
Право на життя
У Дарницькому районі відкрили Школу діабету, де пацієнтів
будуть вчити повноцінно жити з цим захворюванням

Заклад розмістили на базі Кон�

сультативно�діагностичного

центру № 1 Дарницького району

за адресою: вул. Архітектора Вер�

бицького, 5. Керівник медичної

установи Оксана Корчадим роз�

повіла "Хрещатику", що записа�

тися сюди може кожен. Групи бу�

дуть сформовані максимум по 15

людей. Всього потрібно пройти 

5 занять, по годині кожне. За цей

час фахівці не лише розкажуть

про хворобу, а й навчать, як пра�

вильно за собою доглядати, аби

повноцінно жити з нею. В арсе�

налі лікарів широкий спектр до�

поміжних матеріалів — брошури,

книги, відеоматеріали. Після за�

кінчення курсу пацієнту вида�

дуть спеціальну довідку. При

цьому у разі, якщо стан хворого

змінився чи виникли додаткові

запитання, двері закладу для

нього завжди відкриті.

"Це все на розсуд пацієнта, як�

що йому ще раз потрібно пройти

курс навчання, то ми його прий�

мемо. Окрім того, можна прихо�

дити з родичами у випадку, коли

людина погано засвоює інформа�

цію, щоб близькі люди також на�

вчилися, як правильно доглядати

за хворим на цукровий діабет",—

зазначила Оксана Корчадим.

Всього у Дарницькому районі

9,5 тисячі осіб мають цукровий

діабет, більше 31 тисячі — у групі

ризику. Сюди відносять людей з

гіпертонією, ожирінням, тих, які

перенесли операції на підшлун�

ковій залозі або ж мали травми

голови.

Серед перших пацієнтів школи

і пані Тетяна. З цукровим діабе�

том жінка живе вже 47 років. Ді�

литься з "Хрещатиком": завдяки

правильному харчуванню та до�

гляду до цього часу активна та

повна сил. До Школи діабету

жінка вже ходила, тож тепер ра�

діє, що такий заклад з'явився і

ближче до дому. "Все іде впе�

ред — наука, медицина. З'являю�

ться нові ліки, технології. І най�

швидше про це все можна дізна�

тися саме в Школі діабету",—

розповіла пані Тетяна.

Це перша така школа у Дар�

ницькому районі. Всього ж у міс�

ті їх 14. За словами директора Де�

партаменту охорони здоров'я Ві�

талія Мохорєва, дуже важливо,

що всі ці школи не стоять пуст�

кою, а користуються популярніс�

тю серед пацієнтів.

"Приємно, що динаміка з від�

криттям таких закладів у нас по�

стійна, щороку ми відриваємо по

одній школі. У цьому році це вже

друга. Особливість цукрового

діабету полягає в тому, що це за�

хворювання вимагає не лише ме�

дичного втручання, а й соціаль�

ної адаптації пацієнтів. Тут недо�

статньо просто приймати ліки,

необхідний цілий багаж знань

для того, щоб знаходитися в су�

спільстві. І саме в таких закладах

людей навчають повноцінно жи�

ти з цією хворобою",— зазначив

пан Мохорєв.

Він додав, що не менш важли�

вим завданням таких об'єктів є

попередження ускладнень, які

можуть виникати при цукровому

діабеті, а це, зокрема, серцево�

судинні захворювання.

Зазначимо, що школа медико�

соціальної адаптації для хворих на

цукровий діабет — це максималь�

не охоплення пацієнтів з цукро�

вим діабетом освітньою програ�

мою, аби підвищити їх рівень

знань про свою хворобу, запобігти

гострих та хронічних ускладнень,

сформувати позитивний настрій

по відношенню до діабету та мо�

тивації на покращення якості

життя, забезпечити психологічну

реабілітацію пацієнтів.

До слова, цукровий діабет —

хронічна хвороба, що виникає у

тих випадках, коли підшлункова

залоза не виробляє інсулін, або

організм неспроможний ефек�

тивно використати той інсулін,

який вже вироблений. На цукро�

вий діабет хворіють більше 85�ти

тисяч киян, близько 11�ти ти�

сяч — потребують інсулінотера�

пії (діабет першого типу). На

жаль, багато хворих виявляються

вже на стадії тяжких ускладнень.

Половина хворих на діабет поми�

рають від серцево�судинних за�

хворювань

Завдя и від ритій в Дарниць ом районі столиці Ш олі діабет , пацієнтів б д ть вчити повноцінно жити з цим захворюванням

Загальний рівень сплати
киянами за ЖКП у жовтні
становить 102,28 %

Ó æîâòí³ ñåðåä áóäèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñ-
íîñò³ ð³âåíü ñïëàòè ç âðàõóâàííÿì ïîãàøå-
íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ñòàíîâèòü 102,28 %. Ð³-
âåíü ïîòî÷íî¿ ñïëàòè ñêëàäàº 91,00 %. Ïðî
öå ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" ó ÊÏ "Ã²ÎÖ".

Ð³âåíü ñïëàòè ç âðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿
çàáîðãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ äîñÿãíóâ 102,26 %.
Íàéêðàù³ ïîêàçíèêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
(106,41 %), Ïîä³ëüñüêîìó (105,57 %) òà Ïå-
÷åðñüêîìó (103,23 %) ðàéîíàõ.

Ð³âåíü ïîòî÷íî¿ ñïëàòè ñåðåä áóäèíê³â
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ñêëàäàº
91,29 %. Ó ë³äåðàõ — Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí
(97,06 %).

Íà îñòàíí³õ ïîçèö³ÿõ öüîãî ì³ñÿöÿ Øåâ-
÷åíê³âñüêèé ðàéîí, ÿê çà ð³âíåì ïîòî÷íî¿
ñïëàòè (86,82 %), òàê ³ çà ð³âíåì ñïëàòè ç
óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿ çàáîðãîâàíîñò³
(98,05 %).

Ð³âåíü ñïëàòè ç óðàõóâàííÿì ïîãàøåíî¿
çàáîðãîâàíîñò³ ñåðåä áóäèíê³â ÆÁÊ òà
ÎÑÁÁ, ùî îáñëóãîâóþòüñÿ ó ÊÏ "Ã²ÎÖ",
öüîãî ì³ñÿöÿ òàêîæ ïåðåâèùèâ ñòîâ³äñîòêî-
âèé ð³âåíü ³ ñòàíîâèòü 101,93 % òà 104,89 %
â³äïîâ³äíî

Столична влада запрошує
громадськість вирішити
долю Контрактової площі

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-
òóðè ÊÌÄÀ ðîçïî÷àâ ãðîìàäñüêå îïèòó-
âàííÿ ùîäî ìàéáóòíüîãî ôóíêö³îíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³. Äî 21
ëèñòîïàäà âñ³ îõî÷³ ìîæóòü äîëó÷èòèñÿ äî
îáãîâîðåííÿ íà ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó.

"Ìè çáèðàºìî ïîáàæàííÿ êèÿí, ùîá âæå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îáðàòè îäíå îïòèìàëü-
íå ð³øåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ
Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³. Îð³ºíòóþ÷èñü íà äóì-
êó ãðîìàäñüêîñò³, çîñåðåäèìî çóñèëëÿ íà
ðîçâèòêó ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó íà òåðèòîð³¿
ïëîù³. Íàñàìïåðåä íåîáõ³äíî çâ³ëüíèòè
ïëîùó â³ä äèñîíóþ÷èõ åëåìåíò³â, îáìåæè-
òè òðàíñïîðòíå íàâàíòàæåííÿ, çä³éñíèòè
áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ, à òàêîæ ðåñòàâ-
ðóâàòè ôàñàäè ïëîù³",— çàçíà÷èâ çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Àíäð³é Âàâðèø.

Äîäàìî, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ Ïîäîëó ïå-
ðåäáà÷åíà â ðàìêàõ ïðîåêòó "Êè¿â ñàìî-
áóòí³é". Êîíòðàêòîâà ïëîùà ðàçîì ³ç âóëè-
öåþ Ñàãàéäà÷íîãî, Ïîøòîâîþ ïëîùåþ òà
Äí³ïðîâñüêèìè ñõèëàìè ìàº ñòàòè ÷àñòè-
íîþ âåëèêîãî ï³øîõ³äíîãî ìàðøðóòó

Киян запрошують 
на ярмарки

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³í-
í³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 9 òà 10
ëèñòîïàäà â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ÿðìàðêè.
Çîêðåìà ó ñóáîòó òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³-
¿âñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Ãîëîñ³¿âñüê³é, 4-
10, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 71; â Äàðíèöüêî-
ìó — íà âóë. Ðåâóöüêîãî; â Äåñíÿíñüêî-
ìó — íà âóë. Öâºòàºâî¿ (â ìåæàõ ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî òà âóë. Çàêðåâñüêîãî); â
Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ. À. Áó÷ìè, 1-7;
â Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Ë. Ãàâðî, 1-9; â
Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. ². Êóäð³ (â ìåæàõ
âóë. Ï. Ëóìóìáè òà ×èãîð³íà); â Ïîä³ëü-
ñüêîìó — íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ
Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); â Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó — íà âóë. Òóëóçè; â Ñîëîì'ÿíñüêîìó —
íà ïðîñï. Êîìàðîâà, 28 (äî âóë. ×óìàêà); â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Òàòàðñüê³é,
32-38. Ó íåä³ëþ â ñòîëèö³ ÿðìàðêóâàòèìóòü
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Äí³ïðî-
âîäñüê³é, 8 (ñåëèùå Âîäîã³í)

Íîâèíè

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Цукровий діабет — хвороба, яка стала справж�
ньою проблемою для нинішнього суспіль�
ства. Лише в Києві хворих на неї понад 85 ти�
сяч, 11 тисяч з яких — інсулінозалежні. При

цьому у групі ризику кожен третій мешканець столи�
ці. Проте фахівці заспокоюють: навіть з таким діа�
гнозом можна жити повноцінно. А от як пристосува�
тися, навчають у спеціальних школах медико�соці�
альної адаптації для хворих на цукровий діабет. Нині
в місті таких закладів 14. Вчора перша Школа діабе�
ту запрацювала і в Дарницькому районі.
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Хрещатик 2 8 листопада 2013 року

— Славко, ти отримав театральну
освіту, закінчив інститут імені Кар�
пенка�Карого. Однак працюєш на те�
лебаченні. Чому?

— У Театрі на Подолі, де я почи�

нав працювати, все було шикарно...

Але я розумів, що як актор не реалі�

зовуюсь. Сидячи по чотири години

в день на репетиціях, я одного разу

усвідомив, що просиджую своє

життя... І у якийсь момент зрозумів,

що мені треба йти на телебачення...

— Потім був "Підйом", однак і там
відбулася ротація ведучих...

— Ви знаєте, я дуже інтуїтивна

людина. У мене все на відчуттях.

Коли я зрозумів, що "Підйом" вже

закінчився, я побачив оголошення

про те, що ТВі шукає ведучих. І в

мене просто перед очима виникла

картинка — я побачив себе у студії

новин на ТВі. Я просто побачив цю

картинку!

— І, зрештою, твоя картинка стала
реальністю. На твою думку, які твої
особисті здобутки допоможуть "Ран�
ковим курасанам" отримати високі
рейтинги?

— Я дуже витривалий. Я вмію

"пахати". Адже в переважної біль�

шості людей працездатність падає,

коли починає щось не виходити. Як

правило, у людей в такий момент

опускаються руки. Хоча, знаєте, в

Біблії записано — зневіра найбіль�

ший гріх. Тому я ніколи не зневірю�

юсь і завжди дивлюся в завтрашній

день з оптимізмом.

— Що дали тобі півтора року робо�
ти на Новому каналі?

— Я навчився уникати конфлік�

тів. Адже ранкова робота — робота в

ранковому шоу — потребує хорошої

загальної атмосфери. Коли люди не

досипають, коли вони перманентно

стомлені — посваритися дуже лег�

ко. А коли робоча атмосфера пере�

творюється на з'ясовування стосун�

ків — це все... Тому вміння конс�

труктивно спілкуватися — просто

необхідний в ранковому шоу навик.

А ще — вміння імпровізувати,

триматися в кадрі, вміти слухати

співрозмовника, вибудовувати бесі�

ду, вибудовувати ситуацію.

— Славко, а які, на твою думку,
три найважливіші моменти в колек�
тивній роботі?

— Передусім люди мають розумі�

ти, що вони працюють на один ре�

зультат, мають дивитися в один бік.

Тобто, перш за все — це ідейна ціле�

спрямованість. Із цим тут, на ТВі,

все в порядку, адже у нас в "Кураса�

нах" одна мета. По�друге, ти пови�

нен замислюватися не над тим, що

команда дає тобі, а над тим — що ти

даєш команді. Тобто, не скільки я

беру, а скільки я віддаю. Це на�

справді дуже важливо. І, по�третє,

емоційна підтримка партнерів. Ро�

зумієте, дуже важливо людину, або

людей, з якими ти працюєш, мак�

симально сприймати такими, яки�

ми вони є. Не повинні усі подобати�

ся усім. Але прийняти своїх партне�

рів ти повинен. Взагалі повинна бу�

ти така загальна установка на зні�

мальному майданчику: абсолютно

всі люди хороші, просто треба вміти

це побачити... Більше того — по�

трібно вміти стати друзями з цими

людьми, зі твоїми партнерами по

роботі. І ось ми знову підходимо до

пункту першого. Якщо люди, так би

мовити, дивляться в один бік, то во�

ни обов'язково стануть друзями.

— Ти прийшов у нову команду. Що,
образно кажучи, ти приніс у своєму
чемоданчику на знімальний майдан�
чик "Курасанів"?

— Досвід. Я працював на ранко�

вому шоу півтора року. Я знаю фор�

мулу успішного ранкового проекту.

Хоча знати — мало. Треба ще вміти

її реалізувати.

— Ти вмієш?
— Все дуже просто. Є три стовпи,

на яких тримається будь�яке якісне

рейтингове шоу. Інформативність.

Корисність. Гумор. Але найголовні�

ше — шоу має бути щирим. Ведучі

мають бути щирими. Щирість має

панувати всюди! Бо більше нічого

не працює, ніякі штуки, якщо нема

щирості. Якщо ти чимось займає�

шся — у даному випадку шоу "Ран�

кові курасани" — то ти маєш цим

жити. Тоді глядачеві буде цікаво.

Коли, приміром, на каналі "Дождь"

Павло Лобков розповідає про рос�

лини... Здавалося б — серйозний

політичний та економічний аналі�

тик... Але коли він розповідає про

рослини — не можна відірватися,

тому що він цим живе. Якщо ти щи�

рий — тобі будуть вірити, якщо ні —

то глядач голосуватиме кнопкою...

— Як, на твій погляд, цієї щирості
досягнути?

— Тобі самому має бути цікаво те,

що ти робиш в ефірі. Якщо неціка�

во — йди... Для чого займатися тим,

що тобі нецікаво?

— Отже, тобі на "Ранкових кура�
санах" цікаво?

— Так, мені цікаво. Тому що я ві�

рю, що можу тут щось зробити. Як�

що ця віра зникне — я піду. Повин�

на бути віра в успішність проекту. І

я вірю, що я зможу зробити цей

проект успішним.

— Якісь часові рамки перед собою
ставиш?

— Не ставлю... Наприклад, най�

успішніша телетрійця — Педан —

Притула — Фреймут — стала успіш�

ною у фінансовому контексті після

року роботи. Рік люди працювали!

Відтак, якщо через рік проект не

вистрілює, його закривають. А вони

проіснували три роки...

— Тобто, в тебе немає сумнівів у
щасливому майбутньому "Кураса�
нів"?

— Я б сюди не йшов, якби не ві�

рив.

— Розкажи, як складається твоя
театральна кар'єра сьогодні?

— Я працюю у театрі "Сузір'я",

граю там у виставі "Холостяки та хо�

лостячки" ізраїльського драматурга

Ханоха Левіна. З театру на Подолі я,

на жаль, вимушений був піти, тому

що просто фізично не міг поєднува�

ти роботу в театрі з роботою на те�

лебаченні.

— Який у тебе розпорядок дня?
— О четвертій ранку я прокида�

юсь, снідаю, приймаю контрастний

душ, сідаю в машину, їду на канал.

Тут о п'ятій я готую новини і о сьо�

мій виходжу в ефір...

— А як ти взагалі потрапив на ро�
боту в ТВі?

— Коли "Підйом" закінчився,

"Дуся" (медіа�таблоїд, — ред.) брала

в мене інтерв'ю і запитала — а які

ранкові шоу ти зараз дивишся? Я і

справді почав дивитися "Ранкові

курасани", про що і розповів "Дусі".

А потім мені подзвонила редактор

"Курасанів" Маша Петранюк і за�

просила в гості у їхній ранковий

ефір. А через якийсь час Маша мені

знову зателефонувала і запитала: "А

ти не хочеш піти до нас на тракт? У

нас ведучий змінюється, Саша Го�

лубов іде, шукаємо йому заміну...".

Кажу: "Давайте спробуємо...". От я

й прийшов, "потрактувався", мені

наступного дня подзвонили і сказа�

ли: "Якщо хочеш, в понеділок мо�

жеш виходити на роботу". Ось так я

й опинився в "Курасанах".

— І які перші враження?
— Ну, по�перше, до цього я ніко�

ли не вів новини, а в "Ранкових ку�

расанах" я роблю саме це. Окрім то�

го, що я їх читаю, я ще зранку при�

їжджаю і пишу їх. І це абсолютно

новий досвід, а особисто для ме�

не — дуже великий виклик. Тому що

я ж за освітою актор, а не журналіст,

тим більше — не "новинар". Тому в

"Курасанах" доводиться опановува�

ти зовсім новий жанр, новий вид

роботи.

— Однак форма подачі твоїх новин
дещо іронічна. Можна навіть сказа�
ти — саркастична...

— Так. Хоча я беру серйозні но�

вини. Але ж можна на всі новини

дивитися по�різному... Тому я

впроваджую ось таку іронічну ма�

неру подачі інформації. Зі своїм

типажем і зі своїм внутрішнім на�

повненням я б ніколи не зміг бути

ведучим серйозних новин. Тому що

ведучий, приміром, інформацій�

них випусків — це людина серйоз�

на, людина, яка повинна бути ав�

торитетом для глядацької аудито�

рії... А я — не є серйозним персона�

жем. Хоча, звісно, несерйозна лю�

дина — не означає тупа людина

(сміється). Хоча відразу попере�

джаю, що мої новини не будуть об'�

єктивними.

— Які твої критерії відбору новин?
— Я беру те, що близьке людям.

Це, мабуть, на інтуїтивному рівні. Я

сподіваюсь, що у мене все вийде, і

це буде круто...

— Славко, а чи будуть в "Кураса�
нах" впроваджуватися якісь інтерак�
тиви?

— Обов'язково. У нас уже з'явив�

ся номер, на який у прямому ефірі

люди зможуть надсилати свої смс�

повідомлення, відповіді на наші за�

питання.

— А які теми будете брати для та�
кого діалогу?

— Будь�які, які стосуються нашо�

го повсякденного життя. Напри�

клад, як відкрити шенгенську візу,

якщо в тебе нема офіційної роботи?

Адже насправді — у нас дуже багато

молодих людей офіційно не праце�

влаштовані. А без цього візу не да�

ють. І я готовий ділитися своїм до�

свідом, розказувати і підказувати,

як і що треба робити.

— Ось цей метелик (метелик�кра�

ватка, у якому Соломка виходить у

кожний ефір, — ред.) до тебе перей�
шов у спадок від Саші Голубова?

— У мене, щоб ви знали, найбіль�

ша колекція метеликів�краваток у

Києві. У мене їх 62 штуки... Коли я

вперше увімкнув "Ранкові кураса�

ни" і побачив Сашу Голубова, а він,

як ви знаєте, теж виходив в ефір у

метеликові й окулярах, я собі чо�

мусь подумав: "Так це ж я... Це я

маю сидіти на цьому місці". Прой�

шло два місяці — так і сталося. Ось

бачите, що таке матеріальна дум�

ка...

— А що б ти змінив у "Курасанах"
вже сьогодні?

— Я додав би інформаційності і

корисності для глядача. Глядач,

прокинувшись вранці, потребує ін�

формації.

— Як ти почуваєшся у команді "Ку�
расанів"?

— Чудово. Знаєте, я людина, яка

завжди працює на результат. І мені

ще дуже важливо працювати не

"де", а "з ким". Мені важливо усві�

домлювати, що люди, з якими я

працюю в команді, дивляться в од�

ному напрямку зі мною

Спілкувався 
Олександр СЕРГІЄВ, 

"Хрещатик"

В'ячеслав СОЛОМКА: 

“Я вірю, що зможу 
зробити “Ранкові курасани” 
успішним проектом”
В

'ячеслав Соломка, без перебільшення, вже зірка
українського шоу�бізу. Півтора року роботи в
"Підйомі" на Новому каналі, а ще — акторська
робота в театрі на Подолі, у театрі "Сузір'я" та в

Молодому театрі зробили свою справу: Соломка став
затребуваним у телепросторі країни. Однак свої симпатії
він віддав телеканалу ТВі, на якому віднедавна працює в
шоу "Ранкові курасани".
Наша розмова з В'ячеславом — про мотиви його вибору,
про специфіку роботи в "Курасанах" та про його власну
формулу успіху.



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Випуск № 119 (1247)

П’ЯТНИЦЯ,
8 листопада
2013 року

Хрещатик 38  листопада 2013 року

Про затвердження списку народних засідателів Печерського
районного суду міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 239/9727 від 23 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 57, 58, 59 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, положень Цивільного про


цесуального кодексу України, враховуючи подання голови Печерського районного суду міста Києва від
24.09.2013 № 836, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.�Затвердити�списо�народних�засідателів

Печерсьо�о� районно�о� с�д�� міста� Києва

з�ідно�з�додатом.�

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

зеті� Київсьої� місьої� ради� “Хрещати”.�

3.� Контроль� за� вионанням� цьо�о� рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

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

сьої�етии.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київсьої�місьої�ради�

від�23.10.2013�р.�№�239/9727

Список народних засідателів Печерського районного суду міста  Києва
1.��Гловацьий�Вітор�Анатолійович.�

2.Забродіна�Марина�Віторівна.�

3.Крайні�Наталія�Єв�енівна.�

4.�К�нець�Олена�Анатоліївна.�

5.�К�рмей�Корнелій�Миолайович.�

6.�Менчинсьа�Ганна�Миолаївна.�

7.�Напольсьих�Андрій�Анатолійович.�

8.�Поляова�Олена�Юріївна.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу до сфери управління Прокуратури міста Києва 
нежилого приміщення та нежилого будинку 

комунальної власності територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 60/9648 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини
п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на звернення Прокуратури міста
Києва від 27 травня 2013 року № 07/1/5
567вих13 Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�до�сфери��правління�Про�ра-

т�ри�міста�Києва�нежиле�приміщення�за�аль-

ною�площею�269,7�в.�м���б�дин��№ 105,�літ.

А� на� в�лиці� Горьо�о,� та� нежилий� б�дино

№ 107,� літ.� А� на� в�лиці� Горьо�о� за�альною

площею�676,9�в.�м�для�розміщення�про�ра-

т�ри�Голосіївсьо�о�район��м.�Києва.

2.� Встановити,� що� Про�рат�ра� міста� Ки-

єва�має�право�здійснювати�всі�дії�щодо�ефе-

тивно�о�виористання�нежило�о�приміщення

та� нежило�о� б�дин�,� зазначених� �� п�нті� 1

цьо�о�рішення,�рім�відч�ження�та�передачі��

орист�вання�третім�особам.

3.� Дор�чити� Департамент�� ом�нальної

власності�м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної� адміністрації� разом� із� ом�нальним� під-

приємством� “Київжитлоспецеспл�атація”

здійснити�передач��об’єтів�з�ідно�з�п�нтом

1�цьо�о�рішення�в��становленом��поряд�.

4.� Контроль� за� вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу до сфери управління 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 

в Київській області нежилого будинку 
комунальної власності територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 61/9649 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 137 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, частини

п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Головного
управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області від 28 січня 2013 року № 80, Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�до�сфери��правління�Головно-

�о� �правління�Міністерства� вн�трішніх� справ

Ураїни�в�Київсьій�області�нежилий�б�дино

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�за�альною�площею�823,00�в.

м�на�в�л.�Старовозальній,�22,�літ.�А.

2.�Встановити,�що�Головне��правління�Мі-

ністерства� вн�трішніх� справ� Ураїни� в� Київ-

сьій� області� має� право� здійснювати� �сі� дії

щодо� ефетивно�о� виористання� нежило�о

б�дин�,�рім�відч�ження�та�передачі���орис-

т�вання�третім�особам.

3.� Дор�чити� Департамент�� ом�нальної

власності�м.�Києва�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної� адміністрації)� разом� із� ом�нальним�під-

приємством� “Київжитлоспецеспл�атація”

здійснити�передач��нежило�о�б�дин��з�ідно

з�п�нтом�1�цьо�о�рішення� в� �становленом�

поряд�.

4.� Контроль� за� вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань�власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про використання земельних ділянок комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 
які перебувають в оренді товариства 

з обмеженою відповідальністю “КИЇВ ТЕРМІНАЛ”, 
для суспільних потреб — реконструкції транспортної розв’язки

на Харківській площі у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 64/9652 від 2 жовтня 2013 року
У зв’язку з необхідністю використання для суспільних потреб земельних ділянок загальною площею 51897

кв. м на Харківській площі у Дарницькому районі м. Києва, що перебувають в оренді товариства з обмеже

ною відповідальністю “КИЇВ ТЕРМІНАЛ” на підставі договору оренди земельних ділянок від 11.11.2010 № 63

6
00598, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю “КИЇВ
ТЕРМІНАЛ”, враховуючи лист комунального підприємства дирекції будівництва шляхово
транспортних
споруд м. Києва від 23.05.2013 № 31
738 про необхідність використання земельних ділянок для суспільних
потреб, зокрема для реконструкції транспортної розв’язки на Харківській площі у Дарницькому районі м.
Києва, лист Державного агентства земельних ресурсів України від 05.10.2012 № 16281/17/11
12, лист
згоду
товариства з обмеженою відповідальністю “КИЇВ ТЕРМІНАЛ” від 24.05.2013 № 102/1, керуючись статтями 9,
122, 123, 124, пунктом 9 частини другої статті 134 Земельного кодексу України, статтями 31, 32
1 Закону Укра

їни “Про оренду землі”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Розірвати�до�овір�оренди�земельних�ді-

ляно�від�11.11.2010�№ 63-6-00598,��ладе-

ний�між�Київсьою�місьою�радою�та�товари-

ством� з� обмеженою� відповідальністю� “КИЇВ

ТЕРМІНАЛ”� на� підставі� рішення� Київсьої

місьої�ради�від�27.05.2013�№ 912/4350�“Про

внесення�змін�до�до�овор��оренди�земельної

діляни� від� 01.07.2008�№ 63-6-00496,� �ла-

дено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�“КИ-

ЇВ�ТЕРМІНАЛ”�для�омплесної�реонстр�ції

Харівсьої�площі�з�б�дівництвом�транспорт-

ної� розв’язи� в� різних� рівнях� на� Харівсьій

площі� в� �в’язці� зі� станцією� метрополітен�,

розміщенням� автовозал�,� тор�овельних

омплесів�та�автостояною�на�площі�Харів-

сьій� ��Дарницьом��районі�м.�Києва”� з�ме-

тою�виористання�земельних�діляно�для�с�-

спільних� потреб,� а� саме:� для� реонстр�ції

транспортної� розв’язи�на�Харівсьій� площі

��Дарницьом��районі�м.�Києва.

2.�Відшод�вання�збитів,�спричинених�ро-

зірванням� до�овор�� оренди� земельних� діля-

но�від�11.11.2010�№ 63-6-00598,�зорема��

випад��вининення�витрат,�пов’язаних�з�ви-

діленням�частини�земельної�діляни�в�орем�

земельн��ділян��та��ладенням�ново�о�до�о-

вор��оренди,�виріш�вати���встановленом��за-

оном�поряд�.

3.� Дор�чити� Департамент�� земельних� ре-

с�рсів� вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої� місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)� під�от�вати� і� по�одити� із� товариством� з

обмеженою� відповідальністю� “КИЇВ� ТЕРМІ-

НАЛ”�перелі�земельних�діляно,�що�мож�ть

б�ти�запропоновані�товариств��з�обмеженою

відповідальністю� “КИЇВ� ТЕРМІНАЛ”� взамін

тих,�що�б�ли�передані�відповідно�до�розірва-

но�о�до�овор��оренди�земельних�діляно�від

11.11.2010�№ 63-6-00598.

4.�Департамент��еономіи�та�інвестицій�в

місячний� термін� роз�лян�ти� питання� щодо

розірвання� інвестиційно�о� до�овор�� від

18.05.2007� № 049-13/і/20� про� інвест�вання

омплесної� реонстр�ції� Харівсьої� площі

з�б�дівництвом�транспортної�розв’язи�в�різ-

них� рівнях� на� Харівсьій� площі� в� �в’язці� зі

станцією� метрополітен�,� розміщенням� авто-

возал�,�тор�овельних�омплесів�та�автосто-

яною.

5.� Контроль� за� вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архітет�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “БАНК
3/4” земельної ділянки для реконструкції, експлуатації 

та обслуговування готельно
офісного комплексу 
на вул. Фрунзе, 25 — 27 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 102/9690 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Передати� ПУБЛІЧНОМУ� АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�“БАНК�3/4”,�за��мови�ви-

онання� п�нт�� 2� цьо�о� рішення,� в� дов�о-

строов��оренд��до�30.06.2028�(період�чин-

ності�до�овор��оренди�майна)�земельн��ді-

лян�� площею� 0,2778� �а� (адастровий� но-

мер� 8000000000:85:312:0028)� для� реон-

стр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання��о-

тельно-офісно�о�омплес��на�в�л.�Фр�нзе,

25 —�27���Подільсьом��районі�м.�Києва� із

земель�ом�нальної�власності�територіаль-

ної� �ромади� міста� Києва� (справа� А-20791,

заява� ДЦ� від� 31.05.2013� № 01109-

000087963-014).

2.� ПУБЛІЧНОМУ� АКЦІОНЕРНОМУ� ТОВА-

РИСТВУ�“БАНК�3/4”:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о�одес��Ураїни.

2.2.� Питання� майнових� відносин� виріш�-

вати�в��становленом��поряд�.

2.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�діляни.

2.4.� Вионати� вимо�и,� виладені� �� вис-

нов�� Департамент�� земельних� рес�рсів

вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої� місьої� ради

(Київсьої� місьої� державної� адміністрації)

від�27.06.2013�№ 05704-13511.

2.5.� У� разі� необхідності� проведення� ре-

онстр�ції� чи� ново�о� б�дівництва� питання

оформлення�дозвільної�та�проетно-ошто-

рисної� до�ментації� виріш�вати� в� поряд�,

визначеном��заонодавством�Ураїни.

2.6.�У�місячний�термін�надати�до�Депар-

тамент�� земельних� рес�рсів� вионавчо�о

ор�ан�� Київсьої� місьої� ради� (Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�до�менти,

визначені� заонодавством,� необхідні� для

�ладання� до�овор�� оренди� земельної� ді-

ляни.

3.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�на

право�тимчасово�о�дов�остроово�о�орис-

т�вання� землею� на� �мовах� оренди� від

22.03.2000�№ 85-5-00044� з� момент�� дер-

жавної�реєстрації�до�овор��оренди�земель-

ної� діляни� ПУБЛІЧНОМУ� АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�“БАНК�3/4”.

4.� Визнати� таим,� що� втратив� чинність,

п�нт� 8� рішення� Київсьої� місьої� ради� від

06.07.99�№ 348/449�“Про�надання�та�вил�-

чення�земельних�діляно”.

5.�Попередити�землеорист�вача,�що�ви-

ористання� земельної� діляни� не� за� цільо-

вим� призначенням� тя�не� за� собою� припи-

нення� права� орист�вання� нею� відповідно

до� вимо�� статей� 141,� 143� Земельно�о� о-

дес��Ураїни.

6.� Рішення� втрачає� чинність� через� два-

надцять�місяців�після�наб�ття�ним�чинності

��разі�ящо�протя�ом�цьо�о�стро��не��ла-

дений�відповідний�до�овір�оренди�земель-

ної�діляни.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти� на� постійн�� омісію� Київради� з

питань� земельних� відносин,� містоб�д�ван-

ня�та�архітет�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 8 листопада 2013 року

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 19 грудня 2012 року № 07/1/5
331
вих
12 на пункти 1, 2 

рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 року
№ 734/8071 “Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

що передані до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації, єдиним претендентам 
на право оренди та визнання таким, що втратило чинність, 
рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 395/6611”

Рішення Київської міської ради № 38/9626 від 2 жовтня 2013 року
Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 19 грудня 2012 року

№ 07/1/5
331
вих
12 на пункти 1, 2 рішення Київської міської ради від 12 липня 2012 року № 734/8071 “Про
передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, що
передані до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, єдиним претен

дентам на право оренди та визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від
27.10.2011 № 395/6611”, вважає неможливим його задоволення у зв’язку з нижченаведеним.

Згідно із частиною першою статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста без

посередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в кому

нальній власності, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої, п’ятої та шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право власності на
рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Частиною п’ятою статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що ор

гани місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійс

нюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної влас

ності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власно

сті у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати
і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та до

говорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і
оренду.

Згідно із частиною першою статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній
території.

Згідно із рішенням Київської міської ради від 12 липня 2012 року № 734/8071 “Про передачу в оренду не

житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передані до сфери
управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, єдиним претендентам на право
оренди та визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ради від 27.10.2011 № 395/6611”
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації доручено укласти договір оренди нежитлових
приміщень загальною площею 161,7 кв. м на просп. Маяковського, 26 з благодійним фондом “Дзвін надії” на
строк 2 роки 364 дні та з орендною ставкою в розмірі 1,00 грн на рік для площі 50 кв. м та 4 % від вартості май

на, визначеної експертним шляхом для площі 111,7 кв. м.

Крім того, листом Фонду державного майна України від 15 червня 2007 року № 10
16
9367 надано роз’яс

нення про встановлення орендної плати у випадках, коли методикою розрахунку орендної плати передба

чено встановлення орендної плати відповідно до розміру орендованих приміщень. Згідно із зазначеними
роз’ясненнями у випадках, коли загальна площа приміщень перевищує допустимий розмір при визначенні
орендної ставки, здійснюється арифметичне віднімання встановленої методикою норми площі приміщень
від загальної площі приміщень та на нежитлові приміщення, які становлять залишок віднімання норми від
загальної площі приміщень застосовується орендна плата, передбачена методикою на приміщення понад
встановлену норму. На нежитлові приміщення, які становлять відняту норму, встановлюється орендна пла

та, передбачена методикою для приміщень, площа яких менша або дорівнює відповідній нормі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України “Про прокуратуру”, частиною пер

шою статті 143, частиною першою статті 144 Конституції України, частинами першою, п’ятою та шостою
статті 60, пунктом 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 28 Статуту
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002
року № 371/1805, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�подання�заст�пниа�про�рора�міста�Києва�від�19��р�дня�2012�ро��№ 07/1/5-

331-вих-12�на�п�нти�1,�2�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�12�липня�2012�ро��№ 734/8071

“Про�передач��в�оренд��нежитлових�приміщень�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�що�передані�до�сфери��правління�Деснянсьої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації,�єдиним�претендентам�на�право�оренди�та�визнання�таим,�що�втратило�чин-

ність,�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�27.10.2011�№ 395/6611”.

2.�Дор�чити�заст�пни��місьо�о��олови —�серетарю�Київради�про�рез�льтати�роз�ляд��по-

дання�повідомити�заст�пни��про�рора�міста�Києва�в��становленом��поряд�.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 19 грудня 2012 року № 07/1/5
329
вих
12 на пункти 1, 2 
рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 року

№ 270/8554 “Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди”
Рішення Київської міської ради № 40/9628 від 2 жовтня 2013 року

Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 19 грудня 2012 року
№ 07/1/5
329
вих
12 на пункти 1, 2 рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 270/8554
“Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва
єдиним претендентам на право оренди”, вважає неможливим його задоволення у зв’язку з нижченаведе

ним.

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18 серпня 2011 року № 1466 “Про використання основних засобів комунальної власності те

риторіальної громади міста Києва” нежилий будинок площею 6379,4 кв. м на проспекті Перемоги, 38, літ. А
закріплено на праві оперативного управління за Головним управлінням культури виконавчого органу Київ

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Згідно із частиною першою статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста без

посередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в кому

нальній власності, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої, п’ятої та шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право власності на
рухоме і нерухоме майно, що перебуває в комунальній власності.

Частиною п’ятою статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що ор

гани місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійс

нюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної влас

ності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власно

сті у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати
і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та до


говорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і
оренду.

Згідно із частиною першою статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній
території.

Згідно із рішенням Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 270/8554 “Про передачу в орен

ду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва єдиним претенден

там на право оренди” Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено укласти договір оренди нежилих примі

щень загальною площею 399,6 кв. м у нежитловій споруді на просп. Перемоги, 38, літ. А з фізичною особою —
підприємцем Пономарьовим Олександром Валерійовичем на строк 2 роки 364 дні.

Крім того, листом Фонду державного майна України від 15 червня 2007 року № 10
16
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нення про встановлення орендної плати у випадках, коли методикою розрахунку орендної плати передба

чено встановлення орендної плати відповідно до розміру орендованих приміщень. Згідно із зазначеними
роз’ясненнями у випадках, коли загальна площа приміщень перевищує допустимий розмір, при визначенні
орендної ставки здійснюється арифметичне віднімання встановленої методикою норми площі приміщень
від загальної площі приміщень та на нежитлові приміщення, які становлять залишок віднімання норми від
загальної площі приміщень застосовується орендна плата, передбачена методикою на приміщення понад
встановлену норму. На нежитлові приміщення, які становлять відняту норму, встановлюється орендна пла

та, передбачена методикою для приміщень, площа яких менша або дорівнює відповідній нормі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України “Про прокуратуру”, частиною пер

шою статті 143, частиною першою статті 144 Конституції України, частинами першою, п’ятою та шостою
статті 60, пунктом 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 28 Статуту
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002
року № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�подання�заст�пниа�про�ро-

ра� міста� Києва� від� 19� �р�дня� 2012� ро�

№ 07/1/5-329-вих-12�на�п�нти�1,�2�рішення

Київсьої�місьої�ради�від�01�листопада�2012

ро��№ 270/8554�“Про�передач��в�оренд��не-

житлових� приміщень� ом�нальної� власності

територіальної� �ромади�міста� Києва� єдиним

претендентам� на� право� оренди”� в� частині

�ладення�до�овор��оренди�нежитлових�при-

міщень�за�альною�площею�399,6�в.�м���не-

житловій�спор�ді�на�просп.�Перемо�и,�38,�літ.

А�з�фізичною�особою —�підприємцем�Поно-

марьовим�Олесандром�Валерійовичем.

2.�Дор�чити�заст�пни��місьо�о��олови —

серетарю�Київради�про�рез�льтати�роз�ляд�

подання� повідомити� заст�пни�� про�рора

міста�Києва�в��становленом��поряд�.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 19 грудня 2012 року № 07/1/5
330
вих
12 на пункти 1, 2 
рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 року

№ 295/8579 “Про передачу в оренду нежитлового приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

що передане до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації, єдиному претенденту 

на право оренди”
Рішення Київської міської ради  № 41/9629 від 2 жовтня 2013 року 

Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 19 грудня 2012 року
№ 07/1/5
330
вих
12 на пункти 1, 2 рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 295/8579
“Про передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади міста Ки

єва, що передане до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, єдино

му претенденту на право оренди”, вважає неможливим його задоволення у зв’язку з нижченаведеним.

Згідно із частиною першою статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста без

посередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в кому

нальній власності, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до частин першої, п’ятої та шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 28 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, територіальній громаді міста Києва належить право власності на
рухоме і нерухоме майно, що знаходиться в комунальній власності.

Частиною п’ятою статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що ор

гани місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійс

нюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної влас

ності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власно

сті у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати
і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та до

говорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і
оренду.

Згідно із частиною першою статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній
території.

Згідно із рішенням Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 295/8579 “Про передачу в орен

ду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передане до
сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, єдиному претенденту на
право оренди” Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації доручено укласти договір орен

ди нежитлових приміщень загальною площею 133,20 кв. м на вул. Миколи Закревського, 29 з громадською
організацією “Спілка у справах захисту прав споживачів Деснянського району м. Києва” на строк 2 роки 364
дні з орендною ставкою в розмірі 1 грн на рік для площі 50 кв. м та 4 % від вартості майна, визначеної екс

пертним шляхом для площі 83,3 кв. м

Крім того, листом Фонду державного майна України від 15 червня 2007 року № 10
16
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нення про встановлення орендної плати у випадках, коли методикою розрахунку орендної плати передба

чено встановлення орендної плати відповідно до розміру орендованих приміщень. Згідно із зазначеними
роз’ясненнями у випадках, коли загальна площа приміщень перевищує допустимий розмір, при визначенні
орендної ставки здійснюється арифметичне віднімання встановленої методикою норми площі приміщень
від загальної площі приміщень та на нежитлові приміщення, які становлять залишок віднімання норми від
загальної площі приміщень, застосовується орендна плата, передбачена методикою на приміщення понад
встановлену норму. На нежитлові приміщення, які становлять відняту норму, встановлюється орендна пла

та, передбачена методикою для приміщень, площа яких менша або дорівнює відповідній нормі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України “Про прокуратуру”, частиною пер

шою статті 143, частиною першою статті 144 Конституції України, частинами першою, п’ятою та шостою
статті 60, пунктом 30 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 28 Статуту
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002
року № 371/1805, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�подання�заст�пниа�про�рора�міста�Києва�від�19��р�дня�2012�ро��№ 07/1/5-

330-вих-12� на� п�нти� 1,� 2� рішення� Київсьої� місьої� ради� від� 01� листопада� 2012� ро�

№ 295/8579�“Про�передач��в�оренд��нежитлово�о�приміщення�ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва,�що�передане�до�сфери��правління�Деснянсьої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації,�єдином��претендент��на�право�оренди”.

2.�Дор�чити�заст�пни��місьо�о��олови —�серетарю�Київради�про�рез�льтати�роз�ляд��по-

дання�повідомити�заст�пни��про�рора�міста�Києва�в��становленом��поряд�.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



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

адміністрації) від 29 березня 2012 року № 490 “Про робочі групи
з реалізації стратегічних ініціатив, визначених Стратегією 

розвитку міста Києва до 2025 року”
Розпорядження № 1675 від 25 вересня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 15 грудня 2011 року № 824/7060 “Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року”, рішен

ня Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02 листопада 2011 року № 2033 “Про підготов

ку реалізації стратегічних ініціатив міста Києва”, у зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення
ефективної реалізації стратегічних ініціатив, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.� Доповнити� розпорядження� вионав-

чо�о� ор�ан�� Київсьої� місьої� ради� (Київ-

сьої� місьої� державної� адміністрації)� від

29�березня�2012�ро��№ 490� “Про�робочі

�р�пи� з� реалізації� страте�ічних� ініціатив,

визначених�Страте�ією�розвит��міста�Ки-

єва�до�2025�ро�”�новим�п�нтом�11�тао-

�о�зміст�:

“11.� Встановити� персональн�� відповідаль-

ність�ерівниів�стр�т�рних�підрозділів�вио-

навчо�о� ор�ан�� Київсьої�місьої� ради� (Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації) —��олів

робочих��р�п�за�реалізацію�відповідних�стра-

те�ічних�ініціатив”.

У�зв’яз��з�цим,�п�нти�11-13��важати�від-

повідно�п�нтами�12-14.

2.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

пи�з�реалізації�страте�ічної�ініціативи�“Першо-

ласна� інфрастр�т�ра”,� затверджено�о� роз-

порядженням� вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації)�від�29�березня�2012�ро��№ 490,�ви-

лавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

3.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

Хрещатик 58 листопада 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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За�інчення	розпорядження	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)		№	1601	від	12	вересня	2013	ро��.	Почато�	�	номері	за	6	листопада	2013	ро��

2.�Питання�висвітлення�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о�розпорядження�поласти

на�заст�пниа��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’язів.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпорядження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’язів.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�17.01.2012�№�63

(в�редації�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�12.09.2013�№�1601)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів, які потребують залучення інвестицій

1.� Б�дівництво� ба�аторівнево�о� парін��� з

об’єтами� транспортної� інфрастр�т�ри

та/або� обсл��ов�вання� населення� на� в�л.

Щ�сєва,� 55� (станція� метро� “Сирецьа”)� �

Шевченівсьом��районі;

2.�Б�дівництво�парін�ів�з�об’єтами�транс-

портної�інфрастр�т�ри�та/або�обсл��ов�ван-

ня�населення:

2.1.�На�в�л.�Оноре�де�Бальзаа���Деснян-

сьом��районі;

2.2.� На� просп.� Аадеміа� Палладіна,� 23� �

Святошинсьом��районі.

3.� Б�дівництво� ба�аторівневих� парін�ів� з

об’єтами�транспортної�інфрастр�т�ри:

3.1.�На�просп.�Оболонсьом��(на�перетині�з

в�л.�Героїв�Дніпра)�в�Оболонсьом��районі;

3.2.�На�просп.�Оболонсьом�,�21�в�Оболон-

сьом��районі.

4.� Б�дівництво� ба�аторівневих� парін�ів� з

об’єтами�транспортної�інфрастр�т�ри,�при-

міщеннями�тор�овельно-офісно�о�та�соціаль-

но-поб�тово�о�призначення.

4.1.�На�просп.�Оболонсьом�,�6�в�Оболон-

сьом��районі;

4.2.�На�просп.�Оболонсьом��(навпроти�б�-

дин��№ 20)�в�Оболонсьом��районі.

5.� Влашт�вання� та� еспл�атація� відритих

автостояно�з�об’єтами�транспортної�інфра-

стр�т�ри:

5.1.� На� в�л.� Жмеринсьій,� 2� �� Святошин-

сьом��районі;

5.2.�На�перетині�в�л.�Жол�дєва�та�в�л.�Си-

мирена���Святошинсьом��районі;

5.3.�На� просп.�Петра� Гри�орена� (від� в�л.

Анни� Ахматової� до� в�л.� Тальнівсьої)� �� Дар-

ницьом��районі;

5.4.� На� в�л.� Маарена� �� Деснянсьом�

районі;

5.5.�На�в�л.�Сивасьій�(пор�ч�з�в�л.�Астра-

хансьою)���Дніпровсьом��районі;

5.6.� На� перетині� в�л.� Маршала� Греча� та

просп.�Правди���Подільсьом��районі;

5.7.�На� в�л.�Святошинсьій,� 15-а� ��Свято-

шинсьом��районі;

6.� Влашт�вання� відритих� автостояно� з

об’єтами�транспортної�інфрастр�т�ри:

6.1.�На�в�л.�Крайній���Деснянсьом��райо-

ні;

6.2.� На� в�л.� Оноре� де� Бальзаа,� 1-а

(вздовж� трамвайних� олій)� �� Деснянсьом�

районі;

6.3.� На� в�л.� Оноре� де� Бальзаа,� 16-18

(вздовж� трамвайних� олій)� �� Деснянсьом�

районі;

6.4.� На� в�л.� Оноре� де� Бальзаа,� 40-а

(вздовж� трамвайних� олій)� �� Деснянсьом�

районі;

6.5.� На� в�л.� Оноре� де� Бальзаа,� 46-а

(вздовж� трамвайних� олій)� �� Деснянсьом�

районі;

6.6.� На� в�л.� Оноре� де� Бальзаа,� 53-а

(вздовж� трамвайних� олій)� �� Деснянсьом�

районі;

7.� Влашт�вання� та� еспл�атація� відритих

автостояно�з�об’єтами�транспортної�інфра-

стр�т�ри/дорожньо�о�сервіс�:

7.1.� На� в�л.� Кільцева� доро�а� (навпроти

Святошинсьо�о� ладовища)� �� Святошин-

сьом��районі;

7.2.�На�перетині�в�л.�Рев�цьо�о�та�в�л.�Ан-

ни�Ахматової���Дарницьом��районі;

7.3.�На�в�л.�Марини�Расової,�52-в���Дніп-

ровсьом��районі;

7.4.� На� в�л.� Леніна,� 55� �� Дарницьом�

районі;

7.5.�На� в�л.�Єлізавети�Чавдар,� 1-3� ��Дар-

ницьом��районі.

8.�Б�дівництво�наземно�о�парін���з�об’є-

тами� транспортної� інфрастр�т�ри� та� б�дів-

лею��ромадсьо�о�призначення�на�в�л.�Свя-

тошинсьій —�просп.�Перемо�и�та�пл.�Героїв

Бреста���Святошинсьом��районі.

9.� Б�дівництво� підземно�о� парін��,� �ро-

мадсьих� б�дівель� та� спор�д� із� заїздами� та

�остьовою�автостояною�на�просп.�Аадеміа

Гл�шова,� 1� (станція� метро� “Виставовий

центр”)���Голосіївсьом��районі.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

пи�з�реалізації�страте�ічної�ініціативи�“Ощад-

лива� енер�етиа”,� затверджено�о� розпоря-

дженням� вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�29�березня�2012�ро��№ 490,�ви-

лавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

4.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

пи�з�реалізації� страте�ічної� ініціативи� “Зроб-

лено� в� Києві”,� затверджено�о� розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

від� 29� березня� 2012� ро��№ 490,� вилавши

йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

5.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

пи� з� реалізації� страте�ічної� ініціативи� “Еле-

тронний��ряд”,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

від� 29� березня� 2012� ро��№ 490,� вилавши

йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

6.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

пи� з� реалізації� страте�ічної� ініціативи� “К�ль-

т�рна� височина”,� затверджено�о� розпоря-

дженням� вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�29�березня�2012�ро��№ 490,�ви-

лавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

7.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

пи� з� реалізації� страте�ічної� ініціативи� “Дніп-

ровсьа� перлина”,� затверджено�о� розпоря-

дженням� вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�29�березня�2012�ро��№ 490,�ви-

лавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

8.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

пи�з�реалізації�страте�ічної�ініціативи�“Здоро-

вий� иянин”,� затверджено�о� розпоряджен-

ням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

від� 29� березня� 2012� ро��№ 490,� вилавши

йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

9.�Затвердити�зміни�до�слад��робочої��р�-

пи�з�реалізації�страте�ічної� ініціативи�“Центр

пор�ч� з� домом”,� затверджено�о� розпоря-

дженням� вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�від�29�березня�2012�ро��№ 490,�ви-

лавши�йо�о�в�новій�редації,�що�додається.

10.� Затвердити� зміни� до� слад�� робочої

�р�пи� з� реалізації� страте�ічної� ініціативи

“Міжнародна� �авань� штаб-вартир”,� затвер-

джено�о�розпорядженням�вионавчо�о�ор�а-

н�� Київсьої� місьої� ради� (Київсьої� місьої

державної�адміністрації)�від�29�березня�2012

ро��№ 490,�вилавши�йо�о�в�новій�редації,

що�додається.

11.� Заст�пни�� �олови� Київсьої� місьої

державної� адміністрації� з�ідно� з� розподілом

обов’язів�прийняти�рішення�щодо�висвітлен-

ня�в�засобах�масової�інформації�зміст��цьо�о

розпорядження.

12.� Контроль� за� вионанням�цьо�о� розпо-

рядження�залишаю�за�собою.

Голова  О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про проведення святкового концерту з нагоди 70
ї річниці 
початку визволення України від фашистських загарбників 

09 листопада 2013 року на Майдані Незалежності
Розпорядження № 1945 від 29 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ” та Порядку організації та про

ведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
просвіт

ницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 червня 1999 року № 317/418, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Підтримати� ініціатив�� МГО� “День� Хре-

щення� Р�сі”� щодо� проведення� святово�о

онцерт��з�на�оди�70-ї�річниці�почат��визво-

лення� Ураїни� від� фашистсьих� за�арбниів

09�листопада�2013�ро��на�Майдані�Незалеж-

ності.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов��та�проведення�святово�о�онцер-

т��взяла�на�себе�МГО�“День�Хрещення�Р�сі”.

3.�Просити�Головне��правління�МВС�Ура-

їни� в�м.�Києві� забезпечити�охорон�� �ромад-

сьо�о� поряд�� 09� листопада� 2013� ро�� на

Майдані�Незалежності.

4.�МГО�“День�Хрещення�Р�сі”�забезпечити

дотримання� Правил� бла�о�строю� міста� Ки-

єва,�затверджених�рішенням�Київсьої�місьої

ради� від� 25� �р�дня� 2008� ро��№ 1051/1051

під�час�під�отови�та�проведення�онцерт��на

Майдані�Незалежності�з�06��од.�00�хв.�07�лис-

топада�2013�ро��та�відновлення�пор�шено�о

бла�о�строю�до�18��од.�00�хв.�10�листопада

2013�ро�.

5.� Департамент�� місьо�о� бла�о�строю� та

збереження� природно�о� середовища� вио-

навчо�о� ор�ан�� Київсьої�місьої� ради� (Київ-

сьої�місьої� державної� адміністрації)� забез-

печити� постійн�� �отовність� ом�нальної� ава-

рійно-рят�вальної� сл�жби� “Київсьа� сл�жба

порят�н�”�09�листопада�2013�ро��на�Май-

дані�Незалежності.

6.� Департамент�� охорони� здоров’я� вио-

навчо�о� ор�ан�� Київсьої�місьої� ради� (Київ-

сьої�місьої� державної� адміністрації)� забез-

печити� чер��вання� машин�швидої� медичної

допомо�и� під� час� проведення� онцерт�� 09

листопада�2013�ро��на�Майдані�Незалежно-

сті.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниа��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації —�ерів-

ниа� апарат�� вионавчо�о� ор�ан�� Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації)�П�занова�О.Г.

Голова О. Попов

Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 21 серпня 2009 року № 944 та від 31 серпня 2009 року № 957
Розпорядження № 1808 від 8 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впорядкуван

ня надання послуг з перевезення пасажирів, в межах функцій органу місцевого самоврядування: 

1.�Визнати�таими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації)� від� 21� серпня� 2009� ро��№ 944

“Про�встановлення�КП� “Київпастранс”� тари-

фів�на�перевезення�пасажирів�місьою�еле-

тричою”;�розпорядження�вионавчо�о�ор�а-

н�� Київсьої� місьої� ради� (Київсьої� місьої

державної� адміністрації)� від�31�серпня�2009

ро��№ 957�“Про�встановлення�КП�“Київпас-

транс”� вартості� єдино�о� проїзно�о� вита

“автоб�с —�місьа�елетрича”.�

2.� Заст�пниові� �олови� Київсьої� місьої

державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом

обов’язів� прийняти� рішення� щодо� висвіт-

лення� �� засобах�масової� інформації� зміст�

цьо�о�розпорядження.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпо-

рядження� поласти� на� заст�пниів� �олови

Київсьої� місьої� державної� адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’язів.

Голова О. Попов
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Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатних

виборчих округах на повторних виборах народних депутатів України 
15 грудня 2013 року

Постанова № 290 від 5 листопада 2013 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні

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 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Зареєстр	вати��андидатів�	�народні�деп	тати�У�раїни�в�одномандатних�виборчих�о�р	�ах�на

повторних�виборах�народних�деп	татів�У�раїни�15��р	дня�2013�ро�	�з�ідно�з�додат�ами�1 —�4.

2.�Витя��із�цієї�постанови�та�посвідчення�встановленої�форми�видати�представни�ам�відпо-

відних�політичних�партій,�а�та�ож�відповідним��андидатам�	�народні�деп	тати�У�раїни,�я�і�ба-

лот	ються�в�одномандатних�виборчих�о�р	�ах�	�поряд�	�самовис	вання.

3.�Цю�постанов	�разом�з�відповідним�додат�ом�надіслати�відповідним�ре�іональним�др	�о-

ваним�засобам�масової�інформації�для�оприлюднення�	�триденний�стро��з�дня�її�прийняття,�а

та�ож�оприлюднити�на�офіційном	�веб-сайті�Центральної�виборчої��омісії.

Голова Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато��4

до�постанови�Центральної�виборчої��омісії

від�5�листопада�2013�ро�	�№ 290

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному

виборчому окрузі № 223 (місто Київ) на повторних виборах 
народних депутатів України 15 грудня 2013 року

Бєлов�Оле�сандр�Ми�олайович,�народився�5��вiтня�1989�ро�	�в�місті�Дніпропетровсь�	,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

начальни�,�навчально-методичний�відділ�Солом’янсь�ої�районної�в�місті�Києві�ор�анізації�Пар-

тії�ре�іонів,�безпартійний,�проживає�в�місті�Ірпінь�Київсь�ої�області,�с	димість�відс	тня,�само-

вис	вання.

Б	зина�Олесь�Оле�сійович,�народився�13�липня�1969�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�спеціальний��о-

респондент,� �азета� "Се�одня",� безпартійний,� проживає� в� місті� Києві,� с	димість� відс	тня,

с	б’є�т�вис	вання�—�Партія�"Р	сь�ий�бло�".

Б	рля�Оле�сандр�Юрійович,�народився�2��вiтня�1961�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�фізична�осо-

ба —�підприємець,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Головань�Оле�сандр�Оле�сійович,�народився�29�серпня�1987�ро�	�в�місті�Прил	�и�Черні�ів-

сь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�ра-

їни,�освіта�вища,�аспірант,� Інстит	т�світової�е�ономі�и� і�міжнародних�відносин�НАН�У�раїни,

безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Гордієн�о�Оле�сій�Ми�олайович,�народився�24�люто�о�1952�ро�	�в�смт�Малинів�а�Ч	�	їв-

сь�о�о�район	�Хар�івсь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�прожи-

ває�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�пенсіонер,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	ди-

мість�відс	тня,�самовис	вання.

Гри�орен�о�Василь�Васильович,�народився�1�сiчня�1966�ро�	�в�селі�Даш�івці�Літинсь�о�о

район	�Вінниць�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�те-

риторії�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�КП�"Кер	юча�дире�ція�Шевчен�івсь�о�о�район	",�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Д	дни��Оле�сій�Сер�ійович,�народився�8��вiтня�1987�ро�	�в�місті�Умань�Чер�ась�ої�області,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,�дире�тор�філії,�Київсь�ий�молодіжний�центр�праці,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Єс�іна�Олена�Оле�сандрівна,�народилася�4�травня�1978�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��олова,�Асоці-

ація�"Союз�підприємств�	�раїнсь�ої��одинни�ової�промисловості —�виробни�ів�та�постачаль-

ни�ів��одинни�ів",�безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Заволодь�о�Дмитро�Оле�сандрович,�народився�11�вересня�1979�ро�	�в�місті�Старобільсь�

Л	�ансь�ої�області,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території

У�раїни,�освіта�середня�спеціальна,�дире�тор,��омпанія� "Фінансовий�холдин��"Атлант",�без-

партійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Іжиць�ий�Михайло�Михайлович,�народився�18��р	дня�1967�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин

У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�фізична

особа —�підприємець,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	-

вання.

Калантар�Оле�сандр�Оле�сандрович,�народився�8�липня�1947�ро�	�в�селі�Ново-Дер�	л�Бі-

ловодсь�о�о� район	�Л	�ансь�ої� області,� �ромадянин� У�раїни,� протя�ом� останніх� п’яти� ро�ів

проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�ТОВ�"А.�Альфа-У�раїна",�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Калашні�ов�Оле�� Іванович,�народився�6�листопада�1962�ро�	�в�місті�Рівном	,��ромадянин

У�раїни,� протя�ом�останніх� п’яти�ро�ів� проживає�на� території� У�раїни,� освіта� вища,� �олова,

Все	�раїнсь�а��ромадсь�а�ор�анізація�"За�альновоїнсь�а�спіл�а�У�раїни",�член�Партії�ре�іонів,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Калінч	��Юрій� Іванович,�народився�3��р	дня�1977�ро�	�в�місті�Києві,� �ромадянин�У�раїни,

протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�за�альна�середня,�фізич-

на�особа —�підприємець,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	-

вання.

Король�Сер�ій�Оле�сандрович,�народився�30�жовтня�1965�ро�	�в�місті�Ма�деб	р�,�Німеччи-

на,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта

вища,�юрис�онс	льт,�Центр�первинної�меди�о-санітарної�допомо�и�Дарниць�о�о�район	�в�міс-

ті�Києві,�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

К	леба�Сер�ій�Ми�олайович,�народився�19�травня�1965�ро�	�в�місті�Києві,��ромадянин�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,�дире�тор,�ПП

"Фірма�Аріон",�безпартійний,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

К	щ�Оле�сій�Іванович,�народився�1�червня�1979�ро�	�в�місті�Под�орне�Воронезь�ої�області,

Росія,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�осві-

та�вища,�доцент,��афедра�виробництва,�ремонт	�та�матеріалознавства�Національно�о�транс-

портно�о�	ніверситет	,�член�Партії�ре�іонів,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�само-

вис	вання.

Л	�ови��Сер�ій�Ми�олайович,�народився�14�вересня�1979�ро�	�в�місті�Казі-Ма�омед,�Азер-

байджан,��ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,

освіта�вища,�заст	пни��начальни�а,�відділ��	манітарно�о�розвит�	�та�соціальних��ом	ні�ацій

Національно�о�авіаційно�о�	ніверситет	,�член�Партії�Зелених�У�раїни,�проживає�в�місті�Києві,

с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Ма�арян�Арт	р�Владиславович,�народився�2�вересня�1982�ро�	�в�місті�Ба�	,�Азербайджан,

�ромадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�ви-

ща,��оловний�спеціаліст,�Міністерство�е�ономічно�о�розвит�	�і�тор�івлі�У�раїни,�безпартійний,

проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

Масалітіна�Оль�а�Юріївна,�народилася�29�липня�1974�ро�	�в�місті�Києві,��ромадян�а�У�ра-

їни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,��енеральний

дире�тор,�ТОВ�"Дженерал�Паблі��Рілейшнз",�безпартійнa,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість

відс	тня,�самовис	вання.

Міть�о�Ві�тор�Геор�ійович,�народився�20�травня�1941�ро�	�в�місті�Ба�	,�Азербайджан,��ро-

мадянин�У�раїни,�протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�проживає�на�території�У�раїни,�освіта�вища,

пенсіонер,�член�Партії�ре�іонів,�проживає�в�місті�Києві,�с	димість�відс	тня,�самовис	вання.

1.�Внести�зміни�до�розпорядження

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

від�18�люто�о�2006�ро�	�№ 259�“Про�спор	-

дження�пам’ятни�а�Героям�Кр	т�на�Пар�о-

вій�дорозі�	�Печерсь�ом	�районі”�ви�лавши

розпорядження�	�та�ій�реда�ції:

“Про� спор	дження� пам’ятни�а� Героям

Кр	т� на� Пар�овій� дорозі� 	� Печерсь�ом	

районі

Відповідно�до�За�он	�У�раїни�“Про�місце-

ве�самовряд	вання�в�У�раїні”,�У�аз	�Прези-

дента� У�раїни� від� 25� жовтня� 2007� ро�	

№ 1014/2007�“Про�відзначення�90-ї�річниці

подви�	� Героїв� Кр	т”,� постанови� Кабінет	

Міністрів� У�раїни� від� 08� серпня� 2004� ро�	

№ 1181�“Дея�і�питання�спор	дження�(ство-

рення)� пам’ятни�ів� і�мон	ментів”,� врахов	-

ючи�розпорядження�Президента�У�раїни�від

24�січня�2003�ро�	�№ 12/2003-рп�“Про�вша-

н	вання�пам’яті�Героїв�Кр	т”,�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�04�люто�о�1999�ро�	

№ 127/228�“Про�відзначення�пам’яті�Героїв

Кр	т”,�з�метою�вшан	вання�пам’яті��ероїчно

за�иблих�юна�ів�	�бою�під�Кр	тами,�в�межах

ф	н�цій�ор�ан	�місцево�о�самовряд	вання:

1.� Спор	дити� пам’ятни�� Героям� Кр	т� на

Пар�овій�дорозі�	�Печерсь�ом	�районі.

2.� Замовни�ом� прое�т	вання� та� спор	-

дження�об’є�та,�зазначено�о�в�п	н�ті�1�цьо-

�о� розпорядження,� визначити� �ом	нальне

підприємство�“Дире�ція�реставраційно-від-

новлювальних� робіт”� ви�онавчо�о� ор�ан	

Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації)� (далі —� КП� “Ди-

ре�ція� реставраційно-відновлювальних� ро-

біт”.

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

адміністрації) від 18 лютого 2006 року № 259 
“Про спорудження пам’ятника Героям Крут 

на Парковій дорозі 
у Печерському районі”

Розпорядження № 1589 від 11 вересня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 25

жовтня 2007 року № 1014/2007 “Про відзначення 90'ї річниці подвигу Героїв Крут”, постанови Кабінету Мі'
ністрів України від 08 серпня 2004 року № 1181 “Деякі питання спорудження (створення) пам’ятників і мону'
ментів”, враховуючи розпорядження Президента України від 24 січня 2003 року № 12/2003'рп “Про вшану'
вання пам’яті Героїв Крут”, рішення Київської міської ради від 04 лютого 1999 року № 127/228 “Про відзна'
чення пам’яті Героїв Крут” та з метою спорудження пам’ятника Героям Крут, в межах функцій органу міс'
цевого самоврядування:

3.�КП�“Дире�ція�реставраційно-відновлю-

вальних�робіт”:

3.1.Отримати�вихідні�дані�на�прое�т	ван-

ня�об’є�та.

3.2.У�ласти�з�авторсь�им��оле�тивом-пе-

реможцем� �он�	рс	� на� �ращий� ес�ізний

прое�т�пам’ятни�а�до�овір�на�розроблення

прое�тно-�ошторисної�до�	ментації.

3.3.� Забезпечити� затвердження� прое�т-

но-�ошторисної� до�	ментації� на� спор	-

дження�об’є�та,�зазначено�о�в�п	н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

3.4.�Одержати�	�Департаменті�містоб	д	-

вання� та� архіте�т	ри� ви�онавчо�о� ор�ан	

Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації)�містоб	дівні�	мови

та�обмеження.

3.5.�Відповідно�до�за�онодавства�У�раїни

в� сфері� державних� за�	півель� визначити

�енеральн	�підрядн	�ор�анізацію�для�ви�о-

нання� робіт,� зазначених� в� п	н�ті� 1� цьо�о

розпорядження.

3.6.� Під� час� 	�ладання� до�овор	� підряд	

на�б	дівництво�об’є�та�обов’яз�ово�перед-

бачити� 	мови� щодо� надання� підрядни�ом

�арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�встанови-

ти��арантійні�стро�и�е�спл	атації�об’є�та.

3.7.�Одержати�дозволи�центрально�о�ор-

�ан	� ви�онавчої� влади,� що� реаліз	є� дер-

жавн	�політи�	� 	� сфері� охорони� �	льт	рної

спадщини —� Міністерства� �	льт	ри� У�ра-

їни,�місцево�о�ор�ан	�	�сфері�охорони��	ль-

т	рної� спадщини —� Управління� охорони

�	льт	рної� спадщини� ви�онавчо�о� ор�ан	

Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної�адміністрації)�на�проведення�ро-

біт.

3.8.� Забезпечити� дотримання� вимо�� за-

�онодавства�щодо�поряд�	�ви�онання�б	ді-

вельних�робіт.

3.9.�Забезпечити�дотримання�вимо��Пра-

вил� бла�о	строю� міста� Києва,� затвердже-

них�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

�р	дня�2008�ро�	�№ 1051/1051.

4.�Департамент	�б	дівництва�та�житлово-

�о� забезпечення� ви�онавчо�о� ор�ан	� Київ-

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

жавної� адміністрації)� подати� до� Департа-

мент	�е�ономі�и�та� інвестицій�ви�онавчо�о

ор�ан	� Київсь�ої� місь�ої� ради� � (Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестицій-

ні�пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазна-

чених� 	� п	н�ті� 1� цьо�о� розпорядження,� до

про�рам� е�ономічно�о� та� соціально�о� роз-

вит�	�м.�Києва�на�2014�рі��та�наст	пні�ро�и.

5.� Взяти� до� відома,� що� прое�т	вання

об’є�та,�зазначено�о�	�п	н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,� б	де� здійснюватися� за� рах	но�

місь�о�о�бюджет	,�а�йо�о�спор	дження —�за

рах	но��Державно�о�бюджет	�У�раїни.

6.� Визнати� та�им,� що� втратив� чинність,

абзац� 2� п	н�т	� 1� розпорядження� Київсь�ої

місь�ої�державної� адміністрації� від�12�лис-

топада�2003�ро�	�№ 2101�“Про�заходи�що-

до�вшан	вання�пам’яті�Героїв�Кр	т”.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження� по�ласти� на� заст	пни�ів� �олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів."

Голова О. Попов
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Відповіді на сканворд 

“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 Киви Іллі Володимировича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2827713757.

Бан отрим вача: Центральне відділення ПАТ “ЄВРОГАЗБАНК”,

м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 380430.

Рах но отрим вача: 2643150124955”.

“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 Монтян Тетяни Ми олаївни.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2653909640.

Бан отрим вача: Глибочиць е відділення Київсь ої філії ПАТ “КБ

“ПІВДЕНКОМБАНК”, м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 320876.

Рах но отрим вача: 26438032207001”.

“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 О нсь ої Наталії Василівни.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2623118847.

Бан отрим вача: Відділення “Київсь е № 6”, ПАТ “Альфа-бан ”,

м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 300346.

Рах но отрим вача: 26432012954701”.

“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 Шилової Ві торії Віталіївни.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат :

2642200461.

Бан отрим вача: ТВБВ №10026/0159 філії — ГУ по м. Києв та Ки-

ївсь ій області АТ “Ощадбан ”.

Код бан отрим вача (МФО): 322669.

Рах но отрим вача: 26430500121063”.

Остапч Марина Анатоліївна, народилася 10 серпня
1988 ро в селі Кан ни Ново рад-Волинсь о о район
Житомирсь ої області, ромадян а У раїни, протя ом
останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни, освіта
вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в міс-
ті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Паш евич Андрій І орович, народився 14 листопада

1960 ро в місті Петрівсь е Тамбовсь ої області, Росія,
ромадянин У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів прожи-
ває на території У раїни, освіта вища, тимчасово не пра-
цює, безпартійний, проживає в місті Києві, с димість від-
с тня, самовис вання.
Пере да Вадим Ед ардович, народився 16 вiтня 1973

ро в місті Умань Чер ась ої області, ромадянин У раїни,
протя ом останніх п’яти ро ів проживає на території У ра-
їни, освіта вища, оловний спеціаліст, відділ т ризм та
охорони льт рної спадщини правління льт ри, т риз-
м та охорони льт рної спадщини Деснянсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації, безпартійний, прожи-
ває в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Петрина Оле сій Сер ійович, народився 4 вiтня 1983

ро в селі Мотижин Ма арівсь о о район Київсь ої об-
ласті, ромадянин У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів
проживає на території У раїни, освіта вища, оловний спе-
ціаліст, відділ інвестицій розвит інфрастр т ри депар-
тамент е ономічно о розвит а рарно о рин Міністер-
ства а рарної політи и та продовольства У раїни, безпар-
тійний, проживає в місті Києві, с димість відс тня, само-
вис вання.
Пі аревсь ий Валерій Арсентійович, народився 22 верес-

ня 1954 ро в місті Чита, Росія, ромадянин У раїни, про-
тя ом останніх п’яти ро ів проживає на території У раїни,
освіта вища, фізична особа — підприємець, безпартійний,
проживає в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Под орний Петро Петрович, народився 16 травня 1958

ро в місті Уфа, Баш ирія, Росія, ромадянин У раїни,
протя ом останніх п’яти ро ів проживає на території У ра-
їни, освіта вища, війсь овий пенсіонер, безпартійний, про-
живає в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.

Самойлен о І ор Ми олайович, народився 14 липня 1962
ро в місті Києві, ромадянин У раїни, протя ом останніх
п’яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, за-
ст пни олови, ромадсь а ор анізація "Київсь а місь а
спіл а захист прав споживачів", безпартійний, проживає в
місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Семаш Володимир Адамович, народився 3 вiтня 1950

ро в місті Кам’янець-Подільсь ий Хмельниць ої області,
ромадянин У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів прожи-
ває на території У раїни, освіта вища, оловний онс ль-
тант, Державна сл жба У раїни з питань ре ляторної по-
літи и та розвит підприємництва, безпартійний, прожи-
ває в місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Тя ній Сер ій Володимирович, народився 28 березня

1977 ро в с. Феневичі Іван івсь о о район Київсь ої об-
ласті, ромадянин У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів
проживає на території У раїни, освіта вища, дире тор,
ТОВ "Новітні азові техноло ії", безпартійний, проживає в
місті Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Хмель Анатолій Оле сійович, народився 3 березня 1959

ро в місті Києві, ромадянин У раїни, протя ом останніх
п’яти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища,
дире тор, ТОВ "ХАО", безпартійний, проживає в місті Ки-
єві, с димість відс тня, самовис вання.
Хода овсь ий Ві тор Ми олайович, народився 8 листо-

пада 1957 ро в с. Б чмани Олевсь о о район Житомир-
сь ої області, ромадянин У раїни, протя ом останніх п’я-
ти ро ів проживає на території У раїни, освіта вища, оло-
ва правління, Київсь ий місь ий бла одійний фонд "Наш
Київ", безпартійний, проживає в місті Києві, с димість від-
с тня, самовис вання.
Цвір н Антон Ми олайович, народився 17 березня 1990

ро в місті Херсоні, ромадянин У раїни, протя ом остан-
ніх п’яти ро ів проживає на території У раїни, освіта за-
альна середня, олова правління, Бла одійний фонд "Ан-
тона Цвір на", безпартійний, проживає в місті Києві, с -
димість відс тня, самовис вання.

Секретар Центральної виборчої комісії T. ЛУКАШ

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про повторний продаж на а ціоні

за методом зниження ціни об'є та приватизації —
нежило о приміщення площею 1 000,00 в.м

на в л. Інстит тсь ій, 2, літ. "А"
Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 1 000,00 в.м.
Адреса: 01001, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспец-

е спл атація".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 48 а ( р пи приміщень № 1) площею

1 000,00 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 54 992 000 (п'ятдесят чотири мільйони

дев'ятсот дев'яносто дві тисячі) ривень.
ПДВ — 10 998 400 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім ти-

сяч чотириста) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 65 990 400 (шістде-

сят п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч чотириста) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах -

ванням ПДВ — 6 599 040 (шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять
тисяч соро ) ривень.
УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітар-

но-технічном стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — прода-

ж об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєс-
трацією 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 спла-

тити на ористь Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір роз-
мірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлю-
ється біржею;

4. А ціон б де проведено 29 листопада 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь ів-

сь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "GreenWell", товарна біржа "У рспец-
рес рс". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Green-
Well", товарна біржа "У рспецрес рс", 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 № 26001301729701 в АБ "Південний", од
бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецре-
с рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 6 599 040 ривень, що становить
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но
№ 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917,
од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові

ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:

01001, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,

м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Green-
Well", товарна біржа "У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13,
(094) 927-60-13.

"ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" має намір отримати дозвіл на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел, що розташовані за адресою: м. Київ,
в л. Стецен о,1-А.

Джерелами забр днення атмосферно о повітря є пости
еле тро азозварювання, різ и металів, фарб вання,
заточ вальні та деревообробні верстати. Фа тичний річний
обся ви идів забр днюючих речовин не перевищ ватиме
1,388 т, в т.ч. о сидів азот — 0,040 т, діо сид в лецю —
0,732 т, речовин ви ляді с спендованих твердих
частино — 0,265 т, НМЛОС — 0,085 т, залізо та йо о
о исли — 0,010 т, сірчаної ислоти — 0,004 т, аерозоль
ла офарбових матеріалів — 0,124 т, силол — 0,053 т,
тол ол — 0,009 т, айт-спирит — 0,066 т. Перевищень
раничнодоп стимих онцентрацій /ГДК/ та орієнтовних
безпечних рівнів діяння /ОБРД/ забр днюючих речовин в
атмосферном повітрі не передбачається.

За додат овою інформацією звертатися за адресою:
04136, м. Київ, в л. Стецен а, 1А, тел.: (044)443-03-04.

За важення ромадсь их ор анізацій та о ремих
ромадян з цьо о питання мож ть надсилатися протя ом
30 алендарних днів з дати п блі ації повідомлення в
місцевих засобах масової інформації до Шевчен івсь ої
районної м. Києві державної адміністрації за адресою:
01030, м. Київ, в л. Б.Хмельниць о о, 24, тел. 226-23-52.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОВІДОМЛЯЄ

Рішенням постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до
фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житло-
во о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженер-
но-транспортної інфрастр т ри міста Києва, твореної розпорядженням
Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 №1403, інвести-
ційний он рс із зал чення інвестора до б дівництва Wi-Fi мережі в Київ-
сь ом метрополітені для надання я існих теле ом ні аційних посл жи-
телям та остям міста, о олошений в азеті Київсь ої місь ої ради "Хреща-
ти " (08.10.2013 № 145 (4352)) та на офіційном Інтернет-порталі Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації, визнано та им, що не відб вся.

О олошення орендодавця — Інстит т проблем моделювання в енер етиці ім. Г.Є.П хова НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 рабочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ-
164, в л. Генерала На мова, 15. Додат ова інформація за тел.: (044)424-91-62.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

СВП "АВТОТРАНСПОРТ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" інформ є про
наміри ви онати прое т ре онстр ції ло альних очисних
спор д забр днених дощових вод і вод від миття транспорт
із впровадженням системи зворотно о водопостачання
мий и автомобілів за адресою:

04655 м. Київ, просп. Мос овсь ий, 14-Б.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Розпорядженням Адміністративної оле ії Київсь о о місь о о територіально о

відділення АМКУ від 26.07.2013 розпочато роз ляд справи № 98-01/07.13 за озна-
ами пор шення ТОВ "ЕлітЖитлоСервіс" (ідентифі аційний од 31867410, м. Київ),
передбачено о ч. 1 ст. 13 За он У раїни "Про захист е ономічної он ренції",
ви ляді зловживання монопольним (домін ючим) становищем на рин .

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

№
п/п

Назва ор а-
н правлін-

ня

Балансо трим вач (назва,
юр.адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєс-
тровий
номер
майна

За-
альна
площа,
в.м

Вартість
майна за

незал. оцін-
ою, рн.

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Мета
ви о-
рис-
тання

Інші
мови

1.
Національна
а адемія

на У раїни

Інстит т проблем моделювання в
енер етиці ім. Г.Є.П хова НАНУ
в л. Генерала На мова, 15

Інженерно-лаборатор-
ний орп с, в л. Гене-
рала На мова, 15

14,50 87 000,00 Один рі офіс

2.
Національна
а адемія

на У раїни

Інстит т проблем моделювання в
енер етиці ім. Г.Є.П хова НАНУ
в л. Генерала На мова, 15

Інженерно-лаборатор-
ний орп с, в л. Гене-
рала На мова, 15

15,90 95 400,00 Один рі офіс

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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ОВНИ, збаланс йте “хоч ” і “можна”, ви залежні від
рес рсів та інтересів оточення, том аби не стати під аб-
л чни ом, створіть армонійний діловий (шлюбний) союз
для співпраці на під р нті довіри, об’єднайтеся з силля-
ми, фінансами, дотрим ючись персональних орієнтирів.
ТЕЛЬЦІ, раціонально підійдіть до теми партнер-

ства: за ладається ф ндамент співпраці на майб т-
ній рі . Тя н ти робоч лям слід в досвідченій про-
фесійній діловій оманді, об’єднаній спільними ма-
теріальними, д ховними інтересами, др жбою.
БЛИЗНЯТА, тиждень армічний, власні справи від-

с ньте на задній план, наразі виріш йте ч жі проблеми.
Шлях до роз віт та зба ачення лежить через ма ічний
вплив на людей, с млінн працю на бла о інших, родини.
РАКИ, ви — центр Всесвіт , нав оло я о о обер-

таються ала ти и, жадання поп лярності величезне, і
ви її отримаєте. Творіть, охайтеся, охм ряйте по лон-
ни ів, д х азартної боротьби, он ренції наснаж є.
ЛЕВАМ хоч розірвись — визначено метатися між

роботою та сім’єю. На ар’єрних теренах позиції
стабільні, втім т т слід пороз рібати завали, завзя-
то попрацювати, аби заробити роші. Доленосний
ве тор проля ає через оселю, стос н и “бать и-ді-
ти” — святе, любіть та шан йте домочадців.
ДІВИ, життєві вітрила над ває вітер спішних

змін; оли щось д же хочеться, не бійтеся ризи , а
сміливо дерзайте, ви — пест н долі! Чарівність,
прозорливий роз м, ма ія слова, блис ча ом ні-
абельність зроблять вас невразливими для он -
рентів, вірт озним равцем на життєвій арені.
ТЕРЕЗИ, всередині вас приховані величезні ре-

с рси для створення щасливо о б ття. Чим більше
віддасте, тим більше отримаєте — “р а дающе о
не ос деет”. Тіль и дотрим йтеся рівнова и між
д ховними цінностями і матеріальними потребами.
СКОРПІОНИ — пра матична впливова особа, але

один в полі не воїн, тож пере ляньте мови співпраці,
внесіть оре тиви до старих домовленостей і поставте
їх на творчі рей и. Тіль и здорові взаємини з оле ами
задовольнять амбіції, сприятим ть баланс інтересів.
СТРІЛЬЦІ, тиха вода реблю рве, вами ер є не-

зрима р а Всевишньо о, під оріться й не б нт йте,
стрим йте войовнич запальність, особливо в про-
фесійній сфері, де вима ається відповідальність,
міння приймати онстр тивні рішення, ладити з о-
ле тивом, дос онало ви он ючи дор чені завдання.
КОЗЕРОГИ, нав оло “ равітаційне” др жнє поле,

і всі, хто потрапив в йо о ма нетичн а р , отові
розділити ваші інтереси й дихати одним братер-
сь им д хом. У ріплюйте мости співпраці особис-
тою чарівністю, дипломатичним хистом.
ВОДОЛІЯМ поталанить розширити сфер діло-

во о вплив , розба атіти завдя и ч дово розвиненій
інт їції плюс впливовим с спільним зв’яз ам і про-
фесійній майстерності. Кар’єрне сходження роз-
палі, тя ніть віз сл жбових обов’яз ів, т т ви май-
стер на всі р и, роза для он рентів.
РИБИ— яс рава п блічна персона, б дьте в цен-

трі ва и, живіть раючись, наповнюючи життєвий
простір любов’ю. Аби зробити людство щасливим,
ви здатні ви онати все на відмінно!

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Температура +8°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +14°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +11°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 89 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 8 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01001, м. Київ�1, вул. Володимирська, 51�б
Телефон для довідок 502�34�37, факс: 235�01�93
Телефони рекламного відділу: 234�21�84, 502�34�60, факс: 235�61�48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234�27�35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E�mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки авторів не
збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком     та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E,mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 32480

1090 — ìèòðîïîëèò ªôðåì îñ-
âÿòèâ Ñâ.Ìèõàéëiâñüêèé ñîáîð â
Ïåðåÿñëàâ³. 

1863 — ó Êèºâ³ â³äêðèòî ì³ñüêå
â³ää³ëåííÿ Ðîñ³éñüêîãî ìóçè÷íîãî
òîâàðèñòâà. 

1867 — îïåðîþ Îëåêñ³ÿ Âåð-
ñòîâñüêîãî "Àñêîëüäîâà ìîãèëà"
ðîçïî÷àâ ñâ³é ïåðøèé ñåçîí ïîñ-
ò³éíèé îïåðíèé òåàòð ó Êèºâ³ 

1895 — ó Âþðöáóðç³ í³ìåöüêèé
ô³çèê Â³ëüãåëüì Ðåíòãåí, ïðàöþ-
þ÷è ç åëåêòðîðîçðÿäíîþ òðóá-
êîþ, âèïàäêîâî â³äêðèâ ïðîìåí³,
çäàòí³ ïðîíèêàòè ÷åðåç íåïðîçîð³
ò³ëà ³ ïðîñâ³÷óâàòè ¿õ. Â³í íàçâàâ
¿õ X-ïðîìåí³ (ðåíòãåí³âñüêèìè
ïðîìåíÿìè) ³ çóì³â ñêîíñòðóþâà-

òè ïðèñòð³é äëÿ îòðèìàííÿ ðåí-
òãåí³âñüêî¿ êàðòèíêè. 

1909 — â³äáóëèñü óñòàíîâ÷³
çáîðè ÷ëåí³â Êè¿âñüêîãî òîâàðèñ-
òâà ïîâ³òðîïëàâàííÿ. 

1924 — ó Êèºâ³ â òåàòð³ ³ì. Ë³á-
êíåõòà â³äáóëàñÿ ïåðøà â Óêðà¿í³
õîðîâà îë³ìï³àäà. 

1925 — ó Õàðêîâ³ â³äêðèòî ïåð-
øó â ÓÑÐÐ ä³ºòè÷íó ¿äàëüíþ òà
äèòÿ÷ó ìîëî÷íó êóõíþ ïðè äðóã³é
ðîá³òíè÷³é ïîë³êë³í³ö³. 

1943 — óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåð-
õîâíî¿ ðàäè ÑÐÑÐ çàñíîâàíî îð-
äåí "Ïåðåìîãà" ³ îðäåí Ñëàâè I, II
³ III ñòóïåí³â.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь  1 0 � 1 6  л и с т о п а д а

Новий вигляд весільної
сукні, зшитої з
туалетного паперу, був

продемонстрований на
одруженні 25�річної
Дженніфер Кеннон, що
відбулося в Нью�Йорку. 

Церемонія пройшла в громадському

туалеті на Таймс�сквер, куди з цієї

нагоди пускали тільки гостей,

запрошених молодятами. Весільна сукня

нареченої, що на вигляд нічим не

відрізнялася від звичайної, змодельована

й виготовлена Ханой Кім, переможцем

конкурсу на краще весільне вбрання з

туалетного паперу, пише «Нью Йорк

Таймс». 

Також його клаптиками присутні на

весіллі гості обсипали молодят замість

традиційного рису. 

"Мені хотілося, щоб моє весілля було

нестандартним, не як у всіх, — поділилася

Дженніфер. — І це вдалося! Гості, мені

здається, навіть більше задоволені, ніж

ми. І, що найголовніше, особливого

клопоту це весілля не потребувало"

Американська пара відсвяткувала
весілля в туалеті, а сукня нареченої
була з туалетного паперу 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 8 ëèñòîïàäà


