
Спасибі вам 
за мирне небо!
У Києві привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
які перебувають на лікуванні в госпіталі “Печерський”

До звільненого Києва Ольга

Сємєнцова увійшла в складі ме�

дико�санітарного батальйону.

На фронт жінка потрапила, коли

їй було всього 18 років. “Ми не

могли повірити, що залишилися

живими, тому і плакали, й смі�

ялися, танцювали та співали”,—

зі сльозами на очах згадує події

сімдесятирічної давнини Ольга

Василівна.

Нині їй 94 роки, у “Печер�

ському” лікується вже вдесяте й

усіма умовами задоволена.

Всього ж за час існування цього

закладу — з 2004 року — медич�

ну допомогу тут отримали вже

понад 5,5 тисяч ветеранів Вели�

кої Вітчизняної війни, учасни�

ків бойових дій та дітей війни.

Розрахований госпіталь на 46

пацієнтів, курс лікування скла�

дає 21 день.

Головний лікар установи Ми�

кола Найєр розповідає, шо сю�

ди приходять не лише для про�

ходження прописаних проце�

дур, а й з метою соціальної

адаптації. “Ветерани — люди

вже дуже поважного віку, яким

важко буває пересуватися, ку�

дись виходити. А тут вони мо�

жуть не лише поправити здо�

ров’я, а й поспілкуватися з од�

нодумцями. У закладі є бібліо�

тека, ми часто влаштовуємо різ�

номанітні концерти”,— зазна�

чив пан Найєр.

Госпіталь нині реалізує цікаву

ініціативу — в стаціонар прий�

має сімейні пари. Всього за рік

тут отримали медичні послуги

54 подружжя. Серед них — і ро�

дина Колєсових. Разом Леонід

та Тамара вже 64 роки, а спільно

поправляють здоров’я — вдруге.

Розповіли “Хрещатику”, що так

набагато цікавіше, та й під�

тримка рідної людини завжди

допомагає. До речі, Леонід Ко�

лєсов — визволитель Києва.

Війну чоловік зустрів у Ростові�

на�Дону, згодом обороняв Мос�

кву. “5 листопада мене викли�

кали у міськвійськкомат Мос�

кви, видали нове обмундиру�

вання та переправили визволя�

ти Київ. Тож зранку 6 листопада

у складі радянських військ з

кровопролитними боями я

увійшов до столиці України.

Місто все було в руїнах, однак

ми зустріли цю перемогу з ра�

дістю”,— розповів пан Колєсов.

Напередодні 70�ї річниці виз�

волення міста від німецько�фа�

шистських загарбників приві�

тав пацієнтів госпіталю “Пе�

черський” і заступник голови

КМДА Віктор Корж. За його

словами, турбота про ветеранів

для київської влади назавжди

залишиться пріоритетом, і не

лише напередодні свята. “На

сьогодні ми застосовуємо всі

наші можливості, аби створити

належні умови для лікування

ветеранів. Звісно, залишаються

поточні проблеми, але ми нама�

гаємось їх вирішувати, напри�

клад, питання якісного медика�

ментозного забезпечення.

Всього у Києві 700 ліжкомісць

для ветеранів, що відповідає за�

питу. І ми й надалі будемо все

робити, щоб вони були задово�

лені та відчували опіку міста.

Адже ми в неоплатному боргу

перед цими людьми, які зі

зброєю в руках відвоювали для

прийдешніх поколінь право на

мирне майбутнє”,— зазначив

пан Корж.

Нагадаємо, що до 70�ї річниці

визволення Києва всі ветерани

отримають матеріальну допо�

могу. На такі цілі зі скарбниці

міста виділено 29 мільйонів

гривень. Окрім того, на заклик

столичної влади підтримати

визволителів міста відгукнули�

ся громадські організації та по�

літичні партії — тож розмір до�

помоги буде в рази збільшений.

Також усі ветерани, які визво�

ляли місто, отримають пам’ят�

ний знак “70�та річниця визво�

лення Києва” �
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Метро “Теремки” відкриють
до Дня визволення Києва 
від фашистських загарбників

Ê³íöåâó ñòàíö³þ Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàð-

ì³éñüêî¿ ë³í³¿ áóäå â³äêðèòî äî Äíÿ âèçâîëåí-

íÿ Êèºâà. Ïðî öå â åô³ð³ òåëåêàíàëó “Êè¿â”

ðîçïîâ³â ãîëîâà ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Íèí³ íà ìåòðî “Òåðåìêè” òðèâàþòü çàâåð-

øàëüí³ ðîáîòè. Ìåòðîáóä³âö³ çàê³í÷óþòü

çâîäèòè ðîçâîðîòí³ òóïèêè çà ñòàíö³ºþ. Çà

òåõíîëîã³ºþ öå îäðàçó ê³ëüêà òóíåë³â, ³ â íèõ

óæå ïðîêëàëè êîë³¿. Ó ðîçïàë³ é äîðîæí³ ðî-

áîòè òà îçåëåíåííÿ. Ìàéäàí÷èê íàä ñòàí-

ö³ºþ â³çüìå íà ñåáå îäðàçó ê³ëüêà ôóíê-

ö³é — òóò áóäå ³ ì³í³-ñêâåð, ³ ïåðåõîïëþ-

þ÷èé ïàðê³íã, à ùå öå áóäå ïåðåñàäêîâèé

âóçîë íà íàçåìíèé ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò.

Êîøòè íà äîâãîî÷³êóâàíå çàâåðøåííÿ áóä³â-

íèöòâà ñòàíö³¿ ó ðîçì³ð³ 70 ìëí ãðí âèä³ëèëà

ñâî¿ì ð³øåííÿì Êè¿âðàäà íà ìèíóëîìó ïëå-

íàðíîìó çàñ³äàíí³. Êð³ì òîãî, ÿê íàãàäàâ

Îëåêñàíäð Ïîïîâ, ïîíàä 160 ìëí ãðí äåïóòà-

òè äîäàëè íà áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêîãî ìîñ-

òó òà 5 — íà ðåêîíñòðóêö³þ Ïîøòîâî¿ ïëî-

ù³. “Äÿêóþ÷è êåð³âíèöòâó äåðæàâè ³ óðÿäó,

ìè ñüîãîäí³, ïîïðè âñ³ òðóäíîù³, ìîæåìî

ïðîäîâæóâàòè ðîáîòè é íà Ïîøòîâ³é ïëîù³,

³ öå âåëèêå äîñÿãíåííÿ. Öå âêðàé âàæëèâèé

îá’ºêò, ÿêèé, îêð³ì âèð³øåííÿ òðàíñïîðòíèõ

ïðîáëåì ì³ñòà òà ïîêðàùåííÿ éîãî òóðèñ-

òè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñò³, çàáåçïå÷óº ðîáî÷èìè

ì³ñöÿìè êèÿí, à îòæå, é ïîçèòèâíî âïëèâàº

íà åêîíîì³êó ì³ñòà çàãàëîì”,— íàãîëîñèâ

Îëåêñàíäð Ïîïîâ �

Рух авто на проспекті 
Перемоги частково обмежать

Ó ðàìêàõ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðîñï. Ïåðåìîãè

íà ä³ëÿíö³ â³ä øëÿõîïðîâîäó á³ëÿ ñòàíö³¿

ìåòðî “Ñâÿòîøèí” äî øëÿõîïðîâîäó ïîáëè-

çó ñòàíö³¿ ìåòðî “Íèâêè” ó ïåð³îä ç 1 ïî 22

ëèñòîïàäà âèêîíóâàòèìóòüñÿ ðîáîòè ç ôðå-

çåðóâàííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè òà óêëàäàííÿ

íèæí³õ øàð³â àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèòòÿ.

×åðåç öå ðóõ àâòî íà çàçíà÷åí³é ä³ëÿíö³

÷àñòêîâî îáìåæàòü äî äâîõ ñìóã ðóõó. Êð³ì

òîãî, òèì÷àñîâî çàêðèºòüñÿ òðîëåéáóñíèé

ìàðøðóò ¹ 7. Çàì³ñòü íüîãî êóðñóâàòèìóòü

àâòîáóñè çà ìàðøðóòîì ¹ 7Òð �

У столиці відбудеться 
перший Міжнародний 
чемпіонат за програмою
“Захисна собака”

Ïî÷àòîê çàõîäó — 3 ëèñòîïàäà î 9.00 íà

ñòàä³îí³ “Ñòàðò” (ì. Êè¿â, âóë. Øîëóäåíêà,

26-28), âõ³ä â³ëüíèé. ×åìï³îíàò îðãàí³çîâàíî

Óí³âåðñàëüíèì äðåñèðóâàëüíèì öåíòðîì

“Ãåë³îí” ñï³ëüíî ç äðåñèðóâàëüíèì êîìïëåê-

ñîì “Êîë³çåé” çà ï³äòðèìêè ÊÏ “Öåíòð ³äåí-

òèô³êàö³¿ òâàðèí” �

У суботу киян запрошують 
на ярмарки

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâë³íí³

âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 2-ãî ëèñòîïà-

äà â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè â Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 71; ó

Äàðíèöüêîìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî; ó Äåñ-

íÿíñüêîìó — íà âóë. Ëèñê³âñüê³é (â ìåæàõ

âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà Ðàäóíñüêî¿); ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó — íà áóëüâ. Ïðàö³, 3-9; â Îáîëîí-

ñüêîìó — íà ïðîñï. Îáîëîíñüêîìó, 23-43; ó

Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. Çàäí³ïðîâñüêîãî (â

ìåæàõ áóëüâ. Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà âóë. Ùîðñà);

ó Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, 25;

â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. Æîëóäºâà; â

Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà ïðîñï. Êîìàðîâà, 28

(äî âóë. ×óìàêà); ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà

âóë. Ïîäâîéñüêîãî, 2-12 �

Íîâèíè

1 листопада 2013 �� П’ЯТНИЦЯ �� № 160 (4367)

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Н
а сьогодні в Києві мешкає 498 ветеранів Ве�
ликої Вітчизняної війни, які брали участь у
визволенні міста від німецько�фашистської
навали в листопаді 1943�го. Всі вони, люди

вже поважного віку, потребують належного медич�
ного забезпечення та догляду. Загалом у столиці
України в різних лікувальних установах спеціально
виділено 700 ліжкомісць для ветеранів та інвалідів
ВВВ. До одного з таких закладів — госпіталю “Пе�
черський” — учора завітав заступник голови Київ�
ської міської державної адміністрації Віктор Корж та
привітав його пацієнтів з 70�ю річницею визволення
міста від загарбників.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Випуск № 116 (1244)

П’ЯТНИЦЯ,
1 ЛИСТОПАДА
2013 року

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до Міської цільової комплексної програми

профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна 
столиця" на 2012—2015 роки

Рішення Київської міської ради № 32/9620 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра


їні" та рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київ

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Місь�ої�цільової��омпле�с-

ної�про�рами�профіла�ти�и�та�протидії�злочин-

ності�в�м.�Києві�"Безпечна�столиця"�на�2012—

2015� ро�и,� затвердженої� рішенням� Київсь�ої

місь�ої�ради�від�26.01.2012�№ 16/7353,�що�до-

даються.

2.� Контроль� за� ви�онанням� цьо�о� рішення

по�ласти�на�постійн%��омісію�Київради�з�питань

правопоряд�%,�ре�ламент%�та�деп%татсь�ої�ети�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради від 28.08.2008 № 82/82
"Про адміністративну комісію у м. Києві"

Рішення Київської міської ради № 33/9621 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частин першої, другої

статті 215, частини першої статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 3, 4 По

ложення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 09.03.88 № 5540
XI "Про затвердження Положення про адміністративні комісії Україн

ської РСР", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додат�и�не�др%�%ються.�

Ознайомитися�з�ними�можна�в�се�ретаріаті�Київради

1.� Внести� та�і� зміни� до� рішення� Київради

від�28.08.2008�№ 82/82�"Про�адміністративн%

�омісію�%�м.�Києві":

— додато��№ 1�до�рішення�ви�ласти�в�ре-

да�ції,�що�додається.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хрещати�".

3.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн%��омісію�Київради�з�пи-

тань� правопоряд�%,� ре�ламент%� та� деп%тат-

сь�ої�ети�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

28.08.2008�№ 82/82

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.10.2013�№ 33/9621)

СКЛАД
адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації)

К%ч%��Михайло�Ілліч�-�заст%пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��олова��о-

місії

Костю��Михайло�Дмитрович� -� заст%пни�� �олови�Київсь�ої�місь�ої�державної� адміністрації,

заст%пни���олови��омісії

Боднар�Василь�Єв�енович�-�начальни��%правління�з�питань�правоохоронної�роботи,�запобі-

�ання�та�протидії��ор%пції�апарат%�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�заст%пни���олови��омісії

Вадзінсь�а�Оль�а�Оле�сандрівна�-�начальни��відділ%�забезпечення�роботи�адміністративної

�омісії�апарат%�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�відповідальний�се�ретар��омісії

Члени��омісії:

Засен�о�Оле�сій�Юрійович�-�деп%тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Пабат�Оле�сандр�Ві�торович�-�деп%тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Саврасов�Ма�сим�Віталійович�-�деп%тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Шлапа��Алла�Василівна�-�деп%тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Шлапа��Віталіна�Леонідівна�-�деп%тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Верес�Леся� Іванівна� -� заст%пни��начальни�а�юридично�о� %правління�апарат%� ви�онавчо�о

ор�ан%�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Г%ті�� Іван�Петрович� -�заст%пни�� �олови�об'єднано�о��омітет%�профспіл�и�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�(за�з�одою)

К%ла�овсь�ий�Юрій�Петрович�-�дире�тор�Департамент%�земельних�рес%рсів�ви�онавчо�о�ор-

�ан%�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

Мри�а�Сер�ій�Станіславович� -�перший�заст%пни��дире�тора�Департамент%�житлово-�ом%-

нальної�інфрастр%�т%ри

М%сієн�о� Віра� Василівна� -� заст%пни�� начальни�а� �ом%нально�о� підприємства� "Київжит-

лоспеце�спл%атація"

Осетров�Ма�сим�Оле�сандрович� -� заст%пни�� дире�тора� �ом%нальної� бюджетної� %станови

"Конта�тний�центр�міста�Києва"

Раш�евич�І�ор�Ар�адійович�-�правовий�інспе�тор�праці�Київсь�ої�місь�ої�ради�професійних

спіло��працівни�ів�інноваційних�і�малих�підприємств�У�раїни�(за�з�одою)

Са�айда��Олесь�Петрович�-�заст%пни��начальни�а�відділ%�забезпечення�роботи�адміністра-

тивної��омісії�апарат%�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

Стволов�Ві�тор�Леонідович�-�заст%пни���олови�Подільсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Царен�о�Михайло�Оле�сандрович�-��енеральний�дире�тор�Київсь�о�о��ом%нально�о�об'єд-

нання�зелено�о�б%дівництва�та�е�спл%атації�зелених�насаджень�міста�"Київзеленб%д"

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про створення тимчасової контрольної комісії Київради 
з питань перевірки комунальних підприємств територіальної

громади міста Києва та інших суб'єктів господарювання, 
в статутних капіталах яких є частка майна територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 35/9623 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 26, 48, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регла

менту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�тимчасов%��онтрольн%��омісію

Київради� з� питань� перевір�и� �ом%нальних

підприємств�територіальної��ромади�міста�та

інших�с%б'є�тів� �осподарювання,�в�стат%тних

�апіталах�я�их�є�част�а�майна�територіальної

�ромади�міста�Києва,�%�с�ладі:

�олова�тимчасової��онтрольної��омісії�Київ-

ради:

— Гріню�� Ві�тор� Ростиславович,� деп%тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

члени�тимчасової��онтрольної��омісії:

— Бален�о� І�ор�Ми�олайович,�деп%тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Варнавсь�ий�Сер�ій�Дмитрович,�деп%тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Давиден�о�Оле�сій�Володимирович,�де-

п%тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Дмитр%�� Юрій� Павлович,� деп%тат� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Дробот�Борис�Віталійович,�деп%тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Комарниць�ий�Денис�Сер�ійович,� деп%-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Костю��Сер�ій�Анатолійович,�деп%тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Ліщен�о�Оле�сандр�Васильович,�деп%тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Л%�'яню��Ми�ола�Володимирович,�деп%-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Мос�аль�Денис�Денисович,�деп%тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Оврамен�о� Олена� Ві�торівна,� деп%тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Павли��Віталій�Андрійович,�деп%тат�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Парцхаладзе� Лев� Ревазович,� деп%тат

Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Філіппов� Володимир� Ві�торович,� деп%-

тат�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— Шафарен�о�Жанна�Юріївна,�деп%тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

— Шлапа�� Алла� Василівна,� деп%тат� Київ-

сь�ої�місь�ої�ради;

— Я�овч%��Михайло�Юрійович,�деп%тат�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради.

2.�Основними�завданнями�тимчасової��он-

трольної��омісії�Київради�визначити:

— �онтроль�за�дотриманням� інтересів�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�при�ф%н�ціон%-

ванні� �ом%нальних�підприємств� територіальної

�ромади�міста�Києва�та� інших�с%б'є�тів��оспо-

дарювання,�в�стат%тних��апіталах�я�их�є�част�а

майна�територіальної��ромади�міста�Києва;

— аналіз� ефе�тивності� %правління� �ом%-

нальними� підприємствами� територіальної

�ромади� міста� Києва� та� іншими� с%б'є�тами

�осподарювання,�в�стат%тних��апіталах�я�их�є

част�а� майна� територіальної� �ромади� міста

Києва;

— забезпечення� належно�о� ви�ористання

�ом%нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�%��ом%нальних�підприємствах

територіальної��ромади�міста�Києва�та�інших

с%б'є�тах� �осподарювання,� в� стат%тних� �апі-

талах�я�их�є�част�а�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва;

— рез%льтати� ви�онання� �ом%нальними

підприємствами� територіальної� �ромади

міста�Києва�та�іншими�с%б'є�тами��оспода-

рювання,�в�стат%тних��апіталах�я�их�є�част-

�а�майна�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,� завдань,� визначених� власни�ом� май-

на.

3.� Для� ви�онання� по�ладених� на� �омісію

завдань� �омісія� має� право� %� десятиденний

термін� отрим%вати� від� ви�онавчо�о� ор�ан%

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної� адміністрації),� йо�о� стр%�т%рних� під-

розділів� та� �ом%нальних� підприємств� тери-

торіальної� �ромади� міста� Києва� та� інших

с%б'є�тів� �осподарювання,�в�стат%тних��апі-

талах� я�их� є� част�а� майна� територіальної

�ромади� міста� Києва,� до�%менти,� необхідні

для� ви�онання� по�ладених� на� �омісію� зав-

дань,� а� та�ож� засл%хов%вати� необхідн%� ін-

формацію.

4.�Визначити� термін�діяльності� тимчасової

�онтрольної��омісії —�один�рі�.

5.�Попередній�звіт�за�рез%льтатами�роботи

тимчасової� �онтрольної� �омісії� засл%хати� на

засіданні� Київсь�ої� місь�ої� ради� не� пізніше

шестимісячно�о�термін%�з�дня�прийняття�цьо-

�о�рішення.

6.� Матеріально-технічне,� інформаційне� та

ор�анізаційне�забезпечення�роботи�тимчасо-

вої� �онтрольної� �омісії�Київради�по�ласти�на

се�ретаріат�Київради.

7.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�"Хрещати�".

8.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн%��омісію�Київради�з�пи-

тань� правопоряд�%,� ре�ламент%� та� деп%тат-

сь�ої�ети�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Хрещатик 2 1 листопада 2013 року

Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 
1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб

Рішення Київської міської ради № 42/9630 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, статті 95 Житлового

кодексу Української РСР, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 "Про затвердження Ме

тодики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб", з метою запо

бігання ухиленню від оподаткування фізичними особами, які отримують доходи від надання нерухомого
майна в оренду, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Встановити�мінімальн%�вартість�місячної

оренди�1� �в.�метра� за�альної� площі� нер%хо-

мо�о�майна�фізичних�осіб�%�розмірі�7,53��рн

(з�ПДВ).

2.� Встановити� додат�ові� �оефіцієнти,� я�і

застосов%ються�під�час�визначення�мінімаль-

ної�вартості�місячної�оренди�1��в.�метра�за-

�альної� площі� нер%хомо�о� майна� фізичних

осіб:

2.1.� Додат�овий� �оефіцієнт� місцезнахо-

дження� об'є�та� нер%хомо�о� майна� в� зонах

охорони� �%льт%рної� спадщини,� я�ий� визна-

чається�відповідно�до�Істори�о-архіте�т%рно-

�о�опорно�о�план%�міста�Києва�та�із�%рах%ван-

ням� меж� істори�о-�%льт%рних� заповідни�ів� і

зон� охорони� пам'ято�� історії� та� �%льт%ри� на

території�м.�Києва,�визначених�відповідно�до

рішення�ви�он�ом%�Київсь�ої�місь�ої�Ради�на-

родних�деп%татів�від�16.07.1979�№ 920�"Про

%точнення�меж� істори�о-�%льт%рних� заповід-

ни�ів�і�зон�охорони�пам'ято��історії�та��%льт%-

ри�в�м.�Києві"�та�Про�рами�розвит�%�зеленої

зони�м.�Києва�до�2010�ро�%�та��онцепції�фор-

м%вання� зелених� насаджень� в� центральній

частині� міста,� затвердженої� рішенням� Київ-

сь�ої� місь�ої� ради� від� 19.07.2005

№ 806/3381,�за�та�ою��ласифі�ацією:

— %� разі� знаходження� нер%хомо�о� майна,



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 31 листопада 2013 року

що�здається�в�оренд%,�в�об'є�тах,�я�і�розмі-

щені� %� межах� �%рортних,� заповідних� зон,� в

об'є�тах� �%льт%рної� спадщини� національно�о

значення,�розташованих�%�межах�історично�о

центр%�міста,—��оефіцієнт�місцезнаходження

об'є�та� нер%хомо�о� майна� дорівнює� 2;� істо-

рично�о�центр%�міста,—��оефіцієнт�місцезна-

ходження� об'є�та� нер%хомо�о� майна� дорів-

нює�2;

— %�разі� знаходження�нер%хомо�о�майна,

що�здається�в�оренд%,�в�об'є�тах� �%льт%рної

спадщини�місцево�о�значення,�розташованих

%�межах�історично�о�центр%�міста,—��оефіці-

єнт� місцезнаходження� об'є�та� нер%хомо�о

майна�дорівнює�1,75;

— %� разі� знаходження� нер%хомо�о� майна,

що� здається� в� оренд%,� в� щойно� виявлених

об'є�тах��%льт%рної�спадщини,�розташованих

%�межах�історично�о�центр%�міста,—��оефіці-

єнт� місцезнаходження� об'є�та� нер%хомо�о

майна�дорівнює�1,5;

— %�разі� знаходження�нер%хомо�о�майна,

що�здається�в�оренд%,�в�об'є�тах,�я�і�не�є�об'-

є�тами��%льт%рної�спадщини,�розташованих�%

межах�історично�о�центр%�міста,—��оефіцієнт

місцезнаходження�об'є�та�нер%хомо�о�майна

дорівнює�1,25;

— %�разі� знаходження�нер%хомо�о�майна,

що�здається�в�оренд%,�в�об'є�тах� �%льт%рної

спадщини�національно�о�значення,�розташо-

ваних�за�межами�історично�о�центр%�міста,—

�оефіцієнт�місцезнаходження�об'є�та�нер%хо-

мо�о�майна�дорівнює�1,5;

— %�разі� знаходження�нер%хомо�о�майна,

що�здається�в�оренд%,�в�об'є�тах� �%льт%рної

спадщини�місцево�о�значення�та�в�щойно�ви-

явлених� об'є�тах� �%льт%рної� спадщини,� роз-

ташованих� за� межами� історично�о� центр%

міста,—��оефіцієнт�місцезнаходження�об'є�та

нер%хомо�о�майна�дорівнює�1,25.

2.2.�Додат�овий��оефіцієнт�ф%н�ціонально-

�о� ви�ористання� об'є�та� нер%хомо�о� майна

за�та�ою��ласифі�ацією:

— %�разі�ви�ористання�нер%хомо�о�майна

для�провадження�виробничої�діяльності —�2;

— %�разі�ви�ористання�нер%хомо�о�майна

для�провадження� іншої� �омерційної� діяльно-

сті —�3;

— %� разі� ви�ористання� нер%хомо�о�майна

для�провадження�не�омерційної�діяльності,� %

том%�числі�для�проживання�фізичних�осіб —�1.

3.�Встановити�мінімальний�розмір�плати�за

�орист%вання�житловим�приміщенням�за�до-

�овором�піднайм%�%�розмірі�5,03��рн�(з�ПДВ)

за�1��в.�метр,�з�%рах%ванням�статті�95�Житло-

во�о��оде�с%�У�раїнсь�ої�РСР.

4.�Це�рішення�наб%ває�чинності�після�йо�о

офіційно�о�оприлюднення.

5.� Ре�оменд%вати� Державній� подат�овій

сл%жбі�%�м.�Києві�надавати�роз'яснення�з�пи-

тань�застос%вання�цьо�о�рішення.

6.� Контроль� за� ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн%� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про перейменування комунального підприємства "Київське
міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права 

власності на об'єкти нерухомого майна" та визначення розміру
статутного капіталу перейменованого підприємства

Рішення Київської міської ради № 47/9635 від 2 жовтня
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", статті 78 Господарського кодексу України та в зв'язку з прийняттям Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май

но та їх обмежень" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен%вати��ом%нальне�підприєм-

ство� "Київсь�е� місь�е� бюро� технічної� ін-

вентаризації�та�реєстрації�права�власності

на� об'є�ти� нер%хомо�о� майна"� на� �ом%-

нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди� "Київсь�е� місь�е� бюро� технічної� інвен-

таризації".

2.�Визначити�розмір�стат%тно�о��апітал%

�ом%нально�о� підприємства� Київсь�ої

місь�ої�ради�"Київсь�е�місь�е�бюро�техніч-

ної� інвентаризації"� в� с%мі� 14� 029� 590� (чо-

тирнадцять�мільйонів�двадцять�дев'ять�ти-

сяч�п'ятсот�дев'яносто)��ривень�за�рах%но�

вартості�майна,�що�переб%ває�в��осподар-

сь�ом%� віданні� підприємства,� з�ідно� з� до-

дат�ом.

3.�Ви�онавчом%�ор�ан%�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

забезпечити� здійснення� ор�анізаційно-пра-

вових�заходів,�пов'язаних�із�ви�онанням�п%н�-

т%�1�цьо�о�рішення,�та�затвердити�стат%т�пе-

рейменовано�о�підприємства.

4.�Контроль� за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн%��омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київради

від�02.10.2013�№ 47/9635

Перелік майна, 
що перебуває в господарському віданні комунального підприємства 

Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", 
за рахунок вартості якого визначено розмір статутного капіталу 

підприємства

Найменування Дата прийняття 
на баланс

Інвентарний номер Балансова вартість
станом на 01.04.2013,

грн.

Адміністративна будівля за адресою:
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4"в

05.07.1994 1 14 029 590 

Про підтримку депутатських запитів 
посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 119/9707 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 9 Регламенту Київської міської ра

ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати� деп%татсь�і� запити,� внесені

деп%татами� Київради� та� о�олошені� на� пле-

нарном%�засіданні�Київради�02.10.2013,�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам,�я�им�направлено�деп%-

татсь�ий�запит,�надати�офіційн%�письмов%�відпо-

відь�на�ньо�о�Київраді�і�деп%татам�Київради�про-

тя�ом�десяти�днів�з�момент%�отримання�запит%.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти� на� заст%пни�а� місь�о�о� �олови —

се�ретаря�Київради.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�2�жовтня�2013�ро�%�№ 119/9707

Депутатські запити 
посадовим особам, 

внесені депутатами Київради 
та підтримані на пленарному засіданні Київради 

02.10.2013

Автор запиту Короткий зміст запиту

Депутатська фракція "Ініціатива"

1 Березенко Сергій Іванович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
осушення озера Голубе на території житлового масиву Виноградар

Депутатська фракція "Демократична партія Україии"

2 Костюк Світлана Миколаївна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
проведення ремонту під'їздів №1  та №2 у буд. № 88"а на просп. Правди
у Подільському районі

3 Костюк Світлана Миколаївна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
проведення ремонту під'їздів №1 та №2 у буд. № 88"б на просп. Правди у
Подільському районі

4 Костюк Світлана Миколаївна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
недобудованого об'єкта на просп. Г.Гонгадзе, 8 у Подільському районі

5. Шпак Ігор В'ячеславович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
демонтажу незаконно встановлених малих архітектурних форм у
Голосіївському районі м. Києва та вжиття заходів для захисту київських
товаровиробників

Депутатська фракція "Республіка Київ"

6. Москаль Денис Денисович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Директору
Департаменту житлово"комунальної інфраструктури НовицькомуД.Ю.
Щодо відсутності гарячого водопостачання та своєчасного увімкнення
опалення будинків на вул. Львівській, вул. Котельникова, вул. Кулібіна та
в мікрорайоні Галагани Святошинського району м. Києва

7. Москаль Денис Денисович Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Директору
Департаменту комунальної власності м. Києва Парфененку Д.М. Про
сприяння у вирішенні питання щодо передачі гуртожитку на вул.
Предславинській, 34 до комунальної власності територіальної громади
м. Києва

8. Петькун Олег Дмитрович Заступнику міського голови " секретарю Київради Герезі Г.Ф. Щодо
виділення коштів на виконання соціально"економічних та культурних
програм у виборчих округах депутатів Київради

9. Петькун Олег Дмитрович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)
Репіку В.М. 3 приводу утримання громадської приймальні депутата
Київради

10. Петькун Олег Дмитрович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (КМДА)
Репіку В.М. 3 приводу відключення громадської приймальні депутата
Київради від електромережі за борги по несплаті за електропостачання

Позафракційні депутати

11. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
необхідності проведення термінового ремонту покрівлі у будинку № 9 на
вул. Райдужній Дніпровського району міста Києва

12. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
включення у проект благоустрою зони відпочинку навколо озера Райдуга
Дніпровського району м. Києва майданчика для любителів гри у шахи

13. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Про
необхідність наведення порядку у під'їздах та на прибудинковій території
будинку № 3"а на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва

14. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
припинення будівництва пивного бару навпроти церкви "Вознесіння
Христового", яка функціонує у Дніпровському районі м. Києва на вул.
Райдужній, 4"г

15. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Про
необхідність проведення ремонтних робіт у будинку № 3 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі м. Києва

16. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
влаштування спортивного майданчика поряд із будинками № 23, № 23"а,
№ 15"а, № 25, № 25"а на бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва

17. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Про
наведення порядку на прилеглій до озера Райдуга території

18. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
перенесення пункту прийому вторинної сировини, який функціонує
навпроти будинку № 7 на Дарницькому бульварі у Дніпровському районі
м. Києва, за його юридичною адресою

Депутатська група "Соціальна справедливість"

19. Шлапак Алла Василівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Щодо
вимоги залишити приміщення поліклініки № 2 Солом'янського району 
м. Києва за територіальною громадою для надання медичних послуг
мешканцям

20. Миронова Зоя Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Про
повернення приміщення дошкільному навчальному закладу № 568
Дніпровського району м. Києва

21. Миронова Зоя Михайлівна Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Про
проведення перевірки щодо самовільного перепланування квартир № 27
та № 43 в будинку № 7 на Дарницькому бульварі у Дніпровському районі
м. Києва

Депутати Київради

22. Овраменко Олена
Вікторівна, Миронова Зоя
Михайлівна, Шафаренко
Жанна Юріївна, Странніков
Андрій Миколайович, 
Гоцький Микола
Миколайович, 
Гайдук Віталій Михайлович,
Костюк Сергій Анатолійович,
Ліщенко Олександр
Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П. Стосовно
виконання доручень тимчасової контрольної комісії Київради щодо
вивчення ситуації навколо об'єкта незавершеного будівництва на
території загальноосвітньої школи № 234 на вул. Райдужній, 12 у
Дніпровському районі м. Києва

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



Хрещатик 4 1 листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про порядок денний пленарного засідання XII сесії Київради VI

скликання 23.10.2013
Рішення Київської міської ради № 220/9708 від 23 жовтня 2013 року

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

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд�%�денно�о�пленарно�о�за-

сідання� XII� сесії� Київради� VI� с�ли�ання

23.10.2013�та�і�питання:

1.� Про� направлення� деп%татсь�их� запитів

посадовим�особам.

2.�Про�внесення�змін�до�додат�а�до�рішен-

ня� Київради� від� 08� люто�о� 2013� ро�%

№ 2/9059�"Про�Про�рам%�е�ономічно�о� і�со-

ціально�о�розвит�%�м.�Києва�на�2013�рі�".

3.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київради

від�08�люто�о�2013�ро�%�№ 3/9060�"Про�бю-

джет�міста�Києва�на�2013�рі�".

4.� Про� зал%чення� �оштів� під� державні� �а-

рантії� Департаментом� транспортної� інфра-

стр%�т%ри�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

5.�Про�збільшення�розмір%�стат%тно�о��апі-

тал%� �ом%нально�о� підприємства� "Гр%па

впровадження�прое�т%�з�енер�озбереження�в

адміністративних� і� �ромадсь�их� б%дівлях� м.

Києва"�з�метою�фінанс%вання�прое�т%�"Енер-

�озбереження".

6.�Про�збільшення�розмір%�стат%тно�о��апі-

тал%� �ом%нально�о� підприємства� "Гр%па

впровадження�прое�т%�з�енер�озбереження�в

адміністративних� і� �ромадсь�их� б%дівлях� м.

Києва"� з�метою�фінанс%вання� прое�т%� "Тер-

мосанація�%�бюджетних�%становах".

7.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�де-

я�их� рішень� Київсь�ої� місь�ої� ради� щодо

оптимізації�стр%�т%ри�ви�онавчо�о�ор�ан%�Ки-

ївсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� дер-

жавної�адміністрації).

8.�Про�звільнення��р.�Крамарен�а�Ю.�О.�від

сплати�пайової�%часті�(внес�%)�%�створенні�со-

ціальної� та� інженерно-транспортної� інфра-

стр%�т%ри�м.�Києва.

9.� Про� пор%шення� перед� Головою� Вер-

ховної� Ради� У�раїни� �лопотання� про� на�о-

родження� Почесною� �рамотою� Верховної

Ради� У�раїни� Мірошни�ова� Юрія� Володи-

мировича.

10.� Про� надання� дозвол%� �ом%нальном%

підприємств%� "Київжитлоспеце�спл%атація"

на�списання�бор�%�з�орендної�плати�Київсь�о-

м%�дитячом%�фонд%.

11.� Про� надання� дозвол%� �омісії� з� припи-

нення�%правління��ом%нально�о�майна�райо-

н%�ви�онавчо�о�ор�ан%�Оболонсь�ої�районної

%� м.� Києві� ради� (Оболонсь�ої� районної� %� м.

Києві� державної� адміністрації)� на� списання

бор�%�з�орендної�плати��ромадсь�им�ор�ані-

заціям�інвалідів.

12.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�21.02.2013�№ 20/9077�"Про

дозвіл�%правлінню�освіти�Голосіївсь�ої�район-

ної�в�м.�Києві�державної�адміністрації�на�спи-

сання�бор�%�з�орендних�платежів�приватном%

навчальном%�за�лад%�"За�альноосвітня�ш�ола

І-ІІІ�ст%пеня —�дитячий�садо��"Міцва-613".

13.�Про�затвердження�спис�%�стипендіатів

Київсь�ої�місь�ої�ради�в��ал%зі�освіти�для�об-

дарованих�дітей�м.�Києва.

14.�Про� затвердження� змін�до�Положення

про� спеціалізований� б%дино�� для� ветеранів

війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві�%�та�ін-

валідів� на� в%л.�Б%дищансь�ій,� 4� та�до�Поло-

ження�про�спеціалізований�б%дино��для�вете-

ранів�війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві�%

та�інвалідів�на�в%л.�М.�Котельни�ова,�32/11.

15.�Про� затвердження� змін� до�Положення

про� спеціалізований� б%дино�� для� ветеранів

війни�та�праці,��ромадян�похило�о�ві�%�та�ін-

валідів�на�в%л.�І.�Їжа�евича,�3.

16.�Про�територіальне�медичне�об'єднання

"Київсь�а�стоматоло�ія"�%�місті�Києві.

17.�Про�визнання�та�ими,�що�втратили�чин-

ність,�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради.

18.�Про�затвердження�Місь�ої�цільової�про-

�рами� інформатизації� міста� Києва� на

2013–2015�ро�и.

19.�Про�безоплатн%�передач%�транспортно-

�о�засоб%��ом%нальної�власності�територіаль-

ної� �ромади� міста� Києва� до� �ом%нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Виж-

ниця�Чернівець�ої�області.

20.�Про�затвердження�спис�%�народних�за-

сідателів� Печерсь�о�о� районно�о� с%д%� міста

Києва.

21.�Про�надання�стат%с%�с�вер%�земельній

ділянці� на� в%л.�Деп%татсь�ій,� 13-17� %�Свято-

шинсь�ом%�районі�м.�Києва.

22.� Про� о�олошення� природно�о� об'є�та

ботанічною� пам'ят�ою� природи� місцево�о

значення�%�м.�Києві.

23.�Про�надання�стат%с%�с�вер%�земельній

ділянці� площею� близь�о� 3,0� �а� вздовж� в%л.

Столєтова�%�Голосіївсь�ом%�районі�м.�Києва.

24.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22.05.2013�№ 317/9374�"Про

надання�стат%с%�с�вер%�земельній�ділянці�за-

�альною�площею�2,33��а�за��адастровим�но-

мером� 8000000000:82:138:0096,� я�а� розта-

шована�між�б%дин�ами�№№ 2-6�на�в%л.�Віль-

шансь�ій�та�б%дин�ом�№ 16�на�в%л.�Професо-

ра� Підвисоць�о�о� %� Печерсь�ом%� районі� м.

Києва".

25.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�15.03.2012�№ 212/7549�"Про

створення�тимчасової��онтрольної��омісії�Ки-

ївради�щодо�вивчення�сит%ації� нав�оло�роз-

ширення�меж�селища�Коцюбинсь�е�за�рах%-

но��земель�лісово�о�фонд%�м.�Києва,�що�об-

лі�ов%ються�за�КП�"Святошинсь�е�лісопар�о-

ве��осподарство".

26.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�пе-

релі�%�природоохоронних�заходів�%�місті�Ки-

єві�%�2013�році.

27.� Про� діяльність� �ом%нально�о� спеціалі-

зовано�о�підприємства�"Центр�сприяння�ци-

вільній�обороні�та�реа�%вання�на�надзвичайні

сит%ації".

28.�Про�місь�ий�бла�о%стрій.

29.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої� ради� від� 29� травня� 2003� ро�%

№ 461/621�"Про�передач%�релі�ійній��ромаді

У�раїнсь�ої� Православної� Цер�ви� парафії� на

честь�Свято�о�Святителя�і�Ч%дотворця�Ми�о-

лая�%�Подільсь�ом%�районі�м.�Києва�земель-

них�діляно��для�б%дівництва,�е�спл%атації� та

обсл%�ов%вання�храмової�спор%ди�на�в%л.�На-

бережно-Хрещатиць�ій,�8-а�(%�водній�а�вато-

рії� р.� Дніпро)� %� Подільсь�ом%� районі� м.� Ки-

єва".

30.�Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київради�з�питань�лі�відації�підтоплен-

ня� приватно�о� се�тора� мі�рорайон%� Стара

Дарниця�та�селища�ДВРЗ�в�м.�Києві.

31.�Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київради�щодо�перевір�и�діяльності��і-

нотеатрів,� я�і� знаходяться� %� �ом%нальній

власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

32.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

33.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

34.� Про� внесення� змін� %� додато�� 8� до� рі-

шення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 02� �р%дня

2010� ро�%�№ 284/5096� "Про� питання� �ом%-

нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва".

35.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

36.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

37.�Про�затвердження�перелі�%�нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної� �ромади� міста� Києва,� право� оренди

я�их�виборюється�на��он�%рсних�засадах.

38.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

39.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва,�що�передані�до

сфери� %правління� Деснянсь�ої� районної� в

місті� Києві� державної� адміністрації,� єдиним

претендентам�на�право�оренди.

40.�Про�затвердження�перелі�%�нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної� �ромади� міста� Києва,� право� оренди

я�их�виборюється�на��он�%рсних�засадах.

41.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної� �ромади�міста�Києва�єдиним�претен-

дентам�на�право�оренди.

42.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

43.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

44.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

45.�Про�внесення�змін�%�додато��10�до�рі-

шення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 02� �р%дня

2010� ро�%�№ 284/5096� "Про� питання� �ом%-

нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва".

46.� Про� припинення� діяльності� п%блічно�о

а�ціонерно�о� товариства� "Спеціалізоване

%правління�протизс%вних�підземних�робіт".

47.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

48.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

49.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

50.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

51.�Про�подальше�ви�ористання�нежитло-

во�о�б%дин�%�№ 18,�літ.�А�на�в%л.�Артема.

52.�Про�продовження�термін%�дії�до�овор%

оренди� нежитлових� приміщень� �ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва�%�б%д.�№ 15,�літ.�А�на�в%л.�Стрітенсь�ій.

53.� Про� внесення� змін� %� додато�� 3� до� рі-

шення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 02� �р%дня

2010� ро�%�№ 284/5096� "Про� питання� �ом%-

нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва".

54.�Про�прийняття�до��ом%нальної�власно-

сті� територіальної� �ромади� міста� Києва� по-

�ращень,�ви�онаних�ТОВ�"Фонд�розвит�%�б%-

дівельних�ініціатив"�на�території�дитячо�о�са-

наторію�"Ялин�а"�Київсь�о�о�місь�о�о�дитячо-

�о� санаторно-�%рортно�о� об'єднання� (П%ща-

Водиця,�7-ма�лінія).

55.�Про�питання,�пов'язані�з�державною�ре-

єстрацією�речових�прав�на�нер%хоме�майно,

що�належить�до��ом%нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва.

56.� Про� надання� дозвол%� �ом%нальном%

підприємств%� "Шляхово-е�спл%атаційне

%правління�по�ремонт%�та�%триманню�автомо-

більних�шляхів�та�спор%д�на�них�Дарниць�о�о

район%"�на�списання�основних�засобів.

57.�Про�внесення�доповнень�до�додат�а�до

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01�листо-

пада�2012�ро�%�№ 303/8587�"Про�перейме-

н%вання� �ом%нально�о� автотранспортно�о

підприємства�№ 273904�та�реор�анізацію��о-

м%нально�о� підприємства� "Підрядне� спеціа-

лізоване� шляхове� ремонтно-б%дівельне

%правління".

58.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

59.�Про�внесення�змін�до�У�оди�щодо�ре-

алізації�прое�т%�%правління�та�реформ%вання

енер�етично�о� �омпле�с%� м.� Києва� від

27.09.2001�(із�змінами�та�доповненнями).

60.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

61.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

62.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

63.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

64.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

65.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%� нежитлових� приміщень� �ом%нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

66.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

67.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

68.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

69.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва,�що�передані�до�сфери�%правління�Дес-

нянсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації.

70.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

71.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

72.�Про�передач%�до�сфери�%правління�Ге-

неральної�про�%рат%ри�У�раїни�нежило�о�б%-

дин�%� �ом%нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�на�в%лиці�Жол%дєва,�10,

літ.�А.

73.�Про�надання�з�оди�на�передач%�до�сфе-

ри� %правління� Державної� санітарно-епідемі-

оло�ічної�сл%жби�У�раїни�нежилих�приміщень

%�б%дин�%�на�в%л.�Ломоносова,�10,�літ.�А.

74.� Про� передач%� %� позич�%� (безоплатне

�орист%вання)�Національній�асоціації�адво�а-

тів�У�раїни�нежитлових�б%дин�ів��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

75.�Про�внесення�змін�до�п%н�т%�1�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 23� червня

2011� ро�%� № 276/5663� "Про� передач%� до

сфери�%правління�про�%рат%ри�міста�Києва

нежитлово�о� б%дин�%� № 9,� літ.� А� на� в%л.

Каштановій,�я�ий�належить�до��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� м.� Ки-

єва".

76.� Про� передач%� в� оренд%� нежитлових

приміщень� �ом%нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином%�претен-

дент%�на�право�оренди.

77.�Про�передач%�в�оренд%�без�проведення

�он�%рс%�нежитлових�приміщень��ом%нальної

власності� територіальної� �ромади� міста� Ки-

єва.

78.�Про�взаємодію�з�Головним�%правлінням

Держзема�ентства�%�м.�Києві.

79.�Про�розроб�%�інте�ровано�о�план%�роз-

вит�%�транспортної�інфрастр%�т%ри�міста�Ки-

єва�та�йо�о�примісь�ої�зони.

80.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� державній� а�ціонерній� хол-

дин�овій��омпанії�"Артем"�на�в%л.�Ба�инсь�ій,

12-А�%�Шевчен�івсь�ом%�районі�м.�Києва�для

б%дівництва,� е�спл%атації� та� обсл%�ов%вання

малометражно�о�житлово�о�б%дин�%�для�мо-

лодих�спеціалістів�(К-20454).

81.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельних�діляно��Державном%�територіально-

�ал%зевом%� об'єднанню� "Південно-Західна

залізниця"� на� в%л.� Тимофія� Шамрила,� 4� %

Шевчен�івсь�ом%�районі�м.�Києва�для�обсл%-

�ов%вання�та�е�спл%атації�об'є�тів�ре�реацій-

но�о� призначення� (дитяча� залізниця)� (К-

20950).

82.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� Головном%� %правлінню� роз-

від�и� Міністерства� оборони� У�раїни� на� в%л.

Качалова,�3�%�Солом'янсь�ом%�районі�м.�Ки-

єва�для�б%дівництва�житлових�б%дин�ів�з�об'-

є�тами�соціально-�%льт%рно�о�призначення�з

подальшою� їх� е�спл%атацією� та� обсл%�ов%-

ванням�(К-20996).

83.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� Центральном%� спортивно-

�осподарсь�ом%� �омбінат%�Комітет%� з�фізич-

но�о�виховання�та�спорт%�Міністерства�освіти

і� на%�и� У�раїни� на� перетині� б%льв.� Тараса

Шевчен�а,� 21� та� в%л.� Симона� Петлюри,� 4� %

Шевчен�івсь�ом%�районі�м.�Києва�для�е�спл%-

атації� та� обсл%�ов%вання� нежилої� б%дівлі� (К-

20299).

84.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельних�діляно��Центральном%�пар�%��%льт%-

ри�і�відпочин�%�м.�Києва�на�Петрівсь�ій�алеї�%

Печерсь�ом%�районі�м.�Києва�для�е�спл%ата-

ції� та� обсл%�ов%вання� пар�ів-пам'ято�� садо-

во-пар�ово�о� мистецтва� "Хрещатий",� "Місь-
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�ий� сад",� "Маріїнсь�ий"� з� обсл%�ов%вання

спор%д� ре�реаційно�о� призначення� (К-

21027).

85.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельних�діляно���ом%нальном%�підприємств%

"Святошинсь�е� лісопар�ове� �осподарство"� в

Святошинсь�ом%�районі�м.�Києва�для�веден-

ня�лісово�о��осподарства�(К-20814).

86.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ом%нальном%� підприємств%

по� %триманню� зелених� насаджень� Оболон-

сь�о�о�район%�м.�Києва�на�просп.�Героїв�Ста-

лін�рада,�2в�(с�вер�"Сад��аменів")�в�Оболон-

сь�ом%� районі� м.� Києва� для� е�спл%атації� та

обсл%�ов%вання� зелених� насаджень� за�аль-

но�о��орист%вання�(К-20826).

87.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю�"Спортпостач"�на�в%л.�Приво�-

зальній,�1�%�Дарниць�ом%�районі�м.�Києва�для

обсл%�ов%вання�офісних�та�с�ладсь�их�примі-

щень�(К-20869).

88.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и��ромадянин%�Ц%м%рас%�Пав-

л%�Віталійович%�на�в%л.�Петра�Са�айдачно�о,

27�(літ.�Б)�%�Подільсь�ом%�районі�м.�Києва�для

обсл%�ов%вання� та� е�спл%атації� нежитлово�о

б%дин�%�(�афе)�з�бла�о%строєм�зеленої�зони

(К-19884).

89.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� приватном%� підприємств%

"ЦАВІСТА"� на� в%л.�Милославсь�ій� %� Деснян-

сь�ом%�районі�м.�Києва�для�влашт%вання�під'-

їзних�шляхів�на�період�б%дівництва�(К-20795).

90.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ом%нальном%� підприємств%

"Київтранспар�сервіс"� на� в%л.�Юрія� Кондра-

тю�а� в� Оболонсь�ом%� районі� м.� Києва� для

влашт%вання� та� е�спл%атації� від�ритої� авто-

стоян�и� з� об'є�тами� транспортної� інфра-

стр%�т%ри�(К-20597).

91.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ом%нальном%� підприємств%

"Київтранспар�сервіс"� на� в%л.� Зодчих� (біля

в%л.�Сім'ї� Сосніних,� 23-а)� %�Святошинсь�ом%

районі� м.� Києва� для� пар�%вання� автотранс-

порт%,� облашт%вання,� е�спл%атації� та� обсл%-

�ов%вання� автостоян�и� з� об'є�тами� транс-

портної�інфрастр%�т%ри�(К-20873).

92.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ом%нальном%� підприємств%

"Київтранспар�сервіс"� на� просп.� А�адемі�а

Корольова� (розподільча� см%�а)� %� Святошин-

сь�ом%� районі� м.� Києва� для� влашт%вання� та

е�спл%атації�від�ритої�автостоян�и�з�об'є�та-

ми�транспортної�інфрастр%�т%ри�(К-20651).

93.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ом%нальном%� підприємств%

"Київтранспар�сервіс"�на�в%л.�Милославсь�ій

на�перетині�з�в%л.�Рад%нсь�ою�%�Деснянсь�о-

м%� районі� м.� Києва� для� пар�%вання� авто-

транспорт%,� облашт%вання,� е�спл%атації� та

обсл%�ов%вання� автостоян�и� з� об'є�тами

транспортної�інфрастр%�т%ри�(К-20988).

94.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельних�діляно���ом%нальном%�підприємств%

"Святошинсь�е� лісопар�ове� �осподарство"� в

Оболонсь�ом%� районі� м.� Києва� для� ведення

лісово�о��осподарства�(К-20815).

95.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�обсл%�ов%ючом%��ооператив%

"Гаражно-б%дівельний��ооператив�"Союз�мо-

лоді"�на�в%л.�Рев%ць�о�о�(перетин�з�в%л.�Виш-

ня�івсь�ою)� %� Дарниць�ом%� районі� м.� Києва

для� б%дівництва� та� е�спл%атації� об'є�та

транспортної� інфрастр%�т%ри� (влашт%вання

виїздів�та�під'їздів)�(К-20990).

96.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ромадянин%� Г%ль�%� Юрію

Омелянович%�на�просп.�Перемо�и,�136�%�Свя-

тошинсь�ом%� районі� м.� Києва� для� б%дівниц-

тва,� обсл%�ов%вання� та� ремонт%� об'є�тів

транспортної� інфрастр%�т%ри� та� створення

озелененої� території� за�ально�о� �орист%ван-

ня�(К-20986).

97.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� Київсь�ом%� �оледж%� транс-

портної�інфрастр%�т%ри�на�в%л.�Івана�Фран�а,

26а� %�Шевчен�івсь�ом%� районі� м.� Києва� для

обсл%�ов%вання� та� е�спл%атації� спортивно�о

�омпле�с%�(К-18267).

98.� Про� надання� дозвол%� на� розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю� "БУДЖИТЛОСТАНДАРТ"� на

в%л.� Івана� К%дрі,� 9/15� %�Печерсь�ом%� районі

м.� Києва� для� заб%дови� земельної� ділян�и� %

с�ладі� б%дівництва,� е�спл%атації� та� обсл%�о-

в%вання�житлово-адміністративно�о��омпле�-

с%� з� вб%дованими� та� приб%дованими� примі-

щеннями��ромадсь�о�о� і�тор�овельно�о�при-

значення�та�наземним�і�підземними�пар�ін�а-

ми�(К-20781).

99.�Про.�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� Київсь�ом%�місь�ом%� проти-

т%бер�%льозном%�диспансер%�№ 1�на�в%л.�Ав-

тозаводсь�ій,� 68� в� Оболонсь�ом%� районі�

м.�Києва�для�е�спл%атації�та�обсл%�ов%вання

б%дівель�і�спор%д�диспансер%�(К-20903).

100.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�релі�ійній��ррмаді�У�раїнсь�ої

православної� цер�ви� парафії� преподобно�о

Романа� Солод�оспівця� %� Голосіївсь�ом%

районі� м.� Києва� на� в%л.� Червоноармійсь�ій,

104�(літ.�Г)�%�Голосіївсь�ом%�районі�м.�Києва

для�б%дівництва�та�обсл%�ов%вання��%льтової

спор%ди�(К-21044).

101.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельних�діляно��п%блічном%�а�ціонерном%�то-

вариств%�"Київхліб"�на�в%л.�Костянтинівсь�ій,

72� %�Подільсь�ом%�районі�м.�Києва�для�е�с-

пл%атації� та� обсл%�ов%вання� с�ладсь�их� та

�осподарсь�их�б%дівель�по�виробництв%�хліба

та�хлібоб%лочних�виробів�(К-20940).

102.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� релі�ійній� �ромаді� Свято�о

Апостола� Андрія� Первозванно�о� %� Дарниць-

�ом%�районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�православ-

ної� цер�ви� на� в%л.� Генерала� Карбишева� %

Дніпровсь�ом%�районі�м.�Києва�для�б%дівниц-

тва�та�е�спл%атації�Цер�ви�Вос�ресіння�Хрис-

тово�о�(К-20961).

103.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ� "ГАРДЕН� СІТІ"� на

в%л.� Горь�о�о,� 52� %� Голосіївсь�ом%� районі�

м.�Києва�для�б%дівництва��омпле�с%�%�с�ладі

житлових�б%дин�ів,� оздоровчо-розважальних

та�тор�овельно-офісних�об'є�тів�з�підземним

пар�ін�ом�(К-21192).

104.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и��ромадянин%�К%ли�%�Валерію

Семенович%�на�в%л.�Ямсь�ій,�50,�літ.�А�%�Голо-

сіївсь�ом%�районі�м.�Києва�для�ре�онстр%�ції

майново�о� �омпле�с%� (спор%ди)� під� за�лад,

призначений� для� проведення� відпочин�%,

спорт%,�з�апартаментами�та�адміністративни-

ми�приміщеннями�(К-21108).

105.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ� АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�"СУДНОПЛАВНА�КОМПАНІЯ

"УКРРІЧФЛОТ"�на�в%л.�Набережно-Л%�овій,�7

(літера�А)�%�Подільсь�ом%�районі�м.�Києва�для

е�спл%атації�та�обсл%�ов%вання�б%дин�%��оте-

лю�"Пар%с"�(К-21000).

106.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ� АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�"КИЇВГАЗ"�на�в%л.�Кі�відзе,

4�б�%�Печерсь�ом%�районі�м.�Києва�для�е�с-

пл%атації� та� обсл%�ов%вання�майново�о� �ом-

пле�с%�(К-20923).

107.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� товариств%� з� обмеженою

відповідальністю� "НИВКИ� СІТІ� СЕРВІС"� на

в%л.� Чистя�івсь�ій,� 23-а� %� Святошинсь�ом%

районі�м.�Києва�для�обсл%�ов%вання�та�е�с-

пл%атації�с�ладсь�их�приміщень�існ%ючої�б%-

дівлі�(К-21070).

108.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� товариств%� з� обмеженою

відповідальністю� "НИВКИ� СІТІ� СЕРВІС"� на

в%л.� Чистя�івсь�ій,� 23-б� %� Святошинсь�ом%

районі�м.�Києва�для�обсл%�ов%вання�та�е�с-

пл%атації� б%дівлі� трансформаторної� підстан-

ції�(К-21071).

109.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю� "НИВКИ� СІТІ� СЕРВІС"� на

просп.� Перемо�и,� 67� %� Святошинсь�ом%

районі�м.� Києва�для� обсл%�ов%вання� та� е�с-

пл%атації� інженерних,� адміністративних� та

с�ладсь�их� приміщень� існ%ючих� б%дівель� і

спор%д�(К-21069).

110.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�спеціальном%�приймальни�%

для�%тримання�осіб,�підданих�адміністратив-

ном%�арешт%�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві,�на

в%л.� Ремонтній,� 7� %� Дарниць�ом%� районі�

м.�Києві�для�е�спл%атації�та�обсл%�ов%вання

адміністративної�б%дівлі�(К-21659).

111.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� релі�ійній� �ромаді� У�раїн-

сь�ої� православної� цер�ви� парафії� препо-

добно�о� Сер�ія,� і�%мена� Радонезь�о�о,� %

Дарниць�ом%�районі�м.�Києва�на�в%л.�Здол-

б%нівсь�ій,� 9� %�Дарниць�ом%�районі� для�б%-

дівництва� та� е�спл%атації� православно�о

храм%�(К-21255).

112.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�Дніпровсь�ій�е�оло�ічній�про-

�%рат%рі� на� в%л.� Фр%нзе,� 99� %� Подільсь�ом%

районі�м.�Києва�для�б%дівництва,�е�спл%атації

та�обсл%�ов%вання�ба�атоповерхово�о�житло-

во�о�б%дин�%�(К-20807).

113.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�п%блічном%�а�ціонерном%�то-

вариств%� "Завод� "Ленінсь�а� �%зня"� на� в%л.

Місь�ій,� 9� в� Оболонсь�ом%� районі� м.� Києва

для� ре�онстр%�ції� б%дівель� і� спор%д� піонер-

сь�о�о�табор%�"Юн�а"�ПАТ�"Завод�"Ленінсь�а

�%зня"� під� дитяч%� юнаць�%� спортивн%� ш�ол%

"Міжнародна�тенісна�а�адемія"�(К-21055).

114.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�дитячій��лінічній�лі�арні�№ 9

Подільсь�о�о�район%�м.�Києва�на�в%л.�Копи-

лівсь�ій,�1/7�%�Подільсь�ом%�районі�м.�Києва

для� обсл%�ов%вання� та� е�спл%атації� б%дівель

дитячої��лінічної�лі�арні�№ 9�(К-21328).

115.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�дитячій��лінічній�лі�арні�№ 9

Подільсь�о�о� район%� м.� Києва� на� просп.

Правди,�64-а�%�Подільсь�ом%�районі�м.�Києва

для�обсл%�ов%вання�та�е�спл%атації�полі�ліні-

�и�№ 2�(К-21330).

116.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� дош�ільном%� навчальном%

за�лад%�№ 550�на�просп.�Петра�Гри�орен�а,

20-б�%�Дарниць�ом%�районі�м.�Києва�для�е�с-

пл%атації� та� обсл%�ов%вання� б%дівель� (К-

21241).

117.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и�Національном%� центр%� "МА-

ЛА�АКАДЕМІЯ�НАУК�УКРАЇНИ"�на�в%л.�Гамар-

ни�а,�14�в�Оболонсь�ом%�районі�м.�Києва�для

ре�онстр%�ції� б%дівель� і� спор%д� цілісно�о

майново�о� �омпле�с%� під� %чбово-ре�реацій-

ний� центр� з� подальшими� е�спл%атацією� та

обсл%�ов%ванням�(К-21309).

118.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� державном%� підприємств%

"Вели�ий� �онференц-зал� Національної� а�а-

демії�на%��У�раїни"�на�в%л.�Володимирсь�ій,

55� %� Шевчен�івсь�ом%� районі� м.� Києва� для

обсл%�ов%вання� та� е�спл%атації� адмінб%дівлі

(К-21262).

119.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ЛЕССОР�ГРУП"�%

пров.�Тараса�Шевчен�а,�16�%�Шевчен�івсь�о-

м%�районі�м.�Києва�для�е�спл%атації�та�обсл%-

�ов%вання�житлово�о�б%дин�%�(К-21870).

120.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� Римо-�атолиць�ій� релі�ійній

�ромаді�парафії�Свято�о�Оле�сандра�в�м.�Ки-

єві� /Romano�Catholica�Ecclesia�paroecialis�St.

Alexandri� in� Kyiv/� на� в%л.� Костьольній,� 17� %

Шевчен�івсь�ом%�районі�м.�Києва�для�е�спл%-

атації� та� обсл%�ов%вання� �%льтової� спор%ди

(К-17691).

121.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�Війсь�ово-медичном%�%прав-

лінню�Сл%жби�безпе�и�У�раїни�на�б%льв.�Лесі

У�раїн�и,�28-А�%�Печерсь�ом%�районі�м.�Києва

для�е�спл%атації�та�обсл%�ов%вання�б%дівель�і

спор%д� дош�ільно�о� навчально�о� за�лад%

"Ясла-садо�"�№ 2/4�СБУ�(К-21218).

122.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�Війсь�ово-медичном%�%прав-

лінню�Сл%жби�безпе�и�У�раїни�на�в%л.�Коле�-

тивізації,�5�%�Солом'янсь�ом%�районі�м.�Києва

для�е�спл%атації�та�обсл%�ов%вання�б%дівель�і

спор%д� дош�ільно�о� навчально�о� за�лад%

"Ясла-садо�"�№ 5/489�СБУ�(К-21221).

123.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� релі�ійній� �ромаді� Свято�о

Ми�оли�/Притис�а/�парафії�(релі�ійної��рома-

ди)� У�раїнсь�ої� православної� цер�ви� Київ-

сь�о�о� патріархат%� %� Подільсь�ом%� районі�

м.�Києва�на�в%л.�Хорива,�3�(літ.�Б),�5�(літ.�Б)�%

Подільсь�ом%�районі�м.�Києва�для�е�спл%ата-

ції,� обсл%�ов%вання,�ре�онстр%�ції� �омпле�с%

�%льтових� спор%д,� я�і� забезпеч%ють� діяль-

ність� цер�ви�Свято�о�Ми�оли� /Притис�а/� на

в%л.�Хорива,�5а�(К-20887).

124.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� ТОВАРИСТВУ� З� ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ОФІСНИЙ�ЦЕНТР

"ВОЛОСЬКИЙ"�на�в%л.�Волось�ій,�11-А�%�По-

дільсь�ом%�районі�м.� Києва�для� е�спл%атації

та� обсл%�ов%вання� нежитлово�о� б%дин�% —

офісно�о�центр%�(К-21704).

125.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и��ом%нальном%��омпле�сном%

позаш�ільном%� навчальном%� за�лад%� "Київ-

сь�ий�місь�ий�б%дино��%чителя"�на�в%л.�Воло-

димирсь�ій,� 57� %� Шевчен�івсь�ом%� районі�

м.�Києва�для�е�спл%атації�та�обсл%�ов%вання

нежитлової� б%дівлі� Б%дин�%� вчителя� (К-

21211).

126.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�від�ритом%�а�ціонерном%�то-

вариств%�Хімічном%�завод%�"Ріхтер�Гедеон"�на

в%л.�Т%р�енєвсь�ій,�17-б�(літ.�А)�%�Шевчен�ів-

сь�ом%� районі� м.� Києва� для� е�спл%атації� та

обсл%�ов%вання�офісної�б%дівлі�(К-21873).

127.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ� ТОВАРИСТВУ� "ПРОМІНВЕСТГРУП-1"� на

в%л.�Лютерансь�ій,�18-Б�%�Печерсь�ом%�райо-

ні�м.� Києва�для�б%дівництва,� е�спл%атації� та

обсл%�ов%вання� житлово�о� б%дин�%� (К-

20978).

128.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю� "БМС� СЕРВІС"� на� в%л.� Сими-

рен�а,� 9� %�Святошинсь�ом%�районі�м.� Києва

для� обсл%�ов%вання� та� е�спл%атації� офісних

та�с�ладсь�их�приміщень�(К-21289).

129.�Про�надання�дозвол%� на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю�"Плюс�Форте"�на�в%л.�А�адемі�а

Т%полєва,�16�(літ.�Б)�%�Шевчен�івсь�ом%�райо-

ні�м.�Києва�для�ре�онстр%�ції�та�обсл%�ов%ван-

ня�тор�овельно-офісних�приміщень�(К-21919).

130.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �аражном%� авто�ооператив%

"Ві�торія"� на� просп.�Перемо�и,� 39� %�Поділь-

сь�ом%� районі� м.� Києва� для� е�спл%атації� та

обсл%�ов%вання� �аражів� та� автостоян�и� (К-

20559).

131.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю�"Б%дівельно-�омерційна�фірма

"Граніт"� на� Дніпровсь�ій� набережній,� 23-а� %

Дарниць�ом%�районі�м.�Києва�для�завершен-

ня�б%дівництва,�е�спл%атації�та�обсл%�ов%ван-

ня�нежитлово�о�б%дин�%�"Бло��обсл%�ов%ван-

ня� на� ділянці�№ 24� з� підземним� пар�ін�ом"

(К-21112).

132.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� релі�ійній� �ромаді� Свято�о

Апостола� Андрія� Первозванно�о� %� Дарниць-

�ом%�районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�православ-

ної�цер�ви�на�в%л.�Рев%ць�о�о�%�Дарниць�ом%

районі� м.� Києва� для� б%дівництва� та� е�спл%-

атації�цер�ви�на�честь� і�они�Пресвятої�Бо�о-

родиці�(К-20962).

133.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и��омпанії�з�обмеженою�відпо-

відальністю� "Веллін�тон� Ентерпрайзіс� Лімі-

тед"� на� в%л.� Старонаводниць�ій,� 13-Б� %� Пе-

черсь�ом%�районі�м.�Києва�для�ре�онстр%�ції,

е�спл%атації�та�обсл%�ов%вання�соціально-по-

б%тово�о� тор�овельно-розважально�о,� �%ль-

т%рно�о,��отельно-офісно�о,�спортивно-оздо-

ровчо�о��омпле�с%�з�за�ладами��ромадсь�о-

�о�харч%вання�та�автостоян�ами�(К-20711).

134.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-



повідальністю� "ЕКСКЛЮЗИВСЕРВІС� ЛТД"� %

пров.�М%зейном%,�6�%�Печерсь�ом%�районі�м.

Києва�для�б%дівництва,�е�спл%атації�та�обсл%-

�ов%вання�спортивно-оздоровчо�о��омпле�с%

з� офісними� та� тор�овими� приміщеннями� (К-

21074).

135.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� Державном%� територіально-

�ал%зевом%� об'єднанню� "Південно-Західна

залізниця"� на� в%л.� К%рортній,� 11� в� Оболон-

сь�ом%� районі� м.� Києва� для� е�спл%атації� та

обсл%�ов%вання�б%дівель� і�спор%д�майново�о

�омпле�с%�(К-20943).

136.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю� "АВТОБАНСЕРВІС"� на� просп.

Ми�оли�Бажана,�1-д�%�Дарниць�ом%�районі�м.

Києва� для� б%дівництва,� обсл%�ов%вання� та

ремонт%� об'є�тів� транспортної� інфрастр%�т%-

ри�(для�влашт%вання�та�обсл%�ов%вання�заїз-

дів�та�виїздів�на�діюч%�АЗС)(К-18554).

137.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю� "КИЇВБУДЖИТЛО"� на� просп.

Героїв�Сталін�рада,�8а�(літ.�Б)�в�Оболонсь�о-

м%�районі�м.�Києва�для�ре�онстр%�ції�б%дівлі

поливочної�станції�під�фіз�%льт%рно-оздоров-

чий� �омпле�с� з� подальшою� йо�о� е�спл%ата-

цією�та�обсл%�ов%ванням�(К-21880).

138.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и�товариств%�з�обмеженою�від-

повідальністю�фірмі�"Астарта-Київ",��ромадя-

нам� Брильов%� Оле�сандр%� Анатолійович%,

Шияню��Людмилі�Анатоліївні,�Ра�озіній�Марії

Я�овлевні,�Сади�ов%�Оле�сандр%�Валерійови-

ч%� на� в%л.� Почайнинсь�ій,� 38/44� (літ.� "А")� %

Подільсь�ом%� районі� м.� Києва� для� ре�он-

стр%�ції� та� обсл%�ов%вання� нежилих� примі-

щень�офісної�б%дівлі�(К-16207).

139.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� ПУБЛІЧНОМУ� АКЦІОНЕРНО-

МУ� ТОВАРИСТВУ� "КИЇВХІМПОСТАЧ"� на

просп.� Мос�овсь�ом%� (зато�а� Вол�овата)� в

Оболонсь�ом%�районі�м.�Києва�для�б%дівниц-

тва,� обсл%�ов%вання� та� е�спл%атації� об'є�та

інженерно-транспортної� інфрастр%�т%ри� та

дорожньо�о��осподарства� (транспортна�роз-

в'яз�а�під'їзних�шляхів�до� �ромадсь�о-тор�о-

вельно�о� центр%� із� енер�етичною� системою

спор%д� освітлення,� очисних� спор%д� та� де�о-

ративним� озелененням� території� за�ально�о

�орист%вання)�(К-21722).

140.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ромадянці� Войтович� Ганні

Ві�торівні� на� в%л.� Андрія� Сови,� 8� %� Деснян-

сь�ом%� районі� м.� Києва� для� б%дівництва� та

обсл%�ов%вання� житлово�о� б%дин�%,� �оспо-

дарсь�их�б%дівель�і�спор%д�(К-21060).

141.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и��ромадянин%�Волови�%�Іван%

Степанович%�на�в%л.�Андрія�Сови,�6�%�Деснян-

сь�ом%� районі� м.� Києва� для� б%дівництва� та

обсл%�ов%вання� житлово�о� б%дин�%,� �оспо-

дарсь�их�б%дівель�і�спор%д�(К-21061).

142.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної� ділян�и� �ромадянці� Зеленій� Єв�енії

Оле�сандрівні�на�в%л.�Оле�сандра�Даля,�3-а�%

Деснянсь�ом%�районі�м.�Києва�для�б%дівниц-

тва� та� обсл%�ов%вання� житлово�о� б%дин�%,

�осподарсь�их�б%дівель�і�спор%д�(К-21062).

143.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и� �ромадянці�Борисен�о�Ганні

Іванівні� на� в%л.� Привітній,� 10-Б� %� Солом'ян-

сь�ом%�районі�м.�Києва�для�б%дівництва�інди-

від%ально�о��аража�(К-19345).

144.� Про� передач%� �ромадянин%� Дьомін%

Юрію�Михайлович%� %� приватн%� власність� зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�індивід%ально�о

садівництва�на�в%л.�130-тій�Садовій,�діл.�2-а�%

Дарниць�ом%�районі�м.�Києва�(А-19755).

145.�Про�передач%� �ромадянці�Отрощен�о

Ірині�Петрівні�%�приватн%�власність�земельної

ділян�и� для� б%дівництва� та� обсл%�ов%вання

житлово�о�б%дин�%,��осподарсь�их�б%дівель�і

спор%д�на�в%л.�Янтарній,�32�%�Солом'янсь�о-

м%�районі�м.�Києва�(А-18645).

146.�Про�надання�дозвол%�на�розроблення

прое�т%� земле%строю� щодо� відведення� зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Дмитришиній�Ва-

лентині�Степанівні�на�в%л.�Др%жній,�25-27а�%

Солом'янсь�ом%�районі�м.�Києва�для�облаш-

т%вання�об'є�та�протизс%вних�спор%д�(підпір-

на�стін�а)�(К-21092).

147.�Про�відмов%�%�наданні�дозвол%�на�роз-

роблення� прое�т%� земле%строю�щодо� відве-

дення�земельної�ділян�и�обсл%�ов%ючом%��о-

оператив%� "Зоряний"� на�просп.�Броварсь�о-

м%,� 161-а� %� Деснянсь�ом%� районі� м.� Києва

для� б%дівництва,� е�спл%атації� та� обсл%�ов%-

вання�індивід%альних��аражів�(К-20890).

148.�Про�відмов%�%�наданні�дозвол%�на�роз-

роблення� прое�т%� земле%строю� щодо� відве-

дення�земельної�ділян�и�Васильєвій�Тетяні�Ва-

силівні�на�в%л.�Ми�ешина,�6�%�Дніпровсь�ом%

районі�м.�Києва�для�б%дівництва�та�обсл%�ов%-

вання�індивід%ально�о�житлово�о�б%дин�%,��ос-

подарсь�их�б%дівель�і�спор%д�(К-20899).

149.�Про�відмов%�%�наданні�дозвол%�на�роз-

роблення� прое�т%� земле%строю� щодо� відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянин%�Марініч%

Володимир%� Костянтинович%� для� б%дівництва

та� обсл%�ов%вання�житлово�о�б%дин�%,� �оспо-

дарсь�их�б%дівель�і�спор%д�на�в%л.�К%дряшова

%�Солом'янсь�ом%�районі�м.�Києва�(А-19295).

150.�Про�передач%�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ� ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ� "ГАРДЕН� СІТІ"

земельної�ділян�и�для�б%дівництва��омпле�с%

%� с�ладі� житлових� б%дин�ів,� оздоровчо-роз-

важальних�та�тор�овельно-офісних�об'є�тів�з

підземним�пар�ін�ом�на�в%л.�Антоновича,�54�%

Голосіївсь�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6246).

151.� Про� передач%� товариств%� з� обмеже-

ною�відповідальністю�"ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ"�зе-

мельних� діляно�� для� ре�онстр%�ції,� е�спл%-

атації�та�обсл%�ов%вання�адміністративних�б%-

дівель�на�в%л.�Братсь�ій,�3�(літери�"А,�Б,�В")�%

Подільсь�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6155).

152.� Про� передач%� товариств%� з� обмеже-

ною� відповідальністю� "ВАГРА"� земельної� ді-

лян�и� для� б%дівництва,� обсл%�ов%вання� та

е�спл%атації�житлово�о�б%дин�%�на�в%л.�Вол-

�о�радсь�ій,� 25� %� Солом'янсь�ом%� районі� м.

Києва�(Д-6796).

153.� Про� передач%� товариств%� з� обмеже-

ною� відповідальністю� "СПЕКТРСЕРВІС-

ТРЕЙД"�земельної�ділян�и�для�е�спл%атації�та

обсл%�ов%вання� нежитлової� спор%ди-ма�ази-

н%�на�в%л.�Ушинсь�о�о,�14-а�%�Солом'янсь�о-

м%�районі�м.�Києва�(Д-6795).

154.�Про�передач%�товариств%�з�обмеженою

відповідальністю�"Б%йфіш�Холдін�с"�земельної

ділян�и� для� б%дівництва,� е�спл%атації� та� об-

сл%�ов%вання� житлово-офісно�о� �омпле�с%� з

об'є�тами� соціально-поб%тово�о� тор�ово�о

призначення�та�пар�ін�%�на�в%л.�Кі�відзе,�17�%

Печерсь�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6798).

155.�Про�передач%�Державном%�підприємств%

"Генеральна�дире�ція�з�обсл%�ов%вання�інозем-

них� представництв"� земельної� ділян�и� для� б%-

дівництва,�подальшої�е�спл%атації�та�обсл%�ов%-

вання� житлово-адміністративно�о� �омпле�с%� з

приміщеннями�Резиденції�Посла,� Тор�ово-Е�о-

номічної�місії�респ%блі�и�Казахстан�в�У�раїні�та

підземним�пар�ін�ом�на�в%л.�Мельни�ова,�51�%

Шевчен�івсь�ом%�районі�м.�Києва�(А-20874).

156.�Про�передач%�товариств%�з�обмеженою

відповідальністю� "Комфорт� Мол"� земельної

ділян�и� для� е�спл%атації� та� обсл%�ов%вання

тор�овельно-розважально�о� �омпле�с%� на

в%л.� Ре�енераторній,� 4-а� (літера� 1Д)� %� Дніп-

ровсь�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6816).

157.�Про�передач%�земельної�ділян�и��ом%-

нальном%�підприємств%�"Дире�ція�з�%тримання

та� обсл%�ов%вання� житлово�о� фонд%� Свято-

шинсь�о�о�район%�м.�Києва",� приватном%�а�-

ціонерном%�товариств%�"Ін�о�Інтертеймент"�та

товариств%� з� обмеженою� відповідальністю

"ПАЛЬМІРА-СХІД"� для� ре�онстр%�ції,� е�спл%-

атації�та�обсл%�ов%вання�існ%ючо�о�розважаль-

но�о� �омпле�с%� та� для� б%дівництва� житлово-

офісно�о��омпле�с%�з�вб%дованими�приміщен-

нями�тор�овельно�о,�соціально-поб%тово�о�та

спортивно-розважально�о� призначення� і� під-

земно�о�пар�ін�%�з�бла�о%строєм�приле�лої�те-

риторії� на� просп.� Перемо�и,� 112� (літ.� "А")� %

Святошинсь�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6821).

158.�Про�надання��ом%нальном%�підприєм-

ств%�ви�онавчо�о�ор�ан%�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

"Київсь�е� інвестиційне� а�ентство"� земельної

ділян�и� для� б%дівництва� об'є�та� дорожньо�о

сервіс%�на�в%л.�Сорт%вальній,�24�%�Дарниць-

�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6611).

159.� Про� передач%� товариств%� з� обмеже-

ною�відповідальністю� "ПАРК�ВЕЙ"� земельної

ділян�и� для� е�спл%атації� та� обсл%�ов%вання

нежитлових�б%дівель�на�Пар�овій�дорозі,�8-6

%�Печерсь�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6825).

160.� Про� передач%� товариств%� з� обмеже-

ною� відповідальністю� "ГЄЛЛІОС� ЛТД"� зе-

мельної�ділян�и�для�е�спл%атації�та�обсл%�о-

в%вання� пансіонат%� на� в%л.� К%рортній,� 4� в

Оболонсь�ом%�районі�м.�Києва�(Д-6824).
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Відповіді на сканворд 

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України 
в одномандатних виборчих округах 

на повторних виборах народних депутатів України
15 грудня 2013 року

Постанова № 266 від 30 жовтня 2013 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народ


ні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для
реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних вибо

рах народних депутатів України 15 грудня 2013 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам За

конів України “Про вибори народних депутатів України” та “Про повторні вибори народних депутатів Укра

їни в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частини третьої стат

ті 52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частин першої, другої статті 55, частини дру

гої статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частини третьої статті 104, частин четвертої — шостої
статті 107 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, абзацу першого, підпунктів 6, 10 пунк

ту 3 розділу І Закону України “Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих
округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”, керуючись статтями 11–13, пунктом 6 статті 19 Закону України “Про Цен

тральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія

ПОСТАНОВЛЯЄ:
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 ŒÃ≤—≤fl

1.� Зареєстр%вати� �андидатів� %� народні

деп%тати� У�раїни� в� одномандатних� вибор-

чих�о�р%�ах�на�повторних�виборах�народних

деп%татів�У�раїни�15��р%дня�2013�ро�%�з�ід-

но�з�додат�ами�1,�2.

2.�Витя�� із�цієї� постанови� та�посвідчення

встановленої�форми�видати�представни�ам

відповідних� політичних� партій,� а� та�ож� від-

повідним� �андидатам� %� народні� деп%тати

У�раїни,� я�і� балот%ються� в� одномандатних

виборчих�о�р%�ах�%�поряд�%�самовис%вання.

3.�Цю�постанов%�разом�з�відповідним�до-

дат�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним

др%�ованим�засобам�масової�інформації�для

оприлюднення� %� триденний� стро�� з� дня� її

прийняття,�а�та�ож�оприлюднити�на�офіцій-

ном%�веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��2

до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�30�жовтня�2013�ро�%�№ 266

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих
в одномандатному виборчому окрузі № 223 (місто Київ)

на повторних виборах народних депутатів України 
15 грудня 2013 року

Л%зан�Оле�сандр�Васильович,�народився�26�вересня�1952�ро�%�в�місті�Києві,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�пенсіонер,

член� Слов’янсь�ої� партії,� проживає� в� місті� Києві,� с%димість� відс%тня,� с%б’є�т� вис%вання —

Слов’янсь�а�партія.

Р%льов�Сер�ій�Гри�орович,�народився�11�липня�1954�ро�%�в�місті�Києві,��ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�фото�ореспондент,

РІА�“Новий�Ре�іон”,�член�Слов’янсь�ої�партії,�проживає�в�місті�Києві,�с%димість�відс%тня,�само-

вис%вання.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

“Центральна�виборча�"омісія�повідомляє�про�від"риття�поточно*о�рах,н",�

виборчо*о�фонд,�"андидата�,�народні�деп,тати�У"раїни,�

я"ий�балот,ється�в�одномандатном,�виборчом,�о"р,зі�№ 223.

Ре�візити�поточно�о�рах%н�%:

Отрим%вач:�виборчий�фонд�Левчен�а�Юрія�Володимировича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�%:�3095524872.

Бан��отрим%вача:�відділення�“VIP-центр�на�Т%р�енівсь�ій”,�ПАТ�КБ�“ПРИВАТБАНК”,�філія�“Ки-

ївСіті”�м.�Київ.

Код�бан�%�отрим%вача�(МФО):�380775.

Рах%но��отрим%вача:�26431056100782”.

“Центральна�виборча�"омісія�повідомляє�про�від"риття�поточно*о�рах,н",�

виборчо*о�фонд,�"андидата�,�народні�деп,тати�У"раїни,�

я"ий�балот,ється�в�одномандатном,�виборчом,�о"р,зі�№ 223.

Ре�візити�поточно�о�рах%н�%:

Отрим%вач:�виборчий�фонд�Юр�іва�Віталія�Єв�еновича.

Реєстраційний�номер�облі�ової��арт�и�платни�а�подат�%:�2963608855.

Бан��отрим%вача:�ПАТ�“УКРІНБАНК”.

Код�бан�%�отрим%вача�(МФО):�300142.

Рах%но��отрим%вача:�26438079209002”.

За�інчення	в	настпном	номері

Кольороподіл	А2	

(формат�660х560�мм)

01034, Київ,�

в%л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети

«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежило о б дин площею

143,70 в.м на в л. Дмитрівсь ій, 23, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилий б дино площею 143,70 в.м.

Адреса: 01054, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 23, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитло-
спеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилий б дино площею 143,70 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 507 492 (п'ятсот сім тисяч чотириста
дев'яносто дві) ривні 66 опійо .

ПДВ — 101 498 (сто одна тисяча чотириста дев'яносто вісім) ри-
вень 53 опій и.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 608 991 (шістсот ві-
сім тисяч дев'ятсот дев'яносто одна) ривня 19 опійо .

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни об'є та, з
рах ванням ПДВ — 60 899 (шістдесят тисяч вісімсот дев'яносто
дев'ять) ривень 12 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітар-
но-технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в
становленом за оном поряд .

3. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — прода-
ж об'є т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстра-
цією права власності на об'є т, бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :

4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон спла-
тити на ористь товарної біржі "КМФБ" біржовий збір розмірі, що
не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється бір-
жею;

5. А ціон відб деться 22 листопада 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 01042, м. Київ, в л. К дрі Івана, 13/2,
товарна біржа "КМФБ". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 01103,
м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, в понеділо — четвер з 9.00
до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня
перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од
бан 320984, од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

8. Грошові ошти в розмірі — 60 899,12 ривень, що становить
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на
рах но № 260010105113 в АТ "ПроКредитБан ", од бан 320984,
од 35141681, отрим вач: товарна біржа "КМФБ".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

10. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
01054, м. Київ, в л. Дмитрівсь а, 23, літ. "А".

11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 01103,
м. Київ, Залізничне шосе, 45, офіс 202, тел. (044) 383-61-03.

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс №106-ПР

з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної
оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и
майна, затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від
10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись
відповідно до Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної
діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни
29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни
19.09.2011р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має

підтвердж ватися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів
та свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів,

виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни від
19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и

подібно о майна;
письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми

особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до

За он У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за
напрямами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Департамент ом нальної власності м.Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до
я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх

особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;
- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів,

я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з
ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 15.11.2013 ро в Департаменті ом нальної власності м.Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 202-61-
71, 202-61-72.

До менти приймаються до 13.00 11.11.2013 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 202-61-51.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 40,5 в.м — м.Київ, в л. О.Гончара, 15/3, літ."А"

2. Нежилі приміщення площею 111,8 в.м — м.Київ, в л. К рсь а, 10, літ."А"

3. Нежилі приміщення площею 66,7 в.м — м.Київ, в л. Білор сь а, 34, літ."А"

4. Нежилі приміщення площею 48,5 в.м — м.Київ, в л. Фран а Івана, 27/31, літ. "А"

5. Нежилі приміщення площею 58,5 в.м — м.Київ, просп. Перемо и, 75/2, літ. "А"

6. Нежилі приміщення площею 114,2 в.м — м.Київ, в л. Володимирсь а, 19

7. Нежилі приміщення площею 19,6 в.м — м.Київ, в л. Мала Житомирсь а, 10

8. Нежилі приміщення площею 176,9 в.м — м.Київ, в л. Сімферопольсь а, 7/2, літ. "А"

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та
приватизації — нежилої б дівлі площею 198,00 в.м на в л. Голосіївсь ій, 4, літ. "Б"

Назва об'є та: Нежила б дівля площею 198,00 в.м.

Адреса: 03039, м. Київ, в л. Голосіївсь а, 4, літ. "Б".

Балансо трим вач: Стр т рний відо ремлений підрозділ "Київсь і теплові мережі" ПАТ "Київенер о".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежила б дівля площею 198,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 842 400 (вісімсот соро дві тисячі чотириста) ривень.
ПДВ — 168 480 (сто шістдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 1 010 880 (один мільйон десять тисяч вісімсот вісімдесят) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 101 088 (сто одна тисяча вісімдесят вісім) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в становленом за оном поряд .

3. У разі ре онстр ції б дівлі:

- по одити в становленом поряд з ПАТ "А ціонерна омпанія "Київводо анал" на необхідність винесення з-під плями б дівлі транзитно о
ма істрально о тр бопровод водопостачання Д 200 та забезпечити ви онання зазначених робіт за власний рах но ;

- для підвищення я ості теплопостачання споживачів забезпечити ПАТ "Київенер о" насосною станцією GRUNDFOS HYDRO MPC-S 2CR90-3 50Hz
(Q=45/240 m3/ од; H=103м; робочий тис — 16 бар; ма симальна температ ра води — 70 рад. С; пот жність еле тродви на — 22 Вт).

4. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

5. Переможцю а ціон протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Універсальної товарної біржі "Національні рес рси"
біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

6. А ціон б де проведено 22 листопада 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси". Почато об 11.00.

7. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси", в понеділо
— четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

8. Реєстраційний внесо в с мі 17 ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 26006301017344 відділенні "Кредитно о Центра "Голосієво" ПАТ ВТБ
Бан м. Києві, од бан : 321767, од ЄДРПОУ: 32710756, отрим вач: Універсальна товарна біржа "Національні рес рси".

9. Грошові ошти в розмірі — 101 088 ривень, що становлять 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но №
26006301017344 відділенні "Кредитно о Центра "Голосієво" ПАТ ВТБ Бан м. Києві, од бан : 321767, од ЄДРПОУ: 32710756, отрим вач:
Універсальна товарна біржа "Національні рес рси".

10. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

11. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: м.Київ, в л. Голосіївсь а, 4, літ. "Б".

12. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси", тел. (044)
440-04-64, (044) 440-04-93, тел./фа с (044) 440-05-12.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що

25.11.2013 ро об 11.00 б де роз лядатись цивільна справа за по-

зовом ПАТ КБ "Приват-бан " до Полянсь о о Оле сія Анатолійовича

про стя нення забор ованості, Полянсь ий Оле сій Анатолійович

ви ли ається с дове засідання я відповідач. В разі неяв и справ

б де роз лян то відс тність відповідача.

Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 23.

С ддя І.В. Петріщева

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,

в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 18.11.2013

ро на 10.00 відповідача по справі за позовом ПАТ КБ "Приватбан "

до Ара еляна А.Г. про стя нення забор ованості.

Відповідачі ви ли аються с дове засідання, разі неяв и

відповідачів справа роз лядатиметься за їх відс тності.

С ддя В.О. Волошин

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Криво-

носа, 25, аб. 29) ви ли ає на 12.11.2013 на 9.30 А ваша Самаіла

Саіда я відповідача цивільній справі № 760/19691/13-ц (№2-

5545/13) за позовом ПрАТ "МТС У раїна" до А ваш Самаіла Саіда

про стя нення забор ованості.

У разі неяв и справ б де роз лян то за відс тності відповідача.

С ддя Коробен о С. В.

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

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 71 листопада 2013 року

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та

приватизації — нежилих приміщень площею 94,3 в.м на в л. Сімферопольсь ій, 9, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 94,3 в.м

Адреса: 02096, м. Київ, в л. Сімферопольсь а, 9, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Дире ція по обсл ов ванню нежитлово о фонд Дарниць о о район міста Києва".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення площею 94,3 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 391 700 (триста дев'яносто одна тисяча сімсот) ривень.
ПДВ — 78 340 (сімдесят вісім тисяч триста соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 470 040 (чотириста сімдесят тисяч соро ) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 47 004 (соро сім тисяч чотири) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь Універсальної товарної біржі "Національні рес рси" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є т , я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 22 листопада 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси", в понеділо
— четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на рах но № 26006301017344 відділенні "Кредитно о Центра
"Голосієво" ПАТ ВТБ Бан м. Києві, од бан : 321767, од ЄДРПОУ: 32710756, отрим вач: Універсальна товарна біржа "Національні рес рси".

7. Грошові ошти в розмірі — 47 004 ривень, що становлять 10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но №
26006301017344 відділенні "Кредитно о Центра "Голосієво" ПАТ ВТБ Бан м. Києві, од бан : 321767, од ЄДРПОУ: 32710756, отрим вач:
Універсальна товарна біржа "Національні рес рси".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02096, м. Київ, в л. Сімферопольсь а, 9, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 04060, м. Київ, в л. Ольжича, 13, Універсальна товарна біржа "Національні рес рси", тел. (044)
440-04-64, (044) 440-04-93, тел./фа с (044) 440-05-12.

Рейтин и цільових облі ацій, що ви ористов ються
для фінанс вання житлово о б дівництва в м. Київ

Інформація а ентства "Кредит-Рейтин " (станом на 30.09.2013)

Компанія, що вип стила
облі ації

Серії цільо-
вих облі ацій

Рівень
рейтин Про ноз

Б дспецсервіс, ТОВ A-C, H-J, T, U uaBBB Стабільний

Артем, ТОВ , ІБК А-С uaBB Стабільний

Б дспецсервіс, ТОВ K-S, V-W, AA,
BB, Z, CC-KK uaBB Стабільний

РЄВЄРС, ТОВ , Компанія А uaBB Стабільний

Сервіс-Техноб д, ТОВ A-C, D-I uaBВ Стабільний

ТРОЯНДА, ПрАТ , АГРОФІРМА A-D, I-M uaBB Стабільний

АС-МВК, ТОВ A, B, C, D uaB Стабільний

Компанія Енер об длізин , ТОВ А, В uaB Стабільний

Міхані і У раїна, ПІІ А uaB Стабільний

Граніт-Плюс, ТОВ A-C uaCCC Стабільний

НБК, ПрАТ D-F uaCCC Стабільний

Метроном, ТОВ A, B Приз пинено



ОВНИ р�хаються
шаленим
темпом,
на
 ход�
 “пе-
реформатов�ючись”;
пристрасті
ся�н�ли
�рад�с�
�и-
піння —
жадання
любові,
се�с�,
романти�и,
др�жби
і
матеріальних
бла� —
�се
змішалося
в
один
�л�бо�.

ТЕЛЬЦІ,
 доленосний
 ве�тор
проля�ає
 через
 те-
рени
 партнерсь�ої
 співдр�жності.
 Постарайтеся
влитися
в
досвідчен�
ділов�
�оманд�,
одна�
обира-
єте
не
ви,
ініціатива
належить
іншій
стороні,
тож
аби
ви�рати
 �он��рс,
 поводьтеся
 достойно,
 і
 тоді
 вас
запросять
співпрацювати.

БЛИЗНЮКИ одержимі
тр�довою
пристрастю
дій
і
ризи��ють
при
без�онтрольном�
розподілі
сил
з�орі-
ти
я�
свіч�а
на
роботі,
підірвати
здоров’я.
Раціональ-
но,
але
в
той
же
час
з
творчим
во�нем
тя�ніть
віз
зо-
бов’язань,
дисциплін�йте
емоції,
мисліть
тверезо.
Харизматичні
РАКИ “приречені”
витати
на
�рилах

насна�и,
 �охатися,
 розважатися,
 заб�вши
 про
 до-
��чливі
 проблеми.
Сприймайте
життя
 я�
 театр,
 де
можна
по�азати
а�торсь�ий
талант,
творчо
відрежи-
сер�вати
 �расивий
 сценарій,
 перевтілившись
 �
 ці-
�ав�
роль.

ЛЕВИ,
тиждень
промайне
в
ретроспе�тивном�
ра-
��рсі,
 вима�аючи
 доопрацювання
 незавершених
справ.
Озирніться
назад,
надол�жте
про�алини
�
ро-
боті.
Компас
долі
в�аз�є
на
родин�,
саме
т�т
йде
вн�т-
рішній
процес
“перезавантаження”
вас
я�
сім’янина.

ДІВИ,
 не
 �райте
 в
 �ота
 та
 миш��,
 проявляйте
чесність,
бла�ородство,
свято
обері�айте
свій
висо-
�ий
лідерсь�ий
рейтин�
�
соці�мі!
Успішна
перспе�-
тива
самореалізації —
це
навчання,
опан�вання
ос-
вітніх
царин,
розширення
�ола
знайомств.

ТЕРЕЗИ,
�лючова
тема
тижня —
матеріальні
здо-
б�т�и,
 натис�айте
 на
 тр�дові
 педалі
 (на
 роботі
 ви
майстер-е�спериментатор
 нівро��)
 та
 завзято
 за-
робляйте
 �роші.
 Витрат
 передбачається
 чимало,
насамперед
 слід
 дбати
 про
 сімейний
 доброб�т
 та
інвест�вати
т�ди
фінанси.

СКОРПІОНИ на
 порозі
 ново�о
 життя,
 володіють
ма�ічним
впливом,
одна�
на
вн�трішньом�
плані
ви-
р�ють
 �ар�оломні
 емоції,
 р�йн�ючи
 впевненість
 �
собі.
Облиште
б�ти
на
др��орядних
ролях,
ви
пер-
ша
с�рип�а
в
ор�естрі!

СТРІЛЬЦІ,
 живіть
 з
 повною
 самовіддачею,
 під-
водьте
підс�м�и
мин�ло�о
ро��,
виправляйте
ляпс�-
си,
 �айтеся
 �
 провинах.
 Коли
 жертв�єте
 собою,
прощаєте
 людей
 за
 їхні
 �апості,
 ви
 наповнюєтеся
�олосальною
силою,
�оловне —
дати
людям
зроз�-
міти,
що
ви
пасажири
одно�о
�орабля.

КОЗЕРОГИ,
стати
взірцевим
др��ом —
ось
ваше
завдання!
Людина
без
 відданих
др�зів,
мов
дерево
без
�оріння.
Нині
небеса
транслюють
сили
через
вір-
них
побратимів
по
д�х�,
наставляючи
на
п�ть
істини.

ВОДОЛІЇ,
старт�вав
�ар’єрний
марафон
(можли-
ва
зміна
�ерівництва,
підвищення
�
посаді,
всі
�ад-
рові
 ротації —
 на
 �ористь),
 на
 ваших
 плечах
 місія
відповідальності
 за
 долі
 ба�атьох
 людей,
 зробити
це
неле��о,
але
треба!

РИБИ,
я�що
вас
т�рб�є
сенс
б�ття,
власна
місія
на
цій
Землі
та
мета,
з
я�ою
прийшли
�
цей
б�рем-
ний
 світ,
 що,
 зрештою,
 зробили
 добро�о
 заради
бла�а
 людства,
 а
 де
 на�рішили,
 значить,
 ви
 р�ха-
єтесь
правильним
��рсом �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Температура +6°С

Атм. тиск 756 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +11°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +9°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 75 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 1 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ранок день вечір
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Загальний наклад 131855. Замовлення 32282

1913 — ó ì. Êàòåðèíîäàð³ ó â³é-

ñüêîâîìó ñóä³ ðîçáèðàëàñÿ ñåíñà-
ö³éíà ñïðàâà ïðî çãðàþ "ñòåïîâèõ
äèÿâîë³â", ÿê³ ï³âòîðà ðîêó òåðîðè-

çóâàëè Äîíñüêó òà Êóáàíñüêó îá-

ëàñò³ òà Ñòàâðîïîëüñüêèé êðàé ãðà-
áóíêàìè. Ó áàíä³ áðàëî ó÷àñòü
áëèçüêî 150-òè îñ³á. Ó 1911 ðîö³ ¿õ
áóëî çàòðèìàíî íà àâñòð³éñüêîìó
êîðäîí³. Íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ îïèíè-

ëîñü 67 ëþäåé. 
1933 — íà ñêëàäàõ "Çàãîòçåðíà"

â Óêðà¿í³ çîñåðåäæóâàëîñÿ 30 239 ò
çåðíîâèõ êóëüòóð íà åêñïîðò 

1944 — ó Êèºâ³ íà Ïå÷åðñüêó
ðîçïî÷àëèñÿ ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ
Áîòàí³÷íîãî ñàäó Àêàäåì³¿ íàóê
ÓÐÑÐ. 

1974 — ÷åìï³îíîì ÑÐÑÐ ç ôóò-
áîëó ñòàëî êè¿âñüêå "Äèíàìî". 

1997 — ó Êèºâ³ ââåäåíî â ä³þ
ïåðøó ÷åðãó ìîíåòíîãî âèðîá-

íèöòâà Áàíêíîòíî-ìîíåòíî¿ ôàá-

ðèêè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óê-

ðà¿íè. 
1999 — çàòâåðäæåíî ïîðÿäîê

îôîðìëåííÿ iíîçåìöÿì òà îñîáàì
áåç ãðîìàäÿíñòâà äîçâîëó íà ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ â Óêðà¿íi. 

2011 — íà òåðèòîð³¿ âñ³º¿ Óêðà¿íè
ðîçïî÷àëè ìîâëåííÿ çàãàëüíîíàö³î-

íàëüí³ ìåðåæ³ öèôðîâîãî ìîâëåííÿ
ÌÕ-1, ÌÕ-2, ÌÕ-3 òà ÌÕ-5 ó öèô-

ðîâîìó ñòàíäàðò³ DVB-T2. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

ГОРОСКОП
н а т и ж д е н ь  3 � 9  л и с т о п а д а

Ґрунт Індонезії є не тільки матеріалом для
виготовлення цегли і кераміки, але й тра�
диційною закускою на обід, передає

Reuters.

Спробувати “ампо” — земляний млинчик з очищеного від

каменів чорнозему, зібраного на рисових полях,— можна тіль�

ки в селі Тубан у провінції Східна Ява.

“Готувати “ампо” — сімейна традиція, яка передалася мені

від матері, а їй від її матері і так далі”,— говорить єдина про�

давчиня млинчиків з незвичайною начинкою 53�річна

Расима.

Жінка, якій за день вдається виручити до двох доларів, за�

певняє, що чим краще якість ґрунту, тим смачніше “ампо”.

Рецепт “ампо” простий: замісити дерев’яною паличкою

землю до отримання твердої однорідної маси, очистити від

надлишків за допомогою бамбукового ножа і залишити пропі�

катися у великому горщику на півтори години.

Хоча медики сумніваються в користі такої страви, селяни ві�

рять, що закуска з ґрунту ефективно прибирає біль, і рекомен�

дують її вагітним жінкам, оскільки частинки землі очищають

шкіру ще ненародженого немовляти �

Жителі Індонезії харчуються землею

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 1 ëèñòîïàäà


