хопера моделі 19-7075, призначе-
но о для транспорт вання цемент й інших
б дівельних сип чих вантажів, я і потреб -
ють підвищено о захист від атмосферних
опадів. За повідомленням прес-сл жби
підприємства, міжвідомча омісія напри-
інці листопада ре оменд вала прийняти
ва он-хопер моделі 19-7075 до в лючення
в серійне виробництво. Від попередньої
моделі цементовоз відрізняється по ра-
щеними техні о-е ономічними хара те-
ристи ами

Вартість землі в Київській області
змінюється
З 26 листопада по 3 р дня вартість

землі під отеджн заб дов в Київсь ій
області підвищилася на 0,03%, або на
1 долар — до 3119 доларів за сот .
Про це с азано в повідомленні онсал-
тин ової омпанії SV Development. За
цей період різних районах Київсь ої
області б ло зафі совано я зниження,
та і підвищення цін. Підвищення спос-
тері алося в Києво-Святошинсь ом ,
Об хівсь ом , Виш ородсь ом і Ма а-
рівсь ом районах. Зниження б ло за-
фі совано в Бориспільсь ом , Бровар-
сь ом , Василь івсь ом , Бородянсь о-
м , Ка арлиць ом , Фастівсь ом і Ба-
ришівсь ом районах

Видобуток вугілля в Україні 
збільшився на 5%

В левидоб вні підприємства У раїни
в січні-листопаді 2012 ро збільшили
видоб то в ілля на 5% — до 78,461
млн тонн (з 74,742 млн тонн за анало іч-
ний період мин ло о ро ). Про це пові-
домляє Профспіл а працівни ів в ільної
промисловості з посиланням на дані Мі-
ністерства енер ети и та в ільної про-
мисловості. З ідно з повідомленням, в

листопаді видоб то в ілля в порівнян-
ні з попереднім місяцем збільшився до
7,042 млн тонн з 6,996 млн тонн

Щомісяця в столиці реєструється
понад тисячу нових платників ПДВ

У Києві за січень-жовтень цьо о ро
зареєстровано 12 тис. підприємств —
платни ів подат на додан вартість
(ПДВ), що на 46% більше від анало ічно-
о по азни а мин ло о ро . Про це по-
відомили в прес-сл жбі ДПС Києва із
посиланням на ерівни а відомства Іри-
н Носачов . За її словами, зростання
іль ості платни ів ПДВ стало рез льта-
том спрощення реєстраційних проце-
д р. Зо рема лише в жовтні платни ами
ПДВ зареєстр валися 1486 с б’є тів
осподарювання, що на 37% більше, ніж
жовтні мин ло о ро . Кіль ість плат-

ни ів ПДВ зростатиме і далі, а сприяти
цьом б де перехід процед ри отриман-
ня свідоцтва платни а ПДВ на еле трон-
н основ . На адаємо, за 10 місяців цьо-
о ро надходження єдино о подат
від фізосіб-СПД с лали понад 2,9 млрд
рн, втричі перевищивши анало ічні по-
азни и мин ло о ро . У 2011 році по-
дібні надходження від спрощенців с ла-
ли близь о 968 млн рн

Валютний ринок
демонструє 
стабільність
Адміністративні заходи Нацбанку
сприяли укріпленню гривні
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

За про нозами аналіти ів, середній рс продаж отів-
ово о євро в У раїні цьо о тижня переб ватиме в ме-
жах 10,58-10,87 рн, а отів ових долара та р бля від-
повідно — 8,195-8,217 рн та 0,262-0,27 рн.

Євро
Курс продажу безготівкового євро в Україні за минулий тиждень підвищився

на 0,99% до 10,638 грн. Середній курс продажу готівкового — на 0,66% до 10,716

грн. На думку експертів, динаміка євро на поточному тижні залежатиме від еко!

номічних новин зі США та Єврозони. Також на неї можуть вплинути перегля!

нуті дані щодо ВВП Єврозони за третій квартал. У випадку, якщо темпи зрос!

тання в річному вираженні виявляться меншими від 0,6%, євро може опинити!

ся під тиском. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB, середній курс продажу

готівкового євро в Україні цього тижня перебуватиме в межах 10,58!10,87 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара США в Україні минулого тижня підви!

щився на 0,20% до 8,179 грн. НБУ на міжбанківський ринок офіційно не вихо!

див. Середній денний обсяг торгів доларами США на міжбанку становив 965

млн. Середній курс продажу долара за минулий тиждень знизився на 0,12% до

8,2 грн, що пов’язано з уведенням нових адміністративних заходів на готівково!

му ринку з боку НБУ. 

Різниця між середнім готівковим і безготівковим курсом продажу американ!

ських доларів в Україні за минулий тиждень скоротилася на 2,6 копійки до —

2,1 копійки, що вказує на стійкість валютного ринку в країні.

Середній курс продажу долара на поточному тижні, ймовірно, збереже тен!

денцію до перебування у вузьких межах. Обмеження на готівковому валютно!

му ринку з боку НБУ будуть стримувати зростання його вартості. Середній курс

продажу, за оцінками фінансистів, перебуватиме в діапазоні 8,195!8,217 грн.

На думку експертів, стабільний курс гривні стосовно долара зберігатиметься

і наступного року. “Курс в діапазоні 8!9 грн за долар — це реальність 2013 року,

до того ж, вона не настільки далека від середньорічного індикативного курсу,

закладеного в держбюджет 2013. Тому депозити в національній валюті під 20!

25% річних у банках за участю іноземного капіталу або в держбанках вигляда!

ють набагато привабливішими від заощаджень у валюті”,— коментує головний

фінансовий аналітик РА “Експерт!Рейтинг” Віталій Шапран.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в Україні за минулий тиждень підвищив!

ся на 1,11% до 0,265 грн. Середній курс продажу готівкового — на 0,64% до

0,266 грн. Динаміка російської валюти на поточному тижні буде визначатися

макроекономічною статистикою зі США і Єврозони. Прогнозний діапазон ко!

ливання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні цього тижня —

0,262!0,27 грн.

Золото

Його вартість на світовому ринку до кінця тижня може продовжити тенден!

ції до зниження. Діапазон коливання ціни дорогоцінного металу в цей період є

імовірним у 1672,0!1735,0 доларів за тройську унцію. Основні ризики знижен!

ня привабливості золота, як і раніше, будуть виходити зі США через збережен!

ня невизначеності з приводу навислої загрози “бюджетного обриву”. Ключо!

вим рівнем підтримки для жовтого металу виступатиме значення 1700,0 доларів

за тройську унцію. В разі його успішного пробою вниз можливе продовження

зниження до позначки 1672,0 доларів за тройську унцію.

Істотно вплинути на настрої інвесторів і динаміку вартості дорогоцінного ме!

талу на поточному тижні також може оприлюднена макроекономічна статисти!

ка зі США та Єврозони. Очікується, що інформація з!за океану засвідчить де!

яке погіршення ситуації на ринку зайнятості й послабить позиції американ!

ської валюти, в зв’язку із чим дорогоцінний актив може підвищитися. Рівнем

опору на найближчі п’ять торгових сесій може стати значення 1735,0 доларів за

тройську унцію
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Авто на прокат — 
послуга з перспективами
Її вартість в Україні починається від 5 євро і сягає 55 доларів за добу
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Взяти автомобіль в тимча-
сове орист вання нині
можна лише в містах-міль-
йонни ах, де є вели і
аеропорти, отелі та спос-
тері ається висо а а тив-
ність бізнес . Але, за сло-
вами фахівців, ця посл а
наб ває все більшої поп -
лярності серед раїнців,
том рино має значний
потенціал для розвит .
“Хрещати ” з’яс вав, я і
перева и можна отримати
від про ат авто.

Сезонний попит
Перші фірми з автопрокату з’яви!

лися в Україні ще наприкінці 90!х

років. Вони були локальні і пропо!

нували дуже обмежену кількість ав!

томобілів. Згодом на ринок вийшли

представники міжнародних компа!

ній, які надавали сервіс дійсно єв!

ропейського рівня. За більш ніж 8

років послуга стала популярною в

нашій країні завдяки своїй зручно!

сті та великій кількості пропонова!

них додаткових опцій. На кінець

2012 року обсяг ринку автопрокату в

державі оцінюється у 2500!3000 ав!

томобілів. Динаміка зростання

складає 25!30% на рік.

“У Києві існує приблизно до 10!

ти автопрокатних компаній з пар!

ком від 60 до 400 авто, — розповів

“Хрещатику” заступник директора

ТОВ МЕГАРЕНТ Данило Безлюдь!

ко. — До їх складу також входять

фірми, які володіють міжнародною

франшизою (Sixt, Avis, Hertz) та віт!

чизняні компанії зі значним автопа!

рком. В інших містах, таких як Хар!

ків та Донецьк, кількість компаній

не перевищує п’яти”.

За словами гендиректора ТОВ

“БЛС” Станіслава Луцковича, по!

пит на оренду автомобілів завжди

був на високому рівні, але в Україні

він має сезонний характер у зв’язку з

кліматичними особливостями.

“Взимку обсяги оренди авто дещо

спадають, що супроводжується зни!

женням цін. Даний сегмент ринку

розвивається досить швидкими тем!

пами, і з кожним роком компанії

підвищують свої стандарти та якість

обслуговування клієнтів”, — комен!

тує експерт.

За словами фахівців, влітку попит

на цю послугу зростає на 40!50% у

порівнянні із зимовим періодом. Це

пов’язано, в першу чергу, з настан!

ням періоду відпусток, адже клієнти

користуються автомобілями пере!

важно для туристичних потреб.

Відмінності від лізингу

Різниця між послугами автопро!

кату та лізингу — це, насамперед,

терміни експлуатації. “Як правило,

клієнти беруть авто в користування

на термін від одного дня до року.

Найчастіше — на 5!7 днів або ж на

два тижні. За лізингом передача

транспортного засобу відбувається

на більш значний термін — від 1 до 4

років. Це зручно, якщо автомобіль

потрібен клієнту на тривалий час і

він користується ним постійно”, —

розповіла “Хрещатику” директор

компанії SIXT Ukraine Оксана Ар!

хипенко.

Окрім цього, на відміну від лізин!

гу, при прокаті не треба робити пер!

ший внесок у розмірі не менше 20%

від вартості авто, а також витрачати

кошти на його страхування

(ОСЦПВ и КАСКО), бо всі затрати

на технічне обслуговування транс!

порту бере на себе автопрокатна

компанія.

Вартість послуги

Як пояснили “Хрещатику” фахів!

ці, вартість оренди авто залежить від

терміну, на який здійснюється по!

слуга. У ціну входить надання по!

трібних “коліс” та цілодобова під!

тримка “гарячої лінії”, де працівни!

ки компанії допоможуть вирішити

будь!які проблеми. До ціни також

включається страхування, зимові та

літні покришки, ТО, плановий ре!

монт та можливість замінити авто!

мобіль на інший у випадку його не!

справності.

Вартість прокату починається від

5 євро за добу, але така ціна можлива

за умови бронювання та оплати за!

здалегідь. Якщо ж автомобіль потрі!

бен терміново, ціни стартують від 20

доларів за добу. “Вартість залежить

від часу оренди. Чим він більший,

тим нижча ціна за одну добу, — за!

значає Данило Безлюдько. — Звісно

ж, що більш комфортний автомо!

біль дорожче коштуватиме. Напри!

клад, Ford Focus 2008 року випуску з

механічною КПП обійдеться від 33

доларів до 55 доларів за добу, в за!

лежності від періоду оренди”.

У клієнта є можливість вибрати

транспорт для будь!яких потреб —

від економ!класу до VIP, взяти авто в

прокат в одному місті, а повернути в

іншому, або ж замовити його в будь!

яку точку України. “Можна оренду!

вати авто з водієм, ця послуга нази!

вається лімузин!сервіс. Також дуже

зручна послуга — бронювання та

оплата авто за кордоном з України”,

— пояснює Оксана Архипенко. За

словами фахівців, найбільш попу!

лярні автомобілі в прокаті — Skoda

Fabia, Skoda Octavia, VW Polo, Ford

Focus та Ford Fiesta.

Як взяти авто в прокат

На сьогодні послугами автопрока!

ту може скористатись кожен укра!

їнець, який досяг 21 року та має

водійський стаж від двох років. Для

оформлення договору потрібен мі!

німальний пакет документів: пас!

порт, посвідчення водія, ідентифіка!

ційний код (тільки для громадян

України) та кредитна картка для

внесення застави (за дорогі моделі).

Мінімальний час оренди — одна

доба. Але для зручності клієнтів

компанії пропонують послуги для

різних термінів прокату. Якщо авто!

мобіль потрібен на декілька годин —

краще скористатись послугою “авто

з водієм”, де є можливість погодин!

ної оплати. А якщо машина потріб!

на на тривалий час — краще брати її

у лізинг, радять фахівці. Також варто

пам’ятати, що відповідальність за

автівку несе клієнт, але в певному лі!

міті, що дорівнює франшизі за стра!

хуванням КАСКО. В разі ДТП ліміт

може складати від 300 до 5000 дола!

рів в залежності від марки авто.

Перспективи

“Утримання власного авто на

сьогодні є досить затратною роз!

кішшю, — вважає Данило Безлюдь!

ко. — Постійне подорожчання

пального, технічне обслуговуван!

ня, паркування, страхування, ши!

ни та численні ризики, які ми несе!

мо кожен день на дорогах, роблять

купівлю  машини менш привабли!

вою. Розсудлива людина, яка про!

живає в місті, скоріше скористає!

ться послугами прокату двічі або

тричі на місяць в разі виникнення

потреби, ніж купуватиме власний

транспорт”.

Крім того, беручи машину на про!

кат, клієнт має право вибору: дороге

чи дешеве авто, на бензиновому, ди!

зельному чи газовому двигуні. Це

робить послугу цікавою та затребу!

ваною в майбутньому.

“Перспективи розвитку цього

ринку досить великі, адже попит на

послугу постійно зростає. Якщо

розглядати ємність ринку в кілько!

сті наявних автомобілів, які здають

на прокат, то нині в Україні є при!

близно 3500!4000 авто. Цей показ!

ник вміщує у себе автопарки як

міжнародних компаній, представ!

лених на ринку, так і локальних.

Останніми роками кількість про!

катних автомобілів поступово

збільшується”, — підсумовує Окса!

на Архипенко

У Києві існує 
приблизно до 10�ти

автопрокатних компаній 
з парком 

від 60 до 400 авто
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Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
"Хрещатик"

Медаль Гіппо рата — та
висо на ород отримав
столичний лі ар-нейрохі-
р р Михайло Кваша від
Міжнародної а адемії на
е оло ії та безпе и життє-
діяльності (МАНЕБ). Семи-
одинна операція, я він
провів для врят вання 28-
річної хворої, не має ана-
ло ів не лише в У раїні, а
й світі.

Як повідомили "Хрещатику", на�

городу від МАНЕБ лікарю Михайлу

Кваші урочисто вручив віце�прези�

дент Академії медичних наук Укра�

їни, директор Інституту нейрохірур�

гії імені ім. Ромоданова академік

Юрій Зозуля.

Згідно з даними МАНЕБ, столич�

ному нейроріхургу (який незабаром

має отримати ступінь доктора ме�

дичних наук) вручили медаль Гіп�

пократа "за високий професіона�

лізм у проведенні нейроонкологіч�

них операцій на головному мозку,

проведенні складних реконструк�

тивно�відновлювальних операцій

при видаленні позамозкових пух�

лин в ділянці голови та шиї з хоро�

шим косметичним ефектом і пов�

ним відновленням працездатності

хворого".

На рахунку 47�річного Михайла

Сергійовича — близько десяти ти�

сяч врятованих людей (це рекорд

не лише для України). Одна з

останніх операцій, яку Кваша

успішно провів у вересні 2012�го,

привернула увагу Міжнародної

академії наук екології та безпеки

життєдіяльності. Представники

МАНЕБ дізнались про чудесне

(інакше й не скажеш) зцілення хво�

рої Наталі Прокопець, в мозку якої

виявили злоякісну пухлину розмі�

ром з кулак. З огляду на небезпечне

захворювання молода жінка по�

винна була померти протягом

трьох місяців (за невтішними прог�

нозами лікарів).

Врятувати життя вдалося завдяки

щасливому збігу обставин: торік

Наталя гостювала у своєї мами в

рідному Миргороді, де саме й відпо�

чивав нейрохірург Кваша. Після ог�

ляду хворої Михайло Сергійович

порадив їй лікуватися у столичному

Інституті нейрохірургії. Як показало

обстеження на МРТ (магнітно�ре�

зонансна томографія), пухлина

продовжувала стрімко розростатися

й навіть могла пошкодити стовбур

головного мозку. Саме тому й було

прийнято рішення про негайне хі�

рургічне втручання.

Операція тривала сім годин: хво�

рій видалили пухлину, а черепну ко�

робку обробили спеціальним клеєм

(щоб з'єднати кістки й надійно за�

шити рану). Через деякий час Ната�

лі зробили ще одну операцію. Цього

разу — на шиї: прямо за вухом вида�

лили атрофовану частину нерва,

зруйнованого раком, а живий зали�

шок майстерно підшили до інших

здорових нервів. Таким чином лікар

Кваша зумів повернути хворій ра�

дість життя — відновив рухливість

м'язів і міміку.

"У Наталі була злоякісна неври�

нома (пухлина), яка проростала і

стискувала сусідні тканини голов�

ного мозку, — розповів "Хрещатику"

нейрохірург вищої категорії Київ�

ського науково�дослідного інститу�

ту нейрохірургії Михайло Кваша. —

Пацієнтці провели складну хірур�

гічну, нейроонкологічну та отоней�

рохірургічну операції. Складність

полягала в непростих доступах до

пухлини, а також в її зв'язку з жит�

тєво важливими ділянками черепа

та головного мозку".

Операція пройшла більш ніж вда�

ло: незважаючи на злоякісність

пухлини, у хворої не виникло піс�

ляопераційних ускладнень (були

загрози порушення стовбура голов�

ного мозку, параліча лицьового не�

рва). Оскільки хірургічне видален�

ня завершилось успішно, Наталя

змогла повернутись до повноцінно�

го життя

Бла овірний нязь Яропол ( Свято-
м Хрещенні — Петро) б в он ом
свято о бла овірно о нязя Ярослава
М дро о, сином Вели о о нязя Ки-
ївсь о о Ізяслава та польсь ої ня-
зівни Гертр ди-Єлисавети. Ще
юнаць ом віці бла овірний нязь
Яропол допома ав бать ові дер-
жавних справах. Та , 1070 році він
очолював війсь овий похід проти
нязя Всеслава Полоць о о та при-
м сив йо о примиритися з вели им
нязем Київсь им.

У 1073 році князь Ізяслав був вимушений зали�

шити великокняжий престол своєму брату Свя�

тославу і разом із сім'єю шукати притулку спочат�

ку в Польщі, а потім у Німеччині. Втративши на�

дію на допомогу польського короля Болеслава II

та німецького імператора Генріха IV у боротьбі за

київський уділ, князь Ізяслав вирішив звернути�

ся по допомогу до Папи Римського. У 1075 році

він направив до Риму посольство, яке очолив

благовірний князь Ярополк.

Прибувши до Риму, князь Ярополк, як вірний

син, від імені батька попросив Папу Григорія VII

вплинути на західних монархів. Проте незабаром

князь переконався у безсиллі Папи у справах, що

стосувалися Русі, та збагнув всю помилковість

сподівань батька на користолюбного римського

первосвященика.

Тим часом справи на Русі повернулися таким

чином, що у 1077 році Ізяслав знову сів на кня�

жий престол у Києві. Благовірний Ярополк

став князем Вишгородським та брав участь у

військових походах разом із батьком, дядьком

Всеволодом та його сином Володимиром Мо�

номахом.

Після загибелі князя Ізяслава Великим князем

Київським став Всеволод. За вірну службу він пе�

редав у володіння благовірному князю Ярополку

Волинь та Галичину. Шість років княжив Яро�

полк у мирі та спокої. Благовірний князь вважав�

ся людиною освіченою, дуже лагідною, скром�

ною та побожною. Щороку десяту частину своїх

статків благовірний князь Ярополк жертвував на

київську церкву Пресвятої Богородиці. За пере�

казом, він завжди просив собі у Господа такої

смерті, яка спіткала святих князів Бориса та Глі�

ба, щоб власною кров'ю спокутувати свої гріхи.

У 1084 році князі з династії Ростиславичів по�

збавили Ярополка княжого престолу. На допомо�

гу благовірному Ярополку прийшов двоюрідний

брат — Володимир Мономах. За дорученням

батька, Київського князя Всеволода, він повер�

нув Ярополку Волинь та Галичину. Однак спокій

тривав недовго. Вже у 1085 році князь Всеволод

передає Ростиславичам Перемишль та Теребов�

лю, які на той час були частиною галицького уді�

лу благовірного князя Ярополка. Довідавшись,

що Ярополк нібито збирається походом на Київ,

Всеволод відрядив на Волинь Володимира Моно�

маха, який захопив у полон жінку та матір князя

Ярополка. Сам князь Ярополк вимушений був

втекти до Польщі. У 1086 році благовірний князь

Ярополк повернувся на Русь і примирився з Во�

лодимиром Мономахом, після чого знову став

князем Волинським та Галицьким. Цього ж року

князю Ярополку довелося вирушити до Звениго�

рода Галицького. Коли ж під час тривалої подоро�

жі він відпочивав на возі, один із дружинників за�

рубав його мечем. Безвинно скривджений брата�

ми, пограбований та вигнаний ними, благовір�

ний князь Ярополк прийняв жорстоку смерть.

Сталося це 21 листопада 1086 року. З того, що

вбивця утік до Перемишля, де на той час князю�

вав один з Ростиславичів — Рюрик, виникли пі�

дозри про причетність Ростиславичів до цього

вбивства.

Тіло вбитого князя повезли спочатку до Воло�

димир�Волинського, а потім — до Києва, де по�

ховали у церкві святого апостола Петра

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Благовірний князь Ярополк

У Голосієві тривають заходи 
до Міжнародного дня інваліда
З на оди відзначення Міжнародно о дня ін-

валіда Голосіївсь ом районі столиці прохо-
дить низ а тематичних заходів.
Зо рема 3 р дня відб лася з стріч дітей

відділення ДЦП з представни ами Міжнарод-
но о бла одійно о фонд Преподобно о Сер-
ія Радонєжсь о о. 4 р дня Територіально-
м центрі соціально о обсл ов вання
(ТЦСО), в л. Толсто о, 25/2 відб вся онцерт

для людей похило о ві . Та ож з 3 по 24 р дня т т б д ть представ-
лені роботи ст дії при ладно о мистецтва "Бере иня".
5 р дня офіційний представни У раїнсь ої Православної Цер ви Ки-

ївсь о о Патріархат при представництві Президента У раїни справах
дитини протоієрей Ми ола Кри ін проведе з стріч з ерівництвом Тери-
торіально о центр . Під час заход відб деться літ р ія та освячення но-
во о приміщення, а та ож вр чення подар н ів дітям з відділення ДЦП.
Відвід вачі ТЦСО ще раз доводять, що фізичні вади не стоять на зава-

ді повноцінно о життя. Більшість із 5109 інвалідів, я і переб вають на об-
лі з аданом центрі, є а тивними часни ами рт "Співаємо ра-
зом", ст дії при ладно о мистецтва "Бере иня", раєзнавчо о "Кл б ве-
теранів бардівсь ої пісні "На Пань івсь ій", поетичної ст дії "Мрія"

На Подолі відбудеться свято
новорічної іграшки
З 8 р дня 2012 ро по 13 січня 2013 ро

в Центрі раїнсь ої льт ри та мистецтв від-
б деться Все раїнсь ий соціально-мистець-
ий прое т — ІІ Свято новорічної і раш и.
Йо о мета — відродження сімейних тради-

цій свят вання Ново о ро в У раїні та по-
п ляризація раїнсь о о народно о мистец-
тва.
ІІ Свято новорічної і раш и поєдн є в собі

вистав різноманітних ялин ових при рас та
ци л заходів: майстер- ласи із ви отовлення традиційних новорічних
і рашо , а ція "С ринь а новорічних бажань", ци л пізнавальних ле -
цій, різдвяні онцерти та містерії.
Важливою подією свята стане переб вання Свято о Ми олая в Цен-

трі раїнсь ої льт ри та мистецтв 13 та 14 р дня.
Малень і ияни та ості столиці матим ть можливість поб вати

справжній новорічній азці та розвин ти свої мистець і здібності.
Від риття ІІ Свята новорічної і раш и відб деться 8 р дня о 14.00 за

адресою: в л. Хорива, 19-в, станція метро "Контра това площа"

У Деснянському районі 
пройшли громадські слухання
з реформування галузі 
охорони здоров'я
У центральній полі лініці Деснянсь о о

район пройшли ромадсь і сл хання з ре-
форм вання ал зі охорони здоров'я, я і ма-
ли на меті вивчення д м и меш анців щодо
я ості надання допомо и в амб латорно-по-
лі лінічних за ладах та реформ вання ме-
дично о обсл ов вання.

У заході взяли часть понад 200 меш анців район , представни и
ромадсь ої ради при РДА, бла одійних ор анізацій, працівни и район-
но о правління охорони здоров'я, оловні лі арі та медичні працівни-
и лі вально-профіла тичних за ладів, ерівни и стр т рних підроз-
ділів та сл жб район .
Начальни районно о правління охорони здоров'я Дмитро Верни-
ор ознайомив прис тніх з поряд ом та змістом реформ вання ал зі.
В ході об оворення б ло прийнято рішення щодо підтрим и стр т р-
ної реор анізації та оптимізації мережі медза ладів, сприяння її прове-
денню. Та ож б ло на олошено на недоп щенні по іршення я ості та
дост пності медичних посл , с орочення іль ості медперсонал вна-
слідо реформ вання.
Під час ромадсь их сл хань б ло вирішено сприяти стр т рній ре-

ор анізації та оптимізації мережі за ладів охорони здоров'я в районі,
зо рема первинної меди о-санітарної меддопомо и, а та ож продов-
жити подальш робот щодо здійснення поетапно о впровадження пі-
лотно о прое т щодо реформ вання первинної меди о-санітарної до-
помо и

Дніпровчани ознайомилися 
з роботами членів районного
товариства інвалідів
Нещодавно в дитячій ш олі мистецтв ім.

Г. Л. Ж овсь о о, що в Дніпровсь ом райо-
ні столиці (б льв. Верховної Ради, 15), відб -
лась вистав а робіт членів районно о това-
риства інвалідів "Милосердя-інтеле т", я е
протя ом сьо о час йо о існ вання очолює
Єв енія Анцева. Цьо о раз відвід вачі поба-
чили діючий дерев'яний ма ет храм Анато-

лія Євсти неєва, артини маслом й а варелі, роботи з бісер , істочо ,
насіння Валентина Чернець о о, ч дові, вишиті р ами Єв енії Анцевої,
р шни и. Подібні вистав и або часть них — звична річ для членів то-
вариства "Милосердя-інтеле т". Про це свідчать рамоти, відзна и,
свідоцтва часни ів подібних е спозицій різно о рівня — не лише
районних, а й місь их та навіть респ блі ансь их. Цим товариство під-
твердж є звання народно о аматорсь о о оле тив Київсь о о місь-
о о центр народної творчості. Разом із тим фінансова та інша допо-
мо а інвалідам із "Милосердя-інтеле т " на розвито творчості — це
справа майб тньо о та доброї волі меценатів. Єв енія Анцева розпові-
ла про те, що ні оли ні в о о нічо о не просить. Вона впевнена, що до-
помо а має б ти ціл ом добровільною. Утім, на творчості її товаришів
це не позначається не ативно. Адже митці-інваліди зви ли мати міні-
м м і не потреб ють чо ось винят ово о

Шевченківці провели акцію
"Стоп насильству"
Нещодавно біля станції метро "Універси-

тет" волонтерами з числа чнів Міжре іо-
нально о вищо о професійно о чилища
зв'яз та фахівцями Шевчен івсь о о
районно о центр соціальних сл жб для сім'ї,
дітей та молоді б ла проведена соціально-
інформаційна а ція "Стоп насильств ". Цей
захід щорічний та проходить в рам ах міжна-
родної а ції "16 днів проти насильства" — з

25 листопада по 10 р дня 2012 ро .
Перехожим б ли запропоновані орот і театралізовані вистави, сю-

жетами я их б ли життєві сит ації з елементами проявів різних видів
насильства. В свою чер , ияни давали молоді поради, виходячи з
власно о життєво о досвід .
Та ож бажаючі мали змо взяти часть в ан ет ванні з метою пере-

вір и своїх знань щодо валіфі ації тих чи інших видів насильниць ої
поведін и та отримати інформаційні б лети, наліп и з аслом "Стоп
насильств ".
Свої враження від а ції та власні д м и з питань попередження на-

сильства перехожі залишали на пла аті, я ий при от вали волонте-
ри

Новини районівМедаль Гіппократа 
за врятовані життя
Із мозку хворої київський нейрохірург видалив злоякісну пухлину
розміром з кулак

На рах н 47-річно о нейрохір р а Михайла Кваші – близь о десяти тисяч врятованих людей
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Про порядок денний пленарного засідання X сесії Київради 

VI скликання 01.11.2012
Рішення Київської міської ради № 209 /8493 від 1 листопада 2012 року

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

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання X сесії Київради VI
скликання 01.11.2012 такі питання:

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

2. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1099/7335 “Про Програму соціально�економічного розвитку міста Ки�
єва на 2012 рік”.

3. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.

4. Про здійснення в 2012 році внутрішнього запозичення до бюджету
міста Києва.

5. Про звільнення приватного акціонерного товариства “Міжнародна
інвестиційна компанія “Інтерінвестсервіс” від сплати пайової участі (внес�
ку) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури 
м. Києва.

6. Про звільнення ТОВ “МЖК “Оболонь” від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструкту�
ри м. Києва.

7. Про часткове звільнення гр. Червонописького С. В. від сплати пайо�
вої участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно�транспортної ін�
фраструктури м. Києва.

8. Про звільнення гр. Харченка В. К. від сплати пайової участі (внеску)
у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Ки�
єва.

9. Про звільнення ТОВ “Молодіжно�житловий комплекс “Оболоньжит�
лобуд” від сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інже�
нерно�транспортної інфраструктури м. Києва.

10. Про внесення змін до рішення Київради від 28.12.2010 № 508/5320
“Про деякі питання надання житла у власність потерпілим громадянам від
діяльності групи будівельних компаній “Еліта�центр”.

11. Про визначення розміру статутного капіталу спеціалізованого ко�
мунального підприємства “Київтелесервіс”.

12. Про внесення змін до рішення Київради від 23.06.2011 № 242/5629
“Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві”.

13. Про затвердження змін у додаток до рішення Київської міської ра�
ди від 26.01.2012 № 16/7353 “Про затвердження міської цільової ком�
плексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві “Без�
печна столиця” на 2012�2015 роки”.

14. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради
від 25.05.2011 № 199/5586 “Про затвердження Міської цільової програми
сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших
судових органів у місті Києві на 2011�2015 роки”.

15. Про затвердження Міської цільової програми протидії та запобіган�
ня корупції у місті Києві на 2013�2016 роки “Свідома громадськість — доб�
рочесна влада”.

16. Про затвердження списку народних засідателів Оболонського
районного суду міста Києва.

17. Про затвердження списку народних засідателів Шевченківського
районного суду міста Києва.

18. Про затвердження списків присяжних районних судів міста Києва.
19. Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в 

м. Києві до 2015 року.
20. Про внесення змін до рішення Київради від 29.04.2004 № 206/1461

“Про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшану�
вання пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у
місті Києві”.

21. Про винагороду за вагомий внесок у підготовку й організацію в 
м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, соці�
ально�економічний, туристичний, спортивний, іміджевий і промоційний
розвиток столиці.

22. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан�
ня про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Марчу�
ка Анатолія Петровича.

23. Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотан�
ня про нагородження Грамотою Верховної Ради України Фурмана Бориса
Львовича.

24. Про затвердження міської цільової програми “Нагороди” на 2012�
2016 роки.

25. Про перейменування станції Київського метрополітену.
26. Про найменування вулиць у Подільському районі м. Києва.
27. Про найменування вулиць у Дарницькому районі м. Києва.
28. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від

28.04.2011 № 156/5543 “Про найменування нових вулиць та провулків у
котеджному селищі “Деснянське” в Деснянському районі м. Києва”.

29. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
15.12.2011 № 842/7078 “Про затвердження міської комплексної програ�
ми “Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2012�2016 рр.”.

30. Про внесення змін до рішення Київради від 27.10.2005 № 256/3717
“Про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцево�
го самоврядування”.

31. Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київ�
ської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядуван�
ня.

32. Про перейменування Спеціалізованого закладу для проживання
громадян похилого віку та інвалідів у Спеціалізований будинок для вете�
ранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. І. Їжаке�
вича, 3.

33. Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва на
2012�2014 роки.

34. Про створення Центру соціально�психологічної реабілітації для ді�
тей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського району
міста Києва.

35. Про створення Центру соціально�психологічної реабілітації для ді�
тей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі
міста Києва.

36. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)”.

37. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
17.02.2011 № 20/5407 “Про затвердження міської цільової програми “Ді�
ти столиці” на 2011�2013 роки”.

38. Про затвердження “Міського енергетичного плану Києва на 2012�
2016 роки”.

39. Про погодження клопотання державного підприємства “Національ�
ний палац мистецтв “Україна” про надання надр у користування з метою
розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення (під�
земних вод), за допомогою однієї артезіанської свердловини, розташова�
ної на території підприємства за адресою: вул. Червоноармійська, 103
Печерського району міста Києва.

40. Про надання статусу скверу земельним ділянкам загальною пло�
щею 0,57 га на перетині просп. Генерала Ватутіна та бульв. Перова у
Дніпровському районі м. Києва.

41. Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,4 га, яка
знаходиться між будинками на вул. Львівській, 51 та Верховинній, 80 —
80�а Святошинського району м. Києва (кадастровий код 75:211:018).

42. Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента
України, Голови Верховної Ради України та Генерального прокурора Укра�
їни щодо недопущення порушення територіальної цілісності м. Києва.

43. Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київради

щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське
за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП “Свя�
тошинське лісопаркове господарство”.

44. Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,22 га на
перетині проспекту Леся Курбаса та вул. Академіка Корольова у Свято�
шинському районі м. Києва.

45. Інформація щодо роботи тимчасової контрольної комісії Київради з
вивчення ситуації, що склалась у взаємовідносинах Київської міської ра�
ди з ПАТ “Київенерго”.

46. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231�1066/ПР від 13.07.2012).

47. Про передачу до сфери управління Міністерства культури України
нежитлового будинку комунальної власності територіальної громади міс�
та Києва (№ 29/231 —1083/ГІР від 07.08.2012).

48. Про припинення комунального підприємства “Кінотеатр “ім. О. П.
Довженка” (№ 29/231�1093/ПР від 16.08.2012).

49. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди та внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011
№ 279/5666 (№ 29/231�863/ПР від 13.06.2012).

50. Про передачу в оренду окремого індивідуально визначеного майна
комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиному пре�
тенденту на право оренди (№ 29/231�1038/ПР від 06.07.2012).

51. Про внесення змін до рішення Київради від 16.02.2012
№ 113/7450 “Про передачу основних засобів комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва” (№ 29/231�1167/ПР від 03.09.2012).

52. Про передачу до сфери управління Міністерства надзвичайних си�
туацій України нежилого приміщення у будинку комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва (№ 29/231�1170/ГГР від 03.09.2012).

53. Про внесення змін та доповнень у додатки 1, 3, 4, 6 та 9 до рішен�
ня Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва” (29/231�1168/ПР
від 03.09.2012).

54. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди (№ 29/231�1155/ПР від 31.08.2012).

55. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (№ 29/231�1190/ПР від 04.09.2012).

56. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231�1156/ПР від 31.08.2012).

57. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (№ 29/231�1161/ПР від 03.09.12).

58. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231�1326/ПР від 12.09.2012).

59. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (№ 29/231�1157/ПР від 31.08.2012).

60. Про передачу та закріплення основних засобів та нематеріальних
активів (№ 29/231 —1070/ПР від 20.07.2012).

61. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва нежитлового приміщення разом з обладнанням та інвентарем
на вул. Ломоносова, 52�А у Голосіївському районі м. Києва (№ 29/231�
1325/ПР від 12.09.2012).

62. Про продаж основних засобів комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва(№ 29/231�1018/ГТР від 05.07.2012).

63. Про деякі питання використання майна комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва (№ 29/231�1158/ПР від 31.08.2012).

64. Про передачу в оренду без проведення конкурсів нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231 —1354/ПР від 21.09.2012).

65. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231 —1355/ПР від 21.09.2012).

66. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231 —1357/ПР від 21.09.2012).

67. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231 —1353/ПР від 21.09.2012).

68. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди (№ 29/231�1345/ПР від 18.09.2012).

69. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.10.2011 413/6629 “Про зарахування до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва закінченого будівництвом об’єкта та ство�
рення комунального закладу (ясла�садок) “Дошкільний навчальний за�
клад № 33 “Дивограй” (№ 29/231�1348/ПР 18.09.2012).

70. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиним претендентам на право
оренди (№ 29/231�1327/ПР від 12.09.2012).

71. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва закінченого будівництвом об’єкта (№ 29/231�1191/ПР від
04.09.2012).

72. Про надання дозволу публічному акціонерному товариству “Київ�
газ” на списання та демонтаж недіючих ділянок газопроводів та устатку�
вання (№ 29/231�1169/ПР від 03.09.2012).

73. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва закінченого будівництвом об’єкта (№ 29/231�1330/ПР від
13.09.2012).

74. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
27.10.2011 № 407/6623 “Про надання згоди на безоплатне прийняття до
сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) закінченого будівництвом об’єкта — Бу�
дівництво залізнично�автомобільного мостового переходу через р. Дніп�
ро (з підходами) на залізничній дільниці Київ�Московський — Дарниця (І —
пусковий комплекс) (№ 29/231�1165/ГІР від 03.09.2012).

75. Про визначення розміру статутного капіталу комунального підпри�
ємства “Дирекція по обслуговуванню нежитлового фонду Дарницького
району міста Києва” (№ 29/231 —1100/ПР від 28.08.2012).

76. Про визначення розміру статутного капіталу комунального підпри�
ємства “Позняки�Інвест�УКБ Дарницького району міста Києва”
(№ 29/231�1101/ПР від 28.08.2012).

77. Про внесення змін до рішення Київради від 29.10.2009 № 536/2605
“Про передачу у власність благодійному фонду “Рятівник України” будин�
ку на вул. Ярославській, 3/1, літ. “А” у Подільському районі м. Києва”
(№ 29/231�1082/ПР від 03.08.2012).

78. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231�1103/ПР від 29.08.2012).

79. Про створення комунального підприємства виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Спеціалі�
зоване управління протизсувних підземних робіт” (№ 29/231�1368/ПР від
27.09.2012).

80. Про внесення змін та доповнень у додатки 1, 6, 9 та 10 до рішен�
ня Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 “Про питання кому�

нальної власності територіальної громади міста Києва” (№ 29/231�
1365/ПР від 26.09.2012).

81. Про закріплення на праві оперативного управління нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва за
комунальною бюджетною установою “Контактний центр міста Києва”
(№ 29/231 —1362/ПР від 24.09.2012).

82. Про припинення комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Дирек�
ція театрально�концертних та спортивно�видовищних кас” (№ 20/231�
611/ПР від 25.04.2012).

83. Про ліквідацію державного госпрозрахункового комунального під�
приємства по обслуговуванню молодіжного центру м. Києва — “Либідь�К”
(№ 29/231�1105/ПР від 29.08.2012).

84. Про передачу у власність Свято�Покровського жіночого монастиря
Київської єпархії Української православної церкви в м. Києві будівель і
споруд у провулку Бехтерівському, 15 у Шевченківському районі м. Києва
(№ 29/231�1373/ПР від 02.10.2012).

85. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (№ 29/231�1356/ПР від 21.09.2012).

86. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (№ 29/231�1424/ПР від 04.10.2012).

87. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231 —1427/ПР від 08.10.2012).

88. Про списання основних засобів комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва (№ 29/231�1458/ПР від 10.10.2012).

89. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (№ 29/231�1465/ПР від 12.10.2012).

90. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
10.11.2011 № 608/6844 “Про надання згоди на безоплатну передачу не�
жилих будинків та приміщень комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва у державну власність” (№ 29/231 —1459/ПР від
10.10.2012).

91. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231�1466/ПР від 15.10.2012).

92. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлового при�
міщення комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231 —1472/ПР від 16.10.2012).

93. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
(№ 29/231�1488/ПР від 18.10.2012).

94. Про внесення змін у додаток 1 до рішення Київської міської ради
від 27.12.2001 № 208/1642 “Про формування комунальної власності те�
риторіальних громад районів міста Києва” (№ 29/231�1478/ПР від
16.10.2012).

95. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
міста Києва нежитлового приміщення у провулку Бехтерівському, 15 у
Шевченківському районі м. Києва (№ 29/231 —1479/ПР від 16.10.2012).

96. Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, що передане до сфери управ�
ління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, єдино�
му претенденту на право оренди (№ 29/231�1481/ПР від 16.10.2012).

97. Про зарахування до комунальної власності територіальної громади
м. Києва основних засобів та передачу їх до сфери управління Солом’ян�
ської районної в місті Києві державної адміністрації (№ 29/231�1482/ПР
від 16.10.2012).

98. Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що нале�
жать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та пере�
даються до сфери управління Оболонській районній в місті Києві держав�
ній адміністрації (№ 29/231�1483/ПР від 17.10.2012).

99. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва єдиному претенденту на право
оренди (№ 29/231�1344/ПР від 18.09.2012).

100. Про створення комунального закладу виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київський
міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів”
(№ 29/231 —1430/ПР від 09.10.2012).

101. Про включення до комунальної власності територіальної громади
міста Києва щойно виявлених об’єктів культурної спадщини нежитлових
будинків (літери “Б” і “Ж”) на вул. Волоській/ Борисоглібській/ Набереж�
но�Хрещатицькій, 2/21/19 у Подільському районі міста Києва
(№ 29/231 —1234/ПР від 07.09.2012).

102. Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ра�
ди від 22.09.2011 № 52/6268 “Про безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва нежитлових приміщень”.

103. Про передачу у позичку (користування) Українському державному
Науково�дослідному та проектному інституту “УкрНДІпроектреставрація”
нежилого будинку (№ 29/231 —1504/ПР від 19.10.2012).

104. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011�2012 роки” (29/231�1605 від
26.10.2012).

105. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011�2012 роки” (№ 29/231�
1206/ПР від 06.09.2012).

106. Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва.

107. Про перейменування комунального автотранспортного підприєм�
ства № 273904 та реорганізацію комунального підприємства “Підрядне
спеціалізоване шляхове ремонтно�будівельне управління”.

108. Про надання статусу скверу земельній ділянці в 11�ому мікро�
районі житлового масиву Вигурівщина — Троєщина, будівельні ділянки
72, 73, 74 у Деснянському районі м. Києва (А�20180).

109. Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента
України та Верховної Ради України стосовно питання ведення Державно�
го земельного кадастру в місті Києві (А�20403).

110. Інформація про конфліктну ситуацію, що склалася навколо будів�
ництва на вул. Кіквідзе, 23 та вул. Вільшанській, 2�6.

111. Інформація про конфліктну ситуацію, що склалася навколо будів�
ництва на території стадіону “Атлет”, що входить до складу НСК “Олімпій�
ський”.

112. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “КИ�
ЇВЕНЕРГО” на вул. Оболонській, 29 (літера Р) у Подільському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�3502)(К�19615).

113. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “КИ�
ЇВЕНЕРГО” на вул. Великій Васильківській, 94�96 у Голосіївському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції
(ТП�3401) (К�19686).

114. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ки�
ївенерго” на вул. 7�а лінія Пуща�Водиця в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування розподільчого пункту (РП�266) (К�
19763).

115. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування трансформаторних підстанцій (К�19724).

116. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та об�

слуговування трансформаторних підстанцій (К�19714).
117. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою що�

до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування трансформаторних підстанцій (К�19709).

118. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування розподільчого пункту та трансформаторних підстанцій (К�
19703).

119. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування трансформаторних підстанцій (К�19717).

120. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування трансформаторних підстанцій (К�19716).

121. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Солом’янському районі м. Києва (К�19693).

122. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою що�
до відведення земельних ділянок публічному акціонерному товариству
“КИЇВЕНЕРГО” у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування трансформаторних підстанцій (К�19718).

123. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “КИ�
ЇВЕНЕРГО” на перетині вул. Вишняківської та вул. Ревуцького у Дарниць�
кому районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування на�
сосної станції (К�19868).

124. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО” у пров. Музейному, 8 у Печер�
ському районі м. Києва для будівництва підземного паркінгу та дитячого
майданчика з подальшим його благоустроєм (К�20027).

125. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ак�
ціонерна компанія “Київводоканал” на вул. Ямській, 48�а, 48�б у Голосіїв�
ському районі м. Києва для будівництва, реконструкції та експлуатації ад�
міністративних будівель і допоміжних споруд (К�19897).

126. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“МТІ” на вул. Віскозній, 19 у Деснянському районі м. Києва для рекон�
струкції виробничих будівель і споруд під адміністративно�складський
комплекс з подальшою його експлуатацією та обслуговуванням (К�
19816).

127. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “ДАВНІЙ СВІТ” на
вул. Академіка Туполєва, 18�д у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування оздоровчого комплексу (К�19933).

128. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “УКРЗЕРНО�
ПРОМ” на просп. Московському, 34а в Оболонському районі м. Києва для
розміщення об’єктів транспортної інфраструктури (К�20108).

129. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки фізичній особі�підприємцю Букіну Євгенію
Нарімановичу, малому приватному підприємству “МРІЯ”, товариству з
обмеженою відповідальністю “Агентство Союздрук” на вул. Марини Рас�
кової, 1�а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання торговельного комплексу (К�19964).

130. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартир�
ного будинку “СИЛУЕТ” на вул. Оноре де Бальзака, 52/22 у Деснянському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будинку та прибудин�
кової території (К�20085).

131. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Службі безпеки України на вул. Полковника
Потєхіна, 9 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва житлових
будинків (К�19988).

132. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки дошкільному навчальному закладу № 65 на
вул. Восьмого Березня, 11 в Оболонському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування будівель і споруд закладу освіти (К�19819).

133. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки об’єднанню співвласників багатоквартир�
ного будинку “ЗАМОК” на вул. Ярославів Вал, 1 у Шевченківському райо�
ні м. Києва для експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбу�
дованими приміщеннями (К�20065).

134. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комплексній дитячо�юнацькій спортивній
школі “Пуща�Водиця” на вул. Гамарника, 54 в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючих будівель і споруд
дитячо�юнацької спортивної школи (К�20006).

135. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки управлінню культури, туризму та охорони
культурної спадщини Оболонської районної в місті Києві державної адмі�
ністрації на вул. Маршала Малиновського, 11 в в Оболонському районі 
м. Києва для обслуговування будівель та споруд дитячої школи мистецтв
№ 5 (К�19976).

136. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гаражно�будівельному кооперативу “Ядер�
щик” на вул. Лисогірській, 8 у Голосіївському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування гаражів (К�18665).

137. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки дитячо�юнацькій хореографічній
студії імені Миколи Коломійця “Щасливе дитинство” на просп. Миру,
2/3а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслугову�
вання дитячо�юнацької хореографічної студії імені Миколи Коломійця
(К�19972).

138. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки обслуговуючому кооперативу “Експлуатація
індивідуальних гаражів “Перемога�2” на вул. Тимофія Строкача, 3 у Свя�
тошинському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів
(К�18314).

139. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Литвиненку Станіславу Мико�
лайовичу на вул. Ватутіна, 5�Б у Солом’янському районі м. Києва для бу�
дівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (К�19499).

140. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю
“Мрія�інвест” на просп. Миколи Бажана (в районі озера Вирлиця) у Дар�
ницькому районі м. Києва для будівництва, обслуговування та ремонту
об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури та дорожнього госпо�
дарства (К�20162).

141. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Лукашевському В’ячеславу
Володимировичу на вул. Маслівка, 14�в у Дарницькому районі м. Києва
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських бу�
дівель і споруд (К�19508).

142. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Рибіній Єлені Петрівні на вул.
Шевченка, 152 у Солом’янському районі м. Києва для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К�
19193).

143. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
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“ПАРКПРОЕКТІНВЕСТ” на вул. Михайла Грушевського у Печерському
районі м. Києва для реконструкції та подальшої експлуатації об’єкта рек�
реаційного призначення та створення озеленених територій загального
користування (К�20179).

144. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Філіпповій Любові Павлівні на
вул. Деміївській, 12 у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К�
19321).

145. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Швидкій Людмилі Василівні на
вул. Чкалова, 31�б у Дарницькому районі м. Києва для будівництва та об�
слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (К�
19182).

146. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Головному управлінню Міністерства внут�
рішніх справ України в місті Києві на перехресті вулиць Закревського, Са�
бурова та Електротехнічної у Деснянському районі м. Києва для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування Деснянського районного управління
ГУ МВС України в місті Києві (К�20226).

147. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватному підприємству “СВ” на вул. Оно�
ре де Бальзака, 3 у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та об�
слуговування будівлі шиномонтажу (К�19953).

148. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “За�
вод “Маяк” на просп. Московському, 8 в Оболонському районі м. Києва
для реконструкції та обслуговування адміністративних та виробничих бу�
дівель і споруд (К�19836).

149. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Ак�
ціонерний комерційний промислово�інвестиційний банк” на вул. Миколи
Закревського, 42 у Деснянському районі м. Києва для реконструкції будів�
лі банку з подальшим будівництвом, експлуатацією та обслуговуванням
загальноосвітнього навчального закладу (К�20171).

150. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки релігійній громаді Української православної
церкви парафії Пресвятої Богородиці “Цілительниця” у Ватутінському
районі м. Києва на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі м. Ки�
єва для експлуатації та обслуговування культової споруди (К�20103).

151. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Хол�
дингова компанія “Київміськбуд” на просп. Миколи Бажана у Дарницько�
му районі м. Києва для будівництва та експлуатації торговельного ком�
плексу соціально�побутового призначення з паркінгом та об’єктів придо�
рожнього сервісу (К�20203).

152. 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�
мі�маркету (К�18801).

153. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Мележик Людмилі Миколаївні
на вул. Кудрявській, 23, літера З у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової офісної будівлі (К�18500).

154. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Житлоінвест�
буд�УКБ” на вул. Соломії Крушельницької (житловий масив Осокорки�Пів�
нічні, 11 мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва для будівництва
житлових будинків, в тому числі доступного житла, та будівництва загаль�
ноосвітньої школи з басейном (К�20211).

155. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “ОЛІМП�
СЕРВІС” на просп. Академіка Палладіна, 33 у Святошинському районі 
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправно�
го комплексу (К�20174).

156. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на вул. Миколи Островського, 48/50 у Солом’янському райо�
ні м. Києва для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої ав�
тостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури (К�20246).

157. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на просп. Петра Григоренка, 7 у Дарницькому районі м. Ки�
єва для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоян�
ки з об’єктами транспортної інфраструктури (К�20245).

158. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на просп. Відрадному, 46 у Солом’янському районі м. Києва
для влаштування та експлуатації відкритої автостоянки з об’єктами транс�
портної інфраструктури (К�20169).

159. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на вул. Сиваській (поруч з вул. Астраханською) у Дніпров�
ському районі м. Києва для влаштування, експлуатації та обслуговування
відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури (К�
20212).

160. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на вул. Макаренка у Деснянському районі м. Києва для влаш�
тування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки з об’єкта�
ми транспортної інфраструктури (К�19978).

161. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Київтранс�
парксервіс” на перетині вул. Маршала Гречка та просп. Правди у Поділь�
ському районі м. Києва для влаштування, експлуатації та обслуговування
відкритої автостоянки з об’єктами транспортної інфраструктури (К�
20078).

162. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“ПРОІНВЕСТ СЕРВІС” на вул. Володимирській, 57�б у Шевченківському
районі м. Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування адмі�
ністративної будівлі (К�20473).

163. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянці Асоян Ануш Григорівні на вул.
Кутузова, 12�Б у Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслу�
говування кафе (К�19751).

164. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину Кириловичу Миколі Леонідо�
вичу на вул. Булгакова, 20 у Святошинському районі м. Києва для рекон�
струкції з надбудовою під офісно�торговельну будівлю з закладами гро�
мадського харчування та приміщеннями соціально�побутового призна�
чення (К�19787).

165. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Є�ГРУП” на вул. Ревуцького, 14 у Дарницькому районі м. Києва для екс�
плуатації та обслуговування об’єкта транспортної інфраструктури (К�
16525).

166. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
“Автек�Брок” на вул. Оленівській, 3 / вул. Костянтинівській, 71 (літ. “М”) у
Подільському районі м. Києва для будівництва і подальшої експлуатації
виробничо�складської будівлі з адміністративними та складськими примі�
щеннями (К�18660).

167. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки підприємству дитячо�юнацькому
учбово�спортивному центру профспілок м. Києва “Авангард” на вул.
Мельникова, 46 у Шевченківському районі м. Києва під забудову та екс�
плуатацію спортивної споруди (К�18127).

168. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки комунальному підприємству “Ки�
ївський метрополітен” на проспекті 40�річчя Жовтня в Голосіївському
районі м. Києва для будівництва житлового будинку (за Програмою будів�
ництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010�2017 роки) (К�
17925).

169. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�

рою щодо відведення земельної ділянки громадянам Рибидайло Наталії
Володимирівні та Троценко Ганні Антонівні на вул. Вадима Гетьмана, 46/2
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслу�
говування торговельно�офісного комплексу зі знесенням існуючої будівлі
(К�16367).

170. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянці Балюк Юлії Олексіїв�
ні на вул. Бударіна, 1�б у Святошинському районі м. Києва для рекон�
струкції та експлуатації нежитлової будівлі кафе�шашличної з допоміжни�
ми приміщеннями та готелю (К�19516).

171. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пономаренку Васи�
лю Филимоновичу на вул. Щорса, 27 у Печерському районі для індивіду�
ального гаражного будівництва (К�19861).

172. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кунченко Ользі Воло�
димирівні на вул. Звіринецькій (згідно із схемою) у Печерському районі 
м. Києва для ведення індивідуального садівництва (К�19335).

173. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству “СЕ�
ЛЕНА�ІНВЕСТ” на просп. Московському в Оболонському районі м. Києва
для розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської
продукції (К�17401).

174. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ЧЕРВОНИЙ ХАМЕЛЕОН” на Набережному шосе, 25, літ. “З” у
Печерському районі м. Києва для обслуговування закладу громадського
харчування (К�20177).

175. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки малому підприємству “Русанів”
на просп. Свободи, 2 (літ. Д) у Подільському районі м. Києва для експлу�
атації та обслуговування торговельно�розважального комплексу (К�
17603).

176. Про передачу гаражно�будівельному кооперативу “ОМЕГА” зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування гаражів на вул. Елек�
тротехнічній, 63 у Деснянському районі м. Києва (А�15591).

177. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування підстанції “Мо�
тоциклетна” на вул. Дорогожицькій, 6�А у Шевченківському районі м. Ки�
єва (Д�5023).

178. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування підстанції “Лівобе�
режна” на просп. Алішера Навої, 1 у Дніпровському районі м. Києва (Д�
4999).

179. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�137) на вул. Метрологічній, 4 (літ. К) у Голосіївському районі
м. Києва (Д�5322).

180. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Залужній, 4�А у
Голосіївському районі м. Києва (А�7562).

181. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування будівель і спо�
руд Центральної виробничої бази на вул. Новокостянтинівській, 20 в Обо�
лонському районі м. Києва (Д�5026).

182. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�1941) на бульв. Івана Лепсе, 46 (літ. З) у Солом’янському
районі м. Києва (Д�5432).

183. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування трансформаторної
підстанції (ТП�879) на вул. Індустріальній, 26�Б (літ. Б) у Солом’янському
районі м. Києва (Д�5535).

184. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Криничній (в
районі приватного сектора) у Солом’янському районі м. Києва (Д�1095).

185. Про передачу земельних ділянок публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування виробничої ба�
зи РКМ “Західний” на вул. Довженка, 12�Б у Шевченківському районі м.
Києва (Д�5028).

186. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�131) на просп. Оболонському, 10 (літ. Б) в Оболонському
районі м. Києва (Д�5454).

187. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
трансформаторної підстанції “Позняки” на вул. Здолбунівській, 15 у Дар�
ницькому районі м. Києва (Д�5025).

188. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�308) на вул. Героїв Севастополя, 30 у Солом’янському районі
м. Києва (Д�5332).

189. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�90) на бульв. Кольцова, 17 у Святошинському районі м. Києва
(Д�5475).

190. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування ПС “Троєщина”
на вул. Миколи Закревського, 10 у Деснянському районі м. Києва (Д�
5476).

191. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕ�
РГО” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ПС “Південна”
на вул. Колекторній, 1 у Дарницькому районі м. Києва (Д�5504).

192. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�86) на вул. Зодчих, 8 у Святошинському районі м. Києва (Д�
5474).

193. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції у пров. Музейному, 3 у Печерському районі м. Києва (Д�
5019).

194. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування виробничої бази
РКМ “Південний” на бульв. Ромена Роллана, 18 у Святошинському райо�
ні м. Києва (Д�5027).

195. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування трансформа�
торної підстанції (ТП�2175) на вул. Вишгородській, 36 (літ. Б) в Оболон�
ському районі м. Києва (Д�5414).

196. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�229) на вул. Лебединській, 3 (літ. А) в Оболонському районі 
м. Києва (Д�5330).

197. Про передачу публічному акціонерному товариству “КИЇВЕНЕРГО”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування розподільчого
пункту (РП�28) на вул. Генерала Вітрука, 7�а у Святошинському районі 
м. Києва (Д�5333).

198. Про передачу земельної ділянки публічному акціонерному това�
риству “КИЇВЕНЕРГО” для будівництва, експлуатації та обслуговування
комплектної трансформаторної підстанції (КТП) на вул. Бродівській у Го�
лосіївському районі м. Києва (А�7594).

199. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ПАНТА”
земельної ділянки для обслуговування та експлуатації виробничого корпу�
су (нежитлового будинку) на вул. Марини Раскової, 13 у Дніпровському
районі м. Києва (А�19168).

200. Про надання земельної ділянки Головному управлінню культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для експлуатації та обслуговування училища хореографіч�
ного мистецтва “Київська муніципальна українська академія танцю імені
Сержа Лифаря” на вул. Костянтина Данькевича, 4�а у Деснянському райо�
ні м. Києва (Д�3077).

201. Про надання Державній митній службі України земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на вул.
Саксаганського, 66 у Голосіївському районі м. Києва (Д�5760).

202. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Аксен”
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування магазину на вул.
Андрія Малишка, 3�л у Дніпровському районі м. Києва (А�19125).

203. Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “Регіональні елек�
тричні мережі” земельної ділянки для експлуатації та обслуговування ви�
робничо�технічної бази на бульв. Перова, 23�а у Дніпровському районі 
м. Києва (А�5785).

204. Про надання комунальному підприємству з утримання та експлу�
атації житлового фонду спеціального призначення “СПЕЦЖИТЛОФОНД”
земельної ділянки для будівництва багатоповерхових житлових будинків з
вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним
паркінгом на вул. Прилужній, 2 у Святошинському районі м. Києва (А�
19856).

205. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту на просп. Науки у
Голосіївському районі м. Києва (А�19646).

206. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту у межах Голосіїв�
ського районі м. Києва (А�19555).

207. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту станції Петра Кри�
воноса у Голосіївському районі м. Києва (А�19554).

208. Про передачу публічному акціонерному товариству “Акціонерний
комерційний банк “Київ” земельної ділянки для реконструкції, експлуата�
ції та обслуговування Святошинської філії публічного акціонерного това�
риства “Акціонерний комерційний банк “Київ” на вул. Генерала Вітрука,
12 у Святошинському районі м. Києва” (А�6441).

209. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в межах Голосіїв�
ського району м. Києва (А�19551).

210. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту на просп. Науки у
Голосіївському районі м. Києва (А�19553).

211. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в межах Голосіїв�
ського району м. Києва (А�19557).

212. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для обслуговування та
експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в межах Голосіїв�
ського району м. Києва (А�19564).

213. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Кий
буд” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку на бульв. Івана Лепсе, 7�г (літера “А”) у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А�19842).

214. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ІН�
ФОКС” земельної ділянка для обслуговування та експлуатації адміністра�
тивних будівель на вул. Рилєєва, 10а у Подільському районі м. Києва
(7293).

215. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ГРІВЛАД” для експлуатації та обслуговування торговельно�
офісного центру з комплексом громадського обслуговування і гостьовою
автостоянкою на вул. Борщагівській, 154�а у Солом’янському районі м.
Києва (А�20095).

216. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “НАЦІО�
НАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ” земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування групи нежитлових приміщень в блоці побутового обслугову�
вання на Дніпровській набережній, 23�в у Дарницькому районі м. Києва
(А�20397).

217. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “САЛЬ�
САБІЛЬ” земельної ділянки для будівництва та експлуатації нежитлового
будинку з адміністративно�офісними приміщеннями та підземним паркін�
гом на вул. Обсерваторній, 6 у Шевченківському районі м. Києва (Д�
5566).

218. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВТО�ІННОВАЦІЯ” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування комплексу будівель житлового, торговельного та офісно�
го призначення з паркінгом на вул. Перспективній, 3 у Печерському райо�
ні м. Києва (Д�6576).

219. Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АВТО�ІННОВАЦІЯ” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування комплексу будівель житлового, торговельного і офісного
призначення з паркінгом на вул. Перспективній, 3 у Печерському районі
м. Києва (Д�6575).

220. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Будтех�
нології” земельної ділянки для будівництва житлового комплексу з вбудо�
ваними і прибудованими соціально�побутовими приміщеннями та паркін�
гом на вул. Онуфрія Трутенка, 3 у Голосіївському районі м. Києва (Д�
6577).

221. Про надання Вищому господарському суду України земельних ді�
лянок для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку Вищого господарського суду України з паркінгом на перетині
бульв. Дружби народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі
м. Києва (Д�6602).

222. Про передачу приватному підприємству “Досвід” земельної ділян�
ки для реконструкції нежитлового будинку КПП під торговий комплекс бу�
дівельних та господарських матеріалів на вул. Полярній, 20 (літ. “Р”) в
Оболонському районі м. Києва (Д�6614).

223. Про надання земельної ділянки Державному територіально�галу�
зевому об’єднанню “Південно�Західна залізниця” для будівництва, обслу�
говування та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту в ме�
жах Дарницького району м. Києва (Д�6329).

224. Про надання Державному підприємству “Чайка” земельної ділян�
ки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово�офісного
комплексу з підземним паркінгом на вул. Гарматній, 38 у Солом’янсько�
му районі м. Києва (А�8089).

225. Про надання комунальному підприємству “Київський метрополі�
тен” земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів діль�
ниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від станції “Ли�
бідська” до станції “Виставковий центр” на відрізку від станції “Васильків�
ська” до станції “Виставковий центр” у Голосіївському районі м. Києва (Д�
6117).

226. Про передачу комунальному підприємству “Київський метрополі�
тен” земельних ділянок під влаштування будівельних майданчиків для бу�
дівництва дільниці Куренівсько�Червоноармійської лінії метрополітену від
станції “Виставковий центр” до Одеської площі на відрізку від станції “Ви�
ставковий центр” до станції “Теремки” у Голосіївському районі м. Києва
(А�19863).

227. Про передачу громадянці Світовенко Наталії Миколаївні земель�
ної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (офіс�
но�торговельного комплексу) на вул. Шота Руставелі, 11 у Печерському
районі м. Києва (Д�6261).

228. Про передачу приватному акціонерному товариству “Автотранс�
портне підприємство “Транспортник” земельної ділянки для експлуатації
та обслуговування адміністративно�виробничих будівель і споруд на вул.
Бориспільській, 9 у Дарницькому районі м. Києва (Д�6380).

229. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “Червонозоряне” для реконструкції з надбудовою нежитлово�
го будинку під адміністративну будівлю на просп. Червонозоряному, 119
у Голосіївському районі м. Києва (Д�6106).

230. Про передачу громадянину Воронову Ігорю Олексійовичу земель�
ної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративно�виробни�
чих та господарських будівель на вул. Фрунзе, 35 у Подільському районі
м. Києва (А�19854).

231. Про надання Головному управлінню Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві земельної ділянки для експлуатації елінгу мо�
токатерів на вул. Електриків (півострів Рибальський) у Подільському
районі м. Києва (А�20120).

232. Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “АТВ” зе�
мельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежилих будівель з
подальшою реконструкцією та будівництвом торговельно�розважального

комплексу на вул. Срібнокільській, 20�в у Дарницькому районі м. Києва
(А�20321).

233. Про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відпо�
відальністю “ВИДАВНИЦТВО “ВЕЧІРНЯ ЗОРЯ” для завершення будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування житлово�готельного комплексу з вбу�
довано�прибудованими приміщеннями, книжковим магазином, спортив�
ним містечком та паркінгом на перетині вул. Уманської та Чоколівського
бульвару у Солом’янському районі м. Києва (А�20078),

234. Про поновлення приватному акціонерному товариству “ВОЇН�
СЬКИЙ КОМПЛЕКС” договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудованим банним
комплексом і приміщеннями соціально�побутового призначення та під�
земним паркінгом на вул. Івана Кудрі, 26 у Печерському районі м. Києва
(А�19879).

235. Про поновлення гаражному кооперативу “Воскресенський�6” до�
говору оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуатації га�
ражного кооперативу на вул. Братиславській, 54 у Деснянському районі
м. Києва (А�15326).

236. Про поновлення ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “НАУКОВО�ВИ�
РОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “БУДСЕРВІС” договору оренди земельної ді�
лянки для експлуатації та обслуговування адміністративно�складських бу�
дівель і споруд на вул. Луговій, 1�а в Оболонському районі м. Києва (А�
20037).

237. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Торговель�
но�підприємницький центр” договору оренди земельної ділянки для екс�
плуатації та обслуговування майнового комплексу на вул. Васильківській,
34 у Голосіївському районі м. Києва від 01.12.2006 № 79�6�00453 (А�
19236).

238. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Аль�
ма�2” договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування автозаправного комплексу на вул. Героїв Космосу, 9 у
Святошинському районі м. Києва від 22.09.2009 № 75�6�00468 (А�18520).

239. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Макаронна
фабрика” договорів оренди земельних ділянок для експлуатації та обслу�
говування будівлі, споруди прирейкової бази та місця для тимчасового
відстоювання автотранспорту на вул. Заводській, 7 в Оболонському райо�
ні м. Києва (А�18974).

240. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “ДНІП�
РО” договору оренди земельної ділянки для обслуговування та експлуата�
ції магазину�кафе на вул. Курській, 3�а у Солом’янському районі м. Києві
(А�11796).

241. Про поновлення публічному акціонерному товариству “ОБОЛОНЬ”
договору оренди земельної ділянки на вул. Поперечній в Оболонському
районі м. Києва від 25.09.2011 № 78�6�00562 та внесення змін до нього
(А�19120).

242. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “АВ�
ТЕХ�КОМ” договору оренди земельних ділянок для будівництва, експлу�
атації та обслуговування комплексу автопослуг з магазином та господар�
ськими, офісними приміщеннями та кафе і для влаштування під’їздів на
вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва (А�20327).

243. Про поновлення договору оренди земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю “АКВА�ЛІОКС” на вул. Петра Дегтяренка, 14
в Оболонському районі м. Києві (А�19866).

244. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“МРІЯ�ІНВЕСТ” договору оренди земельної ділянки для благоустрою при�
леглої території озера на просп. Миколи Бажана та вул. Ревуцького (в
районі озера Вирлиця) у Дарницькому районі м. Києва (А�20003).

245. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Південне
управління механізації” договору оренду земельних ділянок для експлу�
атації та обслуговування будівель і споруд ремонтно�виробничої бази на
вул. Качалова, 5 у Святошинському районі м. Києва (А�19118).

246. Про поновлення фізичній особі�підприємцю Татарчук Ірині Юріїв�
ні договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування закладу громадського харчування�кафе з благоустроєм
прилеглої території в зоні короткочасного відпочинку у кварталі 74, виділ
17 Броварського лісництва Дарницького лісопаркового господарства у
Деснянському районі м. Києва (А�19992).

247. Про поновлення Головному управлінню Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві договору оренди земельної ділянки для будів�
ництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями та підземним
паркінгом на вул. Маршала Малиновського, 2�а в Оболонському районі 
м. Києва (А�19761).

248. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Холдинго�
ва компанія “Київміськбуд” договору оренди земельної ділянки для будів�
ництва житлових будинків з підземними гаражами та об’єктами соціаль�
но�побутової сфери в кварталі, обмеженому вулицями Павлівською,
В’ячеслава Чорновола та Златоустівською у Шевченківському районі 
м. Києва, та внесення змін до нього (А�19770).

249. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Холдинго�
ва компанія “Київміськбуд” договору оренди земельної ділянки для будів�
ництва житлових будинків з підземними гаражами та об’єктами соціаль�
но�побутової сфери в кварталі, обмеженому вулицями Полтавською,
Дмитрівською, Річною, Златоустівською та В’ячеслава Чорновола у Шев�
ченківському районі м. Києва, та внесення змін до нього (А�19771).

250. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Холдинго�
ва компанія “Київміськбуд” договорів оренди земельних ділянок для бу�
дівництва житлових будинків з підземними гаражами та об’єктами соці�
ально�побутової сфери в кварталі, обмеженому вулицями В’ячеслава
Чорновола, Полтавською та Дмитрівською у Шевченківському районі 
м. Києва, та внесення змін до них (А�19773).

251. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
“КНИЖКОВИЙ РИНОК” договору оренди земельних ділянок для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово�роз�
важального комплексу з поетапним знесенням будівель і споруд ринків і
виконанням благоустрою прилеглих територій на просп. Московському,
10 в Оболонському районі м. Києва (А�19768).

252. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “СТО�
ЛИЦЯ” договору оренди земельної ділянки для будівництва житлово�рек�
реаційного комплексу з паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. За�
річною у Дарницькому районі м. Києва (А�19711).

253. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “КАРА�
РА” договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговуван�
ня виробничої будівлі та допоміжних споруд на вул. Промисловій, 4�б у
Голосіївському районі м. Києва (А�19754).

254. Про поновлення акціонерному товариству закритого типу “ДІЖИ�
ТЕК�СЕРВІС” договору оренди земельної ділянки для реконструкції, екс�
плуатації та обслуговування адміністративного будинку з влаштуванням
автостоянки на вул. Ризькій, 8а у Шевченківському районі м. Києва (А�
15871).

255. Про поновлення публічному акціонерному товариству “Україн�
ський інноваційний банк” договору оренди земельної ділянки для експлу�
атації та обслуговування будівлі банку на вул. Спаській, 31�а у Поділь�
ському районі м. Києва (А�20420).

256. Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю “Буді�
вельне об’єднання “МРІЯ” договору оренди земельної ділянки для будів�
ництва житлового будинку з вбудовано�прибудованими приміщеннями
побутового обслуговування та паркінгом на вул. Боженка, 32 у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А�20138).

257. Про поновлення договору оренди земельної ділянки акціонерно�
му товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд” для будівництва жит�
лових будинків з об’єктами соціально�культурного призначення на пере�
тині просп. Петра Григоренка та вул. Олександра Мишуги у 9�а мікро�
районі житлового масиву Осокорки�Північні у Дарницькому районі м. Ки�
єва та внесення змін до нього (А�19007).

258. Про поновлення фізичній особі�підприємцю Нагаєвській Валерії
Владленівні договору оренди земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування торговельного павільйону на вул. Маршала Малиновського,
3 в Оболонському районі м. Києва (А�18340).

259. Про поновлення фізичній особі — підприємцю Гусейнову Енверу
Новрузовичу договору оренди земельної ділянки для експлуатації та об�
слуговування громадської вбиральні з надбудовою павільйону під кафе на
вул. Щербакова, 2 у Шевченківському районі м. Києва від 08.04.2005
№ 91�6�00429 (А�19800).

260. Про поновлення договору оренди земельної ділянки від
06.07.2004 № 63�6�00141, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю “Видавничий Дім “СЛАЙ —



1. Внести до складу робочої групи з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.06.2007 № 765 (в редакції розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 30.01.2012 № 135), такі зміни:

1.1. Вивести зі складу робочої групи:
Крамаренка Руслана Михайловича — заступника голови Київської місь�

кої державної адміністрації, заступника голови робочої групи.
1.2. Увести до складу робочої групи:
Голубченка Анатолія Костянтиновича — заступника голови Київської

міської державної адміністрації, призначивши його заступником голови
робочої групи.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов
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УНІВЕРСАЛ” для будівництва житлового будинку на вул. Ілліча, 17 у Дар�
ницькому районі м. Києва (А�19832).

261. Про передачу громадянці Климентьєвій Юлії Павлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го 25 будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Фіалека, З у
Печерському районі міста Києва (А�18386).

262. Про передачу громадянам Гуржій Ользі Петрівні, Гуржію Сергію
Михайловичу та Редьку Андрію Яковичу у спільну часткову власність зе�
мельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Вільшанській, 24 у Печерському
районі м. Києва (А�19988).

263. Про передачу громадянці Просі Любові Костянтинівні у приватну
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва у
пров. Вільшанському, 15/2 у Печерському районі м. Києва (А�10097).

264. Про передачу громадянці Терещенко Світлані Миколаївні земель�
ної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо�
дарських будівель і споруд у пров. Совському, 33 в Солом’янському райо�
ні м. Києва (А�9415).

265. Про передачу громадянці Леоновій Ірині Анатоліївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Мостовій, 15�а у Дар�
ницькому районі м. Києва (А�12536).

266. Про передачу громадянці Скибі Світлані Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Сумській, 20�Г у Со�
лом’янському районі м. Києва (А�11371).

267. Про передачу громадянину Суміну Едуарду Зіновійовичу у приват�
ну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житло�
вого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Івана Фіалека, 1 у
Печерському районі м. Києва (А�18310).

268. Про передачу громадянці Мажаровській Людмилі Іванівні, члену
садівницького товариства “Дружба”, у приватну власність земельної ді�
лянки для ведення колективного садівництва на вул. 8�ій Садовій, діл. 
2�б у Дніпровському районі м. Києва (А�20295).

269. Про передачу громадянці Безпечній Ользі Павлівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Лазурній, 20 у Голо�
сіївському районі м. Києва (А�3574).

270. Про передачу громадянці Кононенко Валентині Миколаївні у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Боровій, 
17�а у Голосіївському районі м. Києва (А�3818).

271. Про передачу громадянці Черних Наталії Вікторівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гвардійській, 5/7а у
Голосіївському районі м. Києва (А�18080).

272. Про передачу громадянці Ячній Аллі Леонідівні у приватну влас�
ність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Бродівській, 155�а у Голо�
сіївському районі м. Києва (А�15934).

273. Про передачу громадянину Сплодителю Андрію Вікторовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Цілинній, 
42�в у Голосіївському районі м. Києва (А�7262).

274. Про передачу громадянину Дерезенку Ярославу Віталійовичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. Лєрмонтова,
26�е у Дарницькому районі м. Києва (А�15614).

275. Про передачу громадянину Зозулю Василю Івановичу, члену са�
дівницького товариства “Мир”, земельної ділянки для ведення колектив�
ного садівництва на вул. Садовій, 89, діл. 92 у Дарницькому районі м. Ки�
єва (А�15519).

276. Про передачу громадянці Давиденко Ользі Кузьмівні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Березневій, 34�а у
Дарницькому районі м. Києва (А�13388).

277. Про передачу земельної ділянки громадянці Мізь Наталії Олексан�

дрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Райгородському, 5 у Голосіївському райо�
ні м. Києва (А�9387).

278. Про передачу земельної ділянки у приватну власність громадянці
Блажчук Вірі Іванівні для ведення індивідуального садівництва на вул.
Трахтемирівській, 12 у Голосіївському районі м. Києва (А�18078).

279. Про передачу громадянину Поліщуку Ігорю Анатолійовичу у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Макаренка, 
15�б у Деснянському районі м. Києва (А�12247).

280. Про передачу громадянці Куриленко Наталії Іванівні, члену садів�
ничого товариства “Восход�1” Дарницького району м. Києва, у приватну
власність земельної ділянки для ведення колективного садівництва на
вул. Садовій, 61, діл. 1 у Дарницькому районі м. Києва (8411).

281. Про передачу громадянину Фастовцю Вадиму Вікторовичу у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Левадній, 
80�а у Дарницькому районі м. Києва (А�10129).

282. Про передачу громадянину Гераськіну Вячеславу Миколайовичу у
приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садів�
ництва на вул. Сирецькій, 72�а у Подільському районі м. Києва (А�7772).

283. Про передачу громадянам Пащенко Валентині Петрівні та Черно�
ву Анатолію Леонідовичу у спільну часткову власність земельної ділянки
для ведення індивідуального садівництва на вул. Огородній, 10 у Соло�
м’янському районі м. Києва (А�19741).

284. Про передачу громадянину Луценку Віталію Степановичу у при�
ватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Чехова, 9�а у
Дарницькому районі м. Києва (А�12627).

285. Про передачу громадянам Свиридовській Олені Миколаївні, Сви�
ридовській Людмилі Вадимівні та Гелашвілі Лаші Нугзаровичу у спільну
часткову власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд у пров. Редутному, 4
у Печерському районі м. Києва (А�19989).

286. Про передачу громадянці Зайченко Надії Миколаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово�
го будинку, господарських будівель і споруд на вул. Гаражній, 30 у Дар�
ницькому районі м. Києва (А�6841).

287. Про передачу громадянці Іщенко Катерині Віталіївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража у
пров. Михайла Реута, 19�а у Печерському районі м. Києва (А�18478).

288. Про передачу громадянину Маленку Василю Миколайовичу у при�
ватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівниц�
тва на вул. Карла Маркса, 81�б у Деснянському районі м. Києва (А�
10350).

289. Про передачу громадянці Співак Наталії Іванівні у приватну влас�
ність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Феодори Пушиної, 11�є у
Святошинському районі м. Києва (А�19723).

290. Про передачу громадянину Бараболіну Івану Валентиновичу у
приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. Феодори Пу�
шиної, 11�і у Святошинському районі м. Києва (А�19541).

291. Про передачу громадянам, членам колективу індивідуальних за�
будовників “Чайка”, у приватну власність земельних ділянок для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель і споруд на 15 км Житомирського шосе у Святошинському райо�
ні м. Києва (А�17851).

292. Про приватизацію земельних ділянок у Дарницькому районі м. Ки�
єва для ведення колективного садівництва (А�20100).

293. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19539).

294. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19480).

295. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Поділь�
ському районі м. Києва (А�19999).

296. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Святошин�
ському районі м. Києва (А�20134).

297. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19483).

298. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд Солом’ян�
ському районі м. Києва (А�20292).

299. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Деснян�
ському районі м. Києва (А�20020).

300. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Голосіїв�
ському районі м. Києва (А�20101).

301. Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуго�
вування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Дарниць�
кому районі м. Києва (А�20249).

302. Про приватизацію земельних ділянок садово�дачного товариства
“Стадне” у Дарницькому районі м. Києва (А�19823).

303. Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок від
24.12.2007 № 62�6�00451, № 62�6�00452, № 62�6�00453 (А�19415).

304. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.01.2012 № 20/7357 “Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої
реклами в місті Києві”.

305. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
07.07.1998 № 66/10 “Про приватизацію земельних ділянок садівницького
товариства “Більшовик” Шевченківського району” (А�19522).

306. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
16.02.2012 № 167/7504 “Про надання земельної ділянки державному під�
приємству “Національний академічний театр російської драми імені Лесі
Українки” для експлуатації та обслуговування, реконструкції та будівниц�
тва будівель і споруд театру на вул. Богдана Хмельницького/ вул. Пушкін�
ській, 5/15�17 у Шевченківському районі м. Києва” (А�20374).

307. Про внесення змін до пункту 21 рішення Київської міської ради від
18.03.2004 № 125/1335 “Про надання і вилучення земельних ділянок та
припинення права користування землею” (А�17472).

308. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
12.07.2007 № 1150/1811 “Про надання земельної ділянки комунальному
підприємству “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслугову�
вання іноземних представництв” для будівництва, експлуатації та обслу�
говування будинків і споруд дипломатичного представництва, житлового
комплексу для дипломатів та адміністративного будинку ГДІП з підзем�
ним паркінгом на вул. Танковій, 4�6 у Шевченківському районі м. Києва”
(А�20433).

309. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки акціо�
нерному товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд” для рекон�
струкції гуртожитку під житловий будинок з його подальшими експлуата�
цією та обслуговуванням на вул. Зодчих, 50�б у Святошинському районі
м. Києва (А�20432).

310. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
20.09.2012 № 96/8380 “Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальному підпри�
ємству “Київтранспарксервіс” на просп. Оболонському (на перетині з вул.
Героїв Дніпра) в Оболонському районі м. Києва для надання послуг з пар�
кування автотранспорту, будівництва, експлуатації та обслуговування ба�
гаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури, примі�
щеннями торговельно�офісного та соціально�побутового призначення”
(А�20431).

311. Про визнання такими, що втратили чинність, пункту 59 рішення
Київської міської ради від 10.07.2003 № 638/798 та рішення Київської
міської ради від 02.04.2009 № 205/1261 (А�20298).

312. Про визнання такими, що втратили чинність, пункту 54 рішення
Київської міської ради від 15.07.2004 № 419/1829 та рішення Київської
міської ради від 23.04.2009 № 415/1471 (А�20309).

313. Про відмову в поновленні договору оренди земельних ділянок від
13.04.2006 № 78�6�00355, укладеного між Київською міською радою та
товариством з обмеженою відповідальністю “Авва�сервіс” для будівниц�

тва, експлуатації та обслуговування тимчасової відкритої автостоянки на
просп. Оболонському (біля станції метро “Героїв Дніпра”) в Оболонсько�
му районі м. Києва (А�20323).

314. Про відмову товариству з обмеженою відповідальністю “АЛАНТ
ІНВЕСТ” в поновленні договору оренди земельної ділянки для будівниц�
тва, експлуатації та обслуговування готельно�офісного комплексу з закла�
дами дозвілля, торгівлі та паркінгами на просп. Академіка Глушкова, 5 у
Голосіївському районі м. Києва (А�20205).

315. Про відмову приватному підприємству “АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС” в
поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлу�
атації та обслуговування готельно�офісно�торговельного комплексу з об’�
єктами обслуговування та вбудованою підземною автостоянкою на просп.
Академіка Глушкова, 5 у Голосіївському районі м. Києва (А�20204).

316. Про відмову в поновленні і припинення договорів оренди земель�
них ділянок та визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості їх продажу на земельних торгах (Є�1032).

317. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 27.03.2005
№ 72�6�00336 (із змінами від 26.12.2008 № 72�6�00557), укладеного між
Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
“Аміста Інвест” для будівництва, експлуатації та обслуговування стартово�
го житлового будинку з об’єктами інфраструктури та паркінгом у межах
проекту реконструкції будинків старої забудови кварталу на вул. Авіаконс�
труктора Антонова, 2/32 (два дріб тридцять два) корп. 6 (шість) у Соло�
м’янському районі м. Києва (А�20183).

318. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 27.06.2003
№ 63�6�00059, укладеного між Київською міською радою та приватним
підприємством “АНІТА” на підставі пункту 20 рішення Київської міської ра�
ди від 08.11.2001 № 85/1519 “Про надання і вилучення земельних діля�
нок та припинення права користування землею” (А�19993).

319. Про внесення змін та поновлення договору оренди земельної ді�
лянки від 25.09.2008 № 78�6�00563, укладеного між Київською міською
радою та закритим акціонерним товариством “Оболонь” на вул. Павла
Дибенка в Оболонському районі м. Києва (А�19119).

320. Про припинення Дніпровській районній у місті Києві раді права
постійного користування земельними ділянками (А�19917).

321. Про зміну виду використання земельної ділянки Посольству Рес�
публіки Корея в Україні для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку і господарських будівель на вул. Мічуріна, 12, 12�а, 14, 14�а у Пе�
черському районі м. Києва (А�20417).

322. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
19.07.2010 № 07/4�373�вих на рішення Київради від 02.04.2009
№ 223/1279 “Про передачу громадянину Халецькому Василю Костянтино�
вичу земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового бу�
динку, господарських будівель і споруд на вул. Літинській, 18 у Дніпров�
ському районі м. Києва”.

323. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
19.07.2010 № 07/4�369�вих на рішення Київради від 02.04.2009
№ 222/1278 “Про передачу громадянину Гергусу Сергію Миколайовичу
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Літинській, 20 у Дніпровському
районі м. Києва”.

324. Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від
28.01.2011 № 05/4�26вих�11 на результати голосування пленарного засі�
дання сесії Київської міської ради від 16.12.10 щодо прийняття рішення
про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “ЄВРООФІСБУД”
земельної ділянки площею 0,07 га на вулиці Стрітенській, 10 у Шевчен�
ківському районі м. Києва.

325. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Міністерству закордонних справ України в
11�му мікрорайоні житлового масиву Осокорки�Північні у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування багато�
квартирного житлового будинку з вбудованими, прибудованими примі�
щеннями та паркінгом. (К�19984).

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 5 грудня 2012 року

Про організацію профілактичних заходів 
щодо захисту населення м. Києва від захворювань 
на грип та інші гострі респіраторні захворювання

Розпорядження № 2057 від 16 листопада 2012 року
Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закону України "Про забезпечення сані


тарного та епідемічного благополуччя населення", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 09.02.98 № 30 "Про заходи
щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні", враховуючи постанову першого зас

тупника головного державного санітарного лікаря України від 17.09.2012 №27 "Про забезпечення заходів щодо профілактики гри

пу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2012—2013 років", з метою запобігання виникненню епідемічних усклад

нень та захисту населення м. Києва від захворювань на грип, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Відповіді на сканворд 

1. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. Провести підготовку закладів охорони здоров'я міста Києва до

роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності на грип та інші

гострі респіраторні захворювання, створити запас противірусних пре�

паратів, лікувальних препаратів, дезінфікуючих, антисептичних засо�

бів, засобів індивідуального захисту медичних працівників.

1.2. Організувати та провести навчання медичних працівників з пи�

тань клініки, діагностики, лікування та профілактики грипу та інших

гострих респіраторних захворювань.

1.3. Забезпечити в передепідемічний період 2012—2013 років орга�

нізацію та проведення в установленому порядку щеплень проти грипу

незахищеним групам населення (діти та персонал дитячих будинків та

притулків для неповнолітніх, шкіл�інтернатів для сиріт та дітей, поз�

бавлених батьківських прав, літні люди, що проживають в будинках

для осіб похилого віку, інтернатах та персонал цих закладів) за раху�

нок асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва на 2012 рік на

виконання міської цільової програми   "Здоров'я киян" на 2012—2016

роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.03.2012 

№ 208/7545.

1.4. Забезпечити дотримання належних умов транспортування і

зберігання вакцин, передбачених для проведення щеплень проти гри�

пу незахищеним групам населення.

1.5. На період можливого інтенсивного підйому захворюваності на

грип та інші гострі респіраторні захворювання передбачити залучення

додаткового медичного персоналу для своєчасного надання медичної

допомоги населенню.

1.6. Передбачити виділення додаткової кількості ліжок для госпіта�

лізації хворих та оперативне їх розгортання у разі загострення епіде�

мічної ситуації.

1.7. Забезпечити здійснення санітарно�освітньої роботи серед на�

селення щодо заходів індивідуальної і колективної профілакіики грипу

та   інших гострих респіраторних захворювань, необхідності своєчас�

ного звернення за медичною допомогою у разі появи ознак захворю�

вання.

2. Комунальному підприємству "Фармація":

2.1. Забезпечити аптечну мережу достатньою кількістю противірус�

них, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профі�

лактики грипу і гострих респіраторних захворювань, а також засобів

індивідуального захисту (маски, гумові рукавички тощо) та безпере�

бійну їх реалізацію.

3. Просити Київську міську санітарно�епідеміологічну станцію:

3.1. Забезпечити моніторинг за циркуляцією вірусів і захворюваніс�

тю населення міста на грип та інші гострі респіраторні захворювання.

3.2. Забезпечити вірусологічну лабораторію комплектами облад�

нання для проведення досліджень методом полімеразно�ланцюгової

реакції (ПЛР), тест�системами, реагентами та витратними матеріала�

ми для проведення вірусологічних досліджень на грип та ГРВІ.

3.3. У разі ускладнення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ негайно

виходити з клопотанням щодо припинення навчального процесу в

школах та введення обмежувальних заходів в інших навчальних закла�

дах міста.

3.4. Забезпечити роботу щодо погодження мережі кабінетів щеп�

лень проти грипу у лікувально�профілактичних установах міста різних

форм власності.

3.5. Своєчасно інформувати населення міста через засоби масової

інформації про стан захворюваності на грип та інші гострі респіра�

торні захворювання і необхідні профілактичні заходи.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити

проведення:

4.1. Керівниками відповідних служб, підприємств, установ та орга�

нізацій незалежно від форми власності відповідної роботи з профілак�

тики грипу та інших гострих респіраторних захворювань у відповідних

органах та установах.

4.2. Комплексу робіт для підтримання необхідного температурного

режиму в дитячих, освітніх, лікувально�профілактичних установах,

житлових приміщеннях, на транспорті тощо.

5. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв'язків

з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) забезпечити інформування населення

щодо епідемічної ситуації в місті, особистої та суспільної профілакіики

грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій через засоби

масової інформації.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�

но з розподілом обов'язків забезпечити висвітлення у засобах масової

інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на зас�

тупників голови Київської міської державної адміністрації згідно з роз�

поділом обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 19.03.2004 № 449
Розпорядження № 2026 від 15 листопада 2012 року

Відповідно до статті 101Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, на виконання рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого орга

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 “Про здійснення організаційно
правових заходів щоло лік

відації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської держав�

ної адміністрації від 19.03.2004 № 449 “Про затвердження Положення

про Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)” слова “Го�

ловне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)” замінити словами

“Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління освіти і

науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської

міської державної адміністрації від 19.03.2004 № 449 (в редакції роз�

порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 12.07.2012 № 1205), що додаю�

ться.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�

рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо

висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни�

ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�

в’язків.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про внесення змін 
до складу робочої групи з питань протидії 

протиправному поглинанню 
та захопленню підприємств

Розпорядження № 2031 від 15 листопада 2012 року
Відповідно до ст. 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Ки


ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2012 № 1515 “Про тимчасовий розподіл обов’язків між
головою Київської міської державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Київської міської держав

ної адміністрації та заступником голови Київської міської державної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій місцевого ор

гану виконавчої влади:
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Спортивні новини

Київ спортивний. У столиці відбувся чемпіонат 
з бальних танців
Упродовж двох днів Києві в приміщенні "У раїнсь о о дом " три-

вав вітчизняний чемпіонат з бальних танців. У зма аннях взяли часть
представни и з сіх точ ів раїни. Боротьба проходила за двома на-
прям ами — європейсь ий і латина. За підс м ами, цих номінаціях
виявилося 2 лідера — Київ і Донець , з я их і б де с ладена збірна
У раїни для часті на чемпіонаті світ . Першість щорічно проводить
танцювальна ор анізація У раїни СГОСТУ (Спіл а ромадсь их ор ані-
зацій спортивно о танцю У раїни). Дана ор анізація б ла творена в
1999 році і на сьо одні об’єдн є майже 250 л бів У раїни. І ор Ма-
шин, президент СГОСТУ: "Для ба атьох танцюристів часть — це вже
перемо а. Чемпіонат за своїм стат сом є за ритим, до йо о часті до-
п с аються танцюристи, я і перемо ли своїх ре іонах. Для то о, щоб
мати можливість поборотися на державном рівні, слід довести свою
майстерність в рідном місті або області".
Підтримати чемпіонат приїхало чимало відомих хорео рафів. Та ,

церемонії від риття взяв часть У раїнсь ий а адемічний ансамбль
"Калина", з вітальним зверненням вист пив заст пни олови Спіл и
хорео рафів У раїни Гри орій Воронов. Андрій Ма овей, оловний
с ддя чемпіонат підс м вав вист пи танцюристів: "Д же приємно, що
с ддівсь а оле ія та часни и ео рафічно представляли всю У раїн ,
це допомо ло не доп стити помил и. Адже, рім за альнонаціональ-
но о рейтин , стояло завдання визначити обличчя нашої збірної. С д-
ді пра тично одностайно приймали рішення і спірних моментів не ви-
ни ало. Тепер ми з нетерпінням б демо че ати чемпіонат світ , щоб
продемонстр вати свою ш ол танцю". Переможцями номінаціях
стали представни и різних ре іонів, але переважали в за альном за-
лі спортсмени Києва і Донець а. З невели им відривом столичні
танцюристи вирвалися вперед

Температура —5°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура —1°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура —2°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 5 грудня 2012 року

В ОВНІВ до обід апо ей творчої а тивності, ваші з силля
вінчаються спіхом, я що не б дете піддаватися раптовим бажан-
ням, а зосередитеся на завершенні справ, що відповідають вашо-
м природном темперамент .
ТЕЛЬЦІ, рідна оселя — це царина, де ви поч ваєтеся оролями,

з я ими всім весело, хочеться жити, творити, охатися. У ріплюй-
те сімейні та подр жні зи, бажання та апетити (від се с альних до
д ховних) партнерів — святе.
БЛИЗНЯТА, налашт йтеся на оптимістичн хвилю й з ле істю пта-

ха підніміться над до чливими поб товими проблемами, тоді не а-
тивний осад пост пово зни не й на серці стане ле о та сонячно. Вам
слід модерніз вати взаємини та створити міцний д ховний тандем з
бла овірними, а на роботі — армонійно вписатися в ділов оманд .
РАКИ, ділова атмосфера напр жена, ладьте з оле ами та ро-

ботодавцями, не дозволяйте, аби між вами проля ла р йнівна трі-
щина, поводьтеся шляхетно, тоді й вам с різь йтим ть наз стріч, і
здоров’я не під ачає. Я що реативні "позивні" не дають спо ою,
дайте їм зелене світло, одночасно допоможіть реаліз ватися оле-
ам, я і палають творчим ент зіазмом.
ЛЕВИ, дотрим йтеся юридичних за онів, райте за правилами,

демонстр ючи еталон бла ородства та порядності навіть там, де
можна без арно махлювати, заробляти остапбендерівсь ими мето-
дами. Попол дні доведеться зайнятися матеріальними справами,
прийняти ділов пропозицію та добре попрацювати.
ДІВИ, до обід події відб ватим ться за армічним сценарієм,

де яс раві спо ади стан ть джерелом натхнення, робіть те, що від
вас вима ається, а точніше, артистично вживайтеся в роль, аби
зробити особисте життя расивим та ощасливити домочадців.
ТЕРЕЗИ, ви ч довий масови -затійни , тож до обід можете

дефілювати для збереження енер етично о тон с , а в др ій по-
ловині дня доведеться смиренно під оритися обставинам і роби-
ти тіль и те, що від вас вима атиметься, е ономно розподіляючи
сили.
СКОРПІОНИ, я що хочете розба атіти, не б дьте сірою миш-

ою, завойов йте прихильність шефа, охм ряйте з притаманною
вам яс равістю та іпнотичним шармом, пропон йте ці аві захоп-
ливі плани ерівництв .
СТРІЛЬЦІ, рейтин п блічної поп лярності на висоті, проте не

передайте ті мед , партеся дозовано. Де, оли і що слід овори-
ти — це мистецтво, я им слід володіти блис че, аби не наш оди-
ти реп тації.
КОЗОРОГИ променіють чарівністю, плавлячи байд жі серця,

втім, хто не ризи є, той не п’є шампансь о о. Я що вам до впо-
доби п блічна поп лярність, ваблять острі відч ття — сміливо
йдіть ва-бан заради дося нення мети, але не ле оважно, а зар -
чившись підтрим ою професійно о та життєво о досвід , по лада-
ючись на ло і , здоровий л зд та людей, я им щиро довіряєте.
ВОДОЛІЇ, не бл айте лабіринтами в пош ах вірних рішень,

най оротший шлях до цілі під аже доля. Але лише ваша правиль-
на оцін а сит ацій і особиста роль в них стане запор ою спіх .
Принаймні можливі два сценарії розвит : переоцін а себе під
впливом лестощів або ідеалізація пасії з відповідним заплющен-
ням очей на її недолі и.
РИБИ, надол ж йте тр дові про алини, підтя ніть сл жбові

хвости, ви он йте дані обіцян и, але працюйте не через пень- о-
лод , а з творчим во нем та впевненістю, що ваш тр д (незалеж-
но від спеціальності) потрібен Бо — він с ддя, замовни і плат-
ни , ви он йте все дос онало

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  5  Г Р У Д Н Я

ранок день вечір

Реванш за поразку
Баскетболісти столичного "Будівельника" впевнено перемогли 
суперників із "Кривбасбаскета"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У С перлізі відб лися мат-
чі за частю столичних
л бів. Після двох дош-
льних поразо віце-чем-

піон раїни "Б дівельни "
аменя на амені не зали-
шив від "Кривбасбас ета".
Підопічні Айнарса Ба атс і-
са впевнено лідир вали
протя ом трьох чвертей,
що дозволило їм свят ва-
ти перемо — 82:66. А
ось БК "Київ" нічо о не
змі протиставити лідер
сезон запорізь ом "Фер-
ро-ЗНТУ". Кияни пост пи-
лися з рах н ом 72:83.

Матч у столичному Палаці спор�

ту, в якому "Будівельник" приймав

"Кривбасбаскет", цього ігрового

дня носив статус центрального. І не

дивно, адже зустрічі цих двох клубів

завжди вирізнялися особливо гос�

трою боротьбою та непередбачува�

ністю остаточного результату. Ін�

триги додавав і той факт, що чин�

ний наставник киян Айнарс Багат�

скіс раніше працював саме у криво�

різькій команді і дуже прагнув ре�

ваншу за поразку у першому колі.

Тому цілком логічно, що саме його

підопічні вже зі стартовим свистком

заходилися атакувати ворожий ко�

шик.

Пройшло лише 2 хвилини гри, а

кияни були попереду з рахунком 6:0.

Перші очки для своєї команди при�

несли американські легіонери "Буді�

вельника" Малкольм Ділейні та Лео

Лайонс. Що стосується гостей, то у

першій половині стартової чверті в

них мало що виходило. А коли пере�

вага киян стала більш вагомою, на�

ставник "Кривбасбакета" Карліс

Мужнієкс взяв перший тайм�аут.

Короткі настанови тренера дещо до�

дали впевненості діям команди гос�

тей, але й господарі не збиралися

відсиджуватися у захисті. Тому

останні хвилини чверті обидва ко�

лективи провели в обопільних ата�

ках, в яких, до речі, вдаліше діяли

столичні баскетболісти. У підсумку

стартова десятихвилинка заверши�

лась з рахунком 23:15 на користь

"Будівельника".

У другій чверті криворізьким

спортсменам катастрофічно не щас�

тило попереду, а кияни спокійно

цим користувалися, збільшуючи

свою перевагу. Лео Лайонс продов�

жував набирати очки у свій актив, а

допомагав йому в цьому Дайнюс

Шаленга. Гості ж почали активно ді�

яти лише ближче до завершення

чверті. Тож не дивно, що після пер�

шої половини зустрічі їхнє відста�

вання було загрозливим — 31:47.

Після великої перерви "Кривбас�

баскету" вдалося дещо виправити

гру, хоча склалося враження, що

господарі перестали діяти так по�

тужно, як у першій половині зустрі�

чі. Варто зазначити, що третя чверть

стала найрезультативнішою у цьому

матчі. Суперники не шкодували сил

і вдало завершували майже кожну

атаку. Очевидно, що за такої гри на�

пруга на майданчику підвищилась

до межі і наприкінці десятихвилин�

ки глядачі стали свідками незначної

сутички між гравцями.

Заключна чверть пройшла більш

спокійно і нічим особливим не від�

значилася. Тому у підсумку впевне�

ну перемогу здобув "Будівельник" з

рахунком 82:66, який наразі пере�

буває на четвертій сходинці у тур�

нірній таблиці. Після поєдинку на�

ставник київського клубу Айнарс

Багатскіс прокоментував гру свої

підопічних: "Мушу визнати, що

сьогоднішній матч був для нас

складним. Разом з тим, ми повні�

стю контролювали хід зустрічі.

Особливо мене порадували стартові

17 хвилин, коли мої підопічні діяли

з повною самовіддачею. Але після

великої перерви баскетболісти за�

рано повірили у перемогу і занадто

розслабилися. А остання чверть бу�

ла просто жахлива. Нам потрібно

навчитися грати до кінця і радувати

своїх вболівальників якісним бас�

кетболом протягом усього матчу, а

не лише в окремих його частинах".

Інша столична команда "Київ" не

змогла нічого протиставити лідеру

сезону запорізькому "Ферро�ЗНТУ".

Столичні баскетболісти поступили�

ся з рахунком 72:83. Ця поразка ста�

ла для "вовків" 14�ю у першості, і на�

разі вони замикають турнірну таб�

лицю
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Цей день в історії 5 грудня

1492 — під час своєї першої
е спедиції Христофор Кол мб
від рив острів Санто-Домін о
(тепер Гаїті)
1766 — Джеймс Крісті-стар-

ший, олишній морсь ий офіцер,
провів свій перший а ціон
Лондоні. Тепер а ціон "Крістіз"
(поряд з а ціоном "Сотбіз") є
найвідомішим світі
1848 — Президент США

Джеймс Пол підтвердив фа т від-
риття золота в Каліфорнії, чим
спрово вав золот лихоман
1901 — народився Волт Діс-

ней, амери ансь ий х дожни -
аніматор, режисер, продюсер,
володар 48 "Ос арів"
1917 — Києві від рито У ра-

їнсь державн а адемію мис-
тецтв. Першим її ре тором став
рафі Геор ій Нарб т

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Захисни "Б дівельни а" Мал ольм Ділейні ( жовтій формі) став найрез льтативнішим равцем с ладі своєї оманди
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