
Отака “Європа”...
Ті, хто штурмував мерію, завдали киянам збитків на сотні тисяч гривень

Київ — велике місто, і насам�

перед тут потрібно забезпечити

роботу транспорту, безперебійне

постачання продуктів харчуван�

ня у магазини та заклади кому�

нальної і державної власності

(школи, лікарні, дитячі садки),

необхідно підтримувати функ�

ціонування енергетичних мереж.

Тому голова КМДА Олександр

Попов зранку в понеділок провів

екстрену нараду із забезпечення

нормального функціонування

всіх служб міста. Кияни та гості

столиці можуть бути спокійни�

ми: оселі залишаться теплими,

гаряча вода та електроенергія не

зникнуть, як це нерідко трапляє�

ться через революції. Міська вла�

да продовжує робити все для за�

безпечення нормального життя

столиці, хоча фахівці КМДА не

виключають перебоїв у роботі

комунальних служб. “Наш відділ

забезпечує найбільше роботи —

що стосується конкретно КМДА.

Це та робота, на якій базується

функціонування адміністрації,

міста. Ще один день блокування,

і я не знаю, що буде. Багато звер�

нень потребує оперативних рі�

шень та оперативних дій служб

міста. А сьогодні це неможливо.

Зламані двері, меблі, зламані вік�

на, можливості працювати не�

має”,— розповіла головний спе�

ціаліст відділу документації

КМДА Олена Моторна.

До того ж КМДА вимушена бу�

ла скасувати зустріч керівництва

міста з членами Громадських рад

при КМДА та РДА, оскільки в

Колонній залі розташувалися мі�

тингарі. Скасовано і низку інших

важливих заходів.

До речі, хоча мітингарі ствер�

джували, що прийшли у мерію

лише за тим, аби зігрітися, офі�

ційних звернень щодо цього до

КМДА не надходило. Посадовці

запевняють — звернулися б у ци�

вілізований спосіб, обов’язково

б допомогли. До слова, серед мі�

тингувальників, які постійно

змінюють один одного в Колон�

ній залі КМДА, багато студентів,

зустрічається й чимало дітей.

А що ж, у підсумку, дали ки�

янам, та й учасникам Євромай�

дану, гостям столиці захоплення

адміністративних будівель? Змі�

ну влади? Але самі “гарячі голо�

ви” розуміють, що діяти треба в

рамках законодавства, інакше

їхня влада буде нелегітимною.

Наближення до Європи? Під час

свого виступу у Верховній Раді

прем’єр�міністр Микола Азаров

повідомив, що він провів зустрі�

чі з послами країн ЄС, і всі вони

засудили захоплення адміністра�

тивних будівель. Покращення

життя киян? Але ж саме киянам

доведеться розплачуватися, в

буквальному сенсі, за “звитяги”

тих, хто захопив приміщення

КМДА. Як зазначив перший за�

ступник голови КМДА Анатолій

Голубченко, усе розбите й роз�

трощене “на превеликий жаль,

буде ремонтуватися за рахунок

киян”, оскільки доведеться виді�

ляти суми з міського бюджету,

що складається з податків міс�

тян. “Це те, що можна було зро�

бити для спортивних майданчи�

ків, для ремонту під’їздів, да�

хів — все це може бути втрачено

за рахунок того, що треба буде

робити ремонт”,— підкреслив

він. Київська влада не втомлює�

ться наголошувати, що підтри�

мує європрагнення мітингарів та

засуджує дії “Беркуту” під час

розгону мітингу в ніч на 30 лис�

топада, але зазначає, що євроін�

теграція — це насамперед процес

пошуку компромісу. Так було у

нині об’єднаній Європі, так по�

трібно йди у Європу і нам.

КМДА створила всі умови і буде

підтримувати їх для того, щоб

люди мирно висловили свою по�

зицію, але для порозуміння тре�

ба сідати за стіл переговорів.

Слово — за учасниками масових

акцій.

Експерти також наголошу�

ють — ескалація напруженості

закриє Україні дорогу до Європи.

“В даному випадку на поступки

мають піти і влада, і опозиція, і

Майдан. Президент заявив, що

інцидент з побиттям студентів 30

листопада буде розслідуваний і

винні — покарані. Важливо, щоб

це не залишилося словами”,—

констатує президент Української

академії політичних наук Мико�

ла Михальченко

Хоча мітин ючі ствердж ють, що прийшли мерію за тим тіль и, щоб обі рітися, офіційних звернень щодо цьо о до столичної влади не надходило

Енергетичний комплекс 
столиці працює у звичайному
режимі

Ó ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî” ïîâ³äîìèëè, ùî åíåð-
ãåòè÷íèé êîìïëåêñ ñòîëèö³ ïðàöþº ó øòàò-
íîìó ðåæèì³ çã³äíî ç äèñïåò÷åðñüêèì ãðàô³-
êîì íàâàíòàæåííÿ. Íèí³øí³ ðåæèìè íàâàí-
òàæåííÿ êè¿âñüêî¿ åíåðãîñèñòåìè õàðàêòåð-
í³ äëÿ òèïîâîãî ïåð³îäó ãðóäíÿ ì³ñÿöÿ ³ ñêëà-
äàþòü ïîíàä 1800 ÌÂò (ïðè ñåðåäíüîäîáîâ³é
òåìïåðàòóð³ ïîâ³òðÿ â³ä 0 äî —5°Ñ). Ñïîæè-
âà÷àì ñòîëèö³ ïîñòà÷àþòü íåîáõ³äíó ê³ëü-
ê³ñòü òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äëÿ çàäîâîëåííÿ æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîòðåá. Ñåðåäíüîäîáîâèé
â³äïóñê òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ÏÀÒ “Êè¿âåíåðãî”
ñòàíîâèòü 54 òèñ. Ãêàë çà äîáó. Ñë³ä çàóâà-
æèòè, ùî 2 ãðóäíÿ âíàñë³äîê ñèëüíîãî ïîðè-
âó â³òðó â äåÿêèõ ðàéîíàõ ì³ñòà â³äáóëîñü
â³äêëþ÷åííÿ ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³ ËÅÏ-110
êÂ, ùî ïðèçâåëî äî êîðîòêî÷àñíîãî ïàä³ííÿ
íàïðóãè. Îäíàê ñïðàöþâàëà àâòîìàòèêà òà
âêëþ÷èëîñü ðåçåðâíå æèâëåííÿ, ñïîæèâà÷³
íå â³äêëþ÷àëèñü â³ä åëåêòðîåíåðã³¿. Íàãàäàº-
ìî, ùî êîìïàí³ÿ ë³êâ³äîâóº ïîøêîäæåííÿ â
îïàëþâàëüíèé ïåð³îä íà ìåðåæàõ îïàëåííÿ
íå á³ëüø í³æ çà äîáó, à íà ìåðåæàõ ãàðÿ÷î-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ íå á³ëüøå òðüîõ ä³á. Ó ïå-
ð³îä ç 2 äî 3 ãðóäíÿ íà òåïëîìåðåæàõ êîìïà-
í³¿ â ðåçóëüòàò³ óñóíåííÿ 42-õ ïîøêîäæåíü
ï³äêëþ÷åíî 234 ñïîæèâà÷à

У місті запрацює новий 
автобусний маршрут 
“Ринок “Столичний” — 
метро “Теремки”

Ó ñåðåäó, 4 ãðóäíÿ, ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ
òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ ì³æ îïòîâèì
ðèíêîì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿
“Ñòîëè÷íèé” òà Êèºâîì ðîçïî÷íå ðîáîòó
íîâèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò â ðåæèì³ ìàð-
øðóòíîãî òàêñ³ ¹ 207, ÿêèé êóðñóâàòèìå
äî ñòàíö³¿ ìåòðî “Òåðåìêè” — Ê³áöåíòð”.
Ïðî öå “Õðåùàòèêó” ïîâ³äîìèëè â ÊÏ
“Êè¿âïàñòðàíñ”. Äëÿ çðó÷íîñò³ ãðîìàäÿí
çóïèíêó ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó áóäå îáëàøòîâàíî íà òåðèòîð³¿ ðèí-
êó “Ñòîëè÷íèé”. ßê çàçíà÷àþòü ó êîìó-
íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³, íà ïåðøîìó åòàï³
ðîáîòè ìàðøðóòó ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåí-
íÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòèñÿ äâîìà àâòîáóñà-
ìè âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³ ç íèçüêèì ð³âíåì ï³ä-
ëîãè ç ³íòåðâàëîì ðóõó 30 õâ. Íà çóïèíêàõ
öüîãî ìàðøðóòó áóäå ðîçì³ùåíî ðîçêëàä
â³äïðàâëåíü àâòîáóñ³â. Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ íî-
âîãî ìàðøðóòó ôàõ³âö³ ïðîâåäóòü îáñòå-
æåííÿ ïàñàæèðîïîòîê³â, çà ðåçóëüòàòàìè
ÿêèõ, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ê³ëüê³ñòü àâòîáó-
ñ³â áóäå çá³ëüøåíî. Äîâæèíà ìàðøðóòó ó
íàïðÿìêó “Ðèíîê “Ñòîëè÷íèé” — ñòàíö³ÿ
ìåòðî “Òåðåìêè” — Ê³áöåíòð” ñòàíîâèòü 5
êì, ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó — 9 êì. Ïðà-
öþâàòèìå ìàðøðóò ³ç 7.00 äî 21.00, âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó ñòàíîâèòèìå 2,50 ãðí

Мощі Георгія Побідоносця
пробудуть у Києві до 5 грудня

Äî 5 ãðóäíÿ ó Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîìó
ñîáîð³, ðîçòàøîâàíîìó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³, ïåðåáóâàòèìóòü ìîù³ ñâÿ-
òîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ.

Íàãàäàºìî, ùî äåñíèöþ ñâÿòîãî âåëèêî-
ìó÷åíèêà Ãåîðã³ÿ ïðèâåçëè äî Óêðà¿íè ç³
ñâÿòî¿ ãîðè Àôîí ç áëàãîñëîâåííÿ Áëàæåí-
í³øîãî Ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà òà çà ñïðèÿííÿ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Óïðî-
äîâæ ì³ñÿöÿ ñâÿòèíÿ ïîáóâàëà â áàãàòüîõ
óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ, â ì³ñöÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç
³ìåíåì ñâÿòîãî. Ï³ñëÿ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåí-
ñüêîãî ñîáîðó ìîù³ ïîâåðíóòüñÿ íà ñâÿòó
ãîðó Àôîí
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

З
ахоплення адмінбудівлі Київради та КМДА не
перетворило мітингувальників на “господарів
столиці”. Натомість учасники акцій отримали
наочне підтвердження тому, шо Київ нор#

мально живе і працює лише завдяки чітким та про#
фесійним діям міської влади, а не запальним гаслам
радикальних прихильників євроінтеграції. Однак на#
лагодити нормальну роботу у знищених офісах
КМДА нелегко. Власне, праця на уламках розтроще#
них шибок поміж понівеченої, а подекуди й навіть
зниклої оргтехніки, у безладі розкиданих службових
речей, паперів навряд може називатися нормаль#
ною. Такі дії засудив і Президент України, і офіційні
представники ЄС та США.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 130 (1258)

СЕРЕДА,
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2013 року

Хрещатик 2 4 грудня 2013 року

Про порядок денний пленарного засідання XII сесії Київради 
VI скликання 13.11.2013

Рішення Київської міської ради № 423/9911 від 13 листопада 2013 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Президії Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
Внести�до�поряд��денно�о�пленарно�о�засі-

дання�XII�сесії�Київради�VI�слиання�13.11.2013

таі�питання:

1.�Про�підтрим��деп�татсьих�запитів�поса-

довим�особам.

2.�Про�по�одження�призначення�Шлапа�Ал-

ли� Василівни� заст�пниом� �олови� Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�питань�здійс-

нення�самоврядних�повноважень.

3.�Про�внесення�доповнень�до�рішення�Київ-

сьої�місьої� ради�від�20.12.2012�№ 667/8957

"Про� затвердження� план�� діяльності� Київсьої

місьої�ради�з�під�отови�проетів�ре��ляторних

атів�на�2013�рі".

4.�Про�внесення�змін�до�додата�до�рішення

Київради� від� 08� люто�о� 2013� ро��№ 2/9059

"Про�Про�рам��еономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит��м.�Києва�на�2013�рі".

5.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київради�від

08.02.2013�№ 3/9060�"Про�бюджет�міста�Києва

на�2013�рі".

6.�Про�внесення�змін�до�таблиці�№ 1�до�до-

дата�3�до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�23

червня� 2011� ро��№ 242/5629� "Про� встанов-

лення�місцевих�податів�і�зборів�в�м.�Києві".

7.� Про� внесення� змін� до� рішень� Київсьої

місьої�ради.

8.�Про�затвердження�до�оворів.'

9.�Про�частове�звільнення��р.�Р�ль�П.�Т.�від

сплати�пайової��часті�(внес�)���створенні�соці-

альної� та� інженерно-транспортної� інфрастр�-

т�ри�м.�Києва.

10.�Про�частове�звільнення� �р.� Терещена

Я.�В.�від�сплати�пайової��часті�(внес�)���ство-

ренні�соціальної�та�інженерно-транспортної�ін-

фрастр�т�ри�м.�Києва.

11.�Про�затвердження�Поряд��наймен�ван-

ня� об'єтів� місьо�о� підпоряд�вання,� при-

своєння�юридичним�особам�та�об'єтам�місь-

о�о�підпоряд�вання�імен�(псевдонімів)�фізич-

них�осіб,�ювілейних�та�святових�дат,�назв�і�дат

історичних�подій���місті�Києві.

12.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 22� вересня� 2011� ро�

№ 37/6253�"Про�затвердження�Поряд��розмі-

щення�релами�в�м.�Києві".

13.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верховної

Ради� Ураїни� лопотання� про� на�ородження

Почесною� �рамотою� Верховної� Ради� Ураїни

Бабена�Івана�Миолайовича.

14.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верховної

Ради� Ураїни� лопотання� про� на�ородження

Почесною� �рамотою� Верховної� Ради� Ураїни

Марчена�Романа�Васильовича.

15.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верховної

Ради� Ураїни� лопотання� про� на�ородження

Почесною� �рамотою� Верховної� Ради� Ураїни

Старовойта�Вітора�Кіндратійовича.

16.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верховної

Ради� Ураїни� лопотання� про� на�ородження

Грамотою� Верховної� Ради� Ураїни� тр�дово�о

олетив���імназії�№ 153�ім.�О.�С.�П�шіна�І-ІІІ

ст�пенів�Шевченівсьо�о�район��м.�Києва.

17.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації� населення� "Б�диновий� о-

мітет� "В�лиця� Анищена,� 4"� �� Печерсьом�

районі�м.�Києва.

18.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н�� самоор�анізації� населення� "Комітет�міро-

район�� "Либідсьий"� ��Голосіївсьом��районі,

м.�Києва.

19.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації� населення� "Б�диновий� о-

мітет�"В�лиця�Довжена,�10"���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва.

20.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації� населення� "Б�диновий� о-

мітет�"В�лиця�Ківідзе,�23"���Печерсьом��райо-

ні�м.�Києва.

21.� Про� затвердження� спис�� ла�реатів� на

прис�дження� Премії� Київсьої� місьої� ради� за

внесо�молоді� ��розвито�місцево�о�самовря-

д�вання.

22.�Про�деяі�питання�діяльності� �станов� та

ор�анізацій,�що�належать�до�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пе-

редаються�до�сфери��правління�Святошинсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

23.�Про�питання�діяльності�Державної�ор�ані-

зації�медично�о�автотранспорт��м.�Києва�("Ки-

ївмедавтотранс").

24.�Про�затвердження�Стат�т��ом�нально�о

підприємства� вионавчо�о� ор�ан�� Київради

(Київсьої� місьої� державної� адміністрації)

"Профдезінфеція".

25.�Про� затвердження�Місьої� цільової� про-

�рами�місцевих�стим�лів�для�медичних�праців-

ниів�міста�Києва�на�2013 —�2016�рои.

26.� Про� внесення� змін� до� місьої� цільової

про�рами� "Діти� столиці"� на� 2011-2015� рои",

затвердженої� рішенням� Київсьої� місьої� ради

від�17�люто�о�2011�ро��№ 20/5407,�та�фінан-

с�вання�її�заходів���2013�році.

27.�Про�визнання�таими,�що�втратили�чин-

ність,�оремих�рішень�Київсьої�місьої�ради.

28.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 27.11.2008� № 642/642� "Про

безоплатний�проїзд���м.�Києві�працівниів�мілі-

ції,�податової�міліції�та�Сл�жби�безпеи�Ура-

їни"�(в�редації�станом�на�25.12.2012).

29.�Про�роз�ляд�протест��заст�пниа�про�-

рора� міста� Києва� від� 10.06.2011�№ 07/3-159

вих-11� на� рішення� Київсьої� місьої� ради� від

26.06.2003� № 527/687� "Про� вилючення� до-

шільно�о�навчально�о�залад��№ 306�по�в�л.

Соціалістичній,�3���м.�Києві�з�мережі�дошільних

навчальних�заладів".

30.�Про�затвердження�спис��народних�засі-

дателів�Деснянсьо�о�районно�о�с�д��міста�Ки-

єва.

31.� Про� о�олошення� природної� території,

розташованої�на�в�л.�Т�маняна,�навпроти�жит-

лових�б�динів�52-в�на�в�л.�М.�Расової�та�15-а

на�в�л.�Т�маняна���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва,�свером�ім.�Л.�Ф.�Биова.

32.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 22.05.2013�№ 317/9374� "Про

надання� стат�с�� свер�� земельній� ділянці� за-

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

ром�8000000000:82:138:0096,�яа�розташована

між�б�динами�№№ 2-6�на�в�л.�Вільшансьій�та

б�дином�№ 16�на�в�л.�Професора�Підвисоць-

о�о���Печерсьом��районі�м.�Києва".

33.� Про� створення� тимчасової� онтрольної

омісії�з�питань�перевіри�діяльності�ринів,�ав-

томийо� та� автостояно,� розташованих� на� те-

риторії� зеленої� зони�за�ально�о�орист�вання,

на� відповідність� вимо�ам� природоохоронно�о

заонодавства.

34.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�26�липня�2007�ро��№ 16/1850

"Про� деяі� питання� виористання� майна,� яе

належить� до� ом�нальної� власності� територі-

альної��ромади�м.�Києва�та�переб�ває���воло-

дінні� та� орист�ванні� відрито�о� аціонерно�о

товариства�"Київ�аз".

35.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 17.04.2013�№ 153/9210� "Про

припинення� ом�нально�о� підприємства� "До-

машній�ма�азин"�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

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

ністрації),� ом�нально�о� підприємства� "Ріо"

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої� місьої� державної� адміністрації),� ом�-

нально�о� підприємства� "Київсьі� рини"� вио-

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

місьої�державної�адміністрації)�шляхом�приєд-

нання� до� ом�нально�о� підприємства� "Світоч"

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)".

36.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

37.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

39.�Про�внесення�змін���додато�2�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�02��р�дня�2010�ро-

��№ 284/5096�"Про�питання�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва".

40.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

41.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

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

�правління�Деснянсьої� районної� в� місті� Києві

державної� адміністрації,� єдином�� претендент�

на�право�оренди.

42.�Про�передач����безоплатне�орист�вання

(позич�)� транспортно�о� засоб�� ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

43.�Про�внесення�змін�до�додата�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�24�червня�2004�ро-

�� № 322/1532� "Про� затвердження� перелі�

об'єтів�реонстр�ції,�реставрації,�незаверше-

но�о�б�дівництва,�що�належать�до�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва".

44.�Про�внесення�змін�до�додата�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�24�червня�2004

ро��№ 322/1532�"Про�затвердження�перелі-

�� об'єтів� реонстр�ції,� реставрації,� неза-

вершено�о� б�дівництва,�що� належать� до� о-

м�нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва".

45.�Про�передач����ом�нальн��власність�те-

риторіальної��ромади�міста�Переяслава-Хмель-

ницьий�б�дівель� і� спор�д� олишньо�о� табор�

праці�та�відпочин�,�розташовано�о���місті�Пе-

реяславі-Хмельницьом��на�в�л.�Го�оля,�23/1.

46.�Про�заріплення�б�дин��на�в�л.�Смирно-

ва-Ласточіна,� 26� за� ом�нальним� підприєм-

ством�"Житлоінвестб�д-УКБ".

47.�Про�зарах�вання�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�заінче-

но�о� б�дівництвом� об'єта� ом�нально�о� при-

значення.

48.�Про�демонтаж�та�списання�основних�за-

собів,� яі� належать� до� ом�нальної� власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

49.�Про�демонтаж�та�списання�основних�за-

собів,� яі� належать� до� ом�нальної� власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

50.�Про�внесення�змін���додато�1�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�27��р�дня�2001�ро-

��№ 208/1642� "Про�форм�вання�ом�нальної

власності�територіальних��ромад�районів�міста

Києва".

51.� Про� затвердження� перелі�� нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�право�оренди�яих�ви-

борюється�на�он�рсних�засадах.

52.�Про�внесення�змін���додато�до�рішення

Київсьої�місьої� ради�від�26� вітня�2012�ро�

№ 506/7843�"Про�передач����позич��(орист�-

вання)�творчим�спілам�Ураїни�нежилих�примі-

щень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва".

53.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста.

54.�Про�зарах�вання�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�дорож-

ніх�об'єтів.

55.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 24� травня� 2012� ро�

№ 596/7933� "Про� приватизацію�жилих� примі-

щень�����ртожитах�м.�Києва".

56.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

57.�Про�внесення�змін���додато�№ 5�до�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�02��р�дня�2010

ро��№ 284/284/5096�"Про�питання�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва".

58.�Про�внесення�змін���додато�8�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�02��р�дня�2010�ро-

��№ 284/284/5096�"Про�питання�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва".

59.�Про�продаж�та�списання�основних�засо-

бів,�яі�належать�до�ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва.

60.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

61.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

62.� Про�майнові� питання,� пов'язані� з� б�дів-

ництвом�автоб�сно�о�пар��на�житловом��ма-

сиві�Троєщина.

63.�Про�роз�ляд�подання�про�рора�міста�Ки-

єва�від�20�березня�2013�ро��№ 08-92-вих-13

на�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�22�верес-

ня�2011�ро��№ 41/6257�"Про�внесення�змін�до

рішення�Київсьої�місьої�ради�від�31�березня

2011�ро��№ 100/5487�"Про�Про�рам��привати-

зації� ом�нально�о� майна� територіальної� �ро-

мади�міста�Києва�на�2011-2012�рои".

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

65.� Про� переймен�вання� ом�нально�о� о-

мерційно�о��нітарно�о�підприємства�"Фінансо-

ва�омпанія�"Житло-інвест".

66.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 18� вітня� 2013� ро�

№ 173/9230� "Про� заріплення� об'єтів� ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�на�в�л.�І.�Крамсьо�о,�16".

67.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

68.� Про� передач�� �� позич�� (орист�вання)

Головном���правлінню�юстиції���м.�Києві�основ-

них�засобів�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

70.� Про� переймен�вання� ом�нально�о� під-

приємства�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

"Київінжб�дсервіс".

71.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

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

�правління�Дніпровсьої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації,�єдиним�претендентам

на�право�оренди.

72.�Про�деяі�питання�діяльності�навчальних

заладів,�що�належать�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пере-

даються� до� сфери� �правління� Оболонсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

73.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

74.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 18� березня� 2004� ро�

№ 106/1316� "Про� надання� дозвол�� Київсьій

місьій� санітарно-епідеміоло�ічній� станції� на

знесення�б�дівлі�на�в�л.�Олеся�Гончара,�35".

75.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди.

76.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

77.�Про�реор�анізацію�ом�нально�о�підпри-

ємства� з� питань� проет�вання� "Житлоінвест-

проет".

78.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 29� листопада� 2012� ро�

№ 492/8776�"Про�передач��основних�засобів�та

інших�необоротних�матеріальних�ативів�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва".

79.�Про�передач����безоплатне�орист�вання

(позич�)� Раді� ор�анізації� ветеранів� Ураїни

Шевченівсьо�о� район��м.� Києва� нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

80.�Про�передач��до�сфери��правління�Тери-

торіально�о��правління�Державної�с�дової�адмі-

ністрації�Ураїни�в�місті�Києві�нежилих�б�динів

та�приміщень� ом�нальної� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва.

81.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

82.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

83.�Про�передач��в�оренд��без�проведення
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он�рс�� нежитлових� приміщень� ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

84.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

85.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

86.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

87.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

88.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

89.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди.

90.�Про�передач����безоплатне�орист�вання

(позич�)� релі�ійній� �ромаді� парафії� Різдва

Христово�о� �� Подільсьом�� районі� м.� Києва

Ураїнсьої� православної� церви� Київсьо�о

патріархат��б�дівлі�церви�Різдва�Христова�на

Поштовій�площі,�1���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва.

91.� Про� визнання� таим,� що� втратило� чин-

ність,�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�12�лю-

то�о�2004�ро��№ 30/1240�"Про�надання�дозво-

л�� товариств�� з� обмеженою� відповідальністю

"Вестін"�на�знесення�б�дівлі�інотеатр��"Еран"

на�просп.�Перемо�и,�117,�літ.�"А".

92.�Про�прийняття�до�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�металевої

онстр�ції� шт�чної� ялини� з� ілюмінацією� �

яості�бла�одійної�допомо�и.

93.� Про� затвердження� перелі�� нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�право�оренди�яих�ви-

борюється�на�он�рсних�засада.

94.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди.

95.�Про�передач��до�сфери��правління�Мініс-

терства�вн�трішніх�справ�Ураїни�майна�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва� на� території� санаторію-профілаторію

"Чайа"�в�місті�Ірпіні�Київсьої�області.

96.� Про� передач�� нежитлово�о� приміщення

ом�нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва���позич��(безоплатне�орист�ван-

ня)�Спасо-Преображенсьій�релі�ійній��ромаді��

Печерсьом��районі�м.�Києва�Ураїнсьої�пра-

вославної�церви.

97.�Про�передач����безоплатне�орист�вання

(позич�)�нежилих�приміщень�в�б�дин��на�в�л.

Десятинній,�14���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва.

98.� Про� затвердження� перелі�� нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�право�оренди�яих�ви-

борюється�на�он�рсних�засада.

99.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень� ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди.

100.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 31.03.2011�№ 100/5487� "Про

Про�рам��приватизації�ом�нально�о�майна�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�на�2011-2012

рои".

101.� Про� затвердження� місьої� про�рами

створення� (оновлення)�містоб�дівної� до�мен-

тації���м.�Києві.

102.�Про�основні� засади�містоб�дівної�полі-

тии���місті�Києві.

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Київсьом��ом�нальном��об'єднан-

ню�зелено�о�б�дівництва�та�еспл�атації�зеле-

них�насаджень�міста�"Київзеленб�д"�на�Харів-

сьом��шосе,�21/1���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�адміністративно�о�омплес��з�виставо-

во-тор�овельними�приміщеннями�та�озеленен-

ням�приле�лої�території�(К-20776).

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

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельних� діляно� Державном�� територіально-

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

лізниця"� на� в�л.� Елетриів� та� на� ділянці� ст.

Святошино —� ст.� Дарниця� �� Подільсьом�

районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�еспл�-

атації�б�дівель�і�спор�д�залізнично�о�транспор-

т�,�захисних�та��ріплювальних�зелених�наса-

джень�(К-20946).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� п�блічном�� аціонерном�� товари-

ств�� "Холдин�ова� омпанія� "Київмісьб�д"� на

просп.� Возз'єднання,� 21-д� �� Дніпровсьом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�еспл�атації

парін���(К-20828).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ДІЛОВА�БРАМА"�на�в�л.�Пле-

щеєва,�10���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�та�еспл�атації�житлово�о,��отель-

но-офісно-тор�овельно�о�омплес��(К-20482).

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

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� Державній� ор�анізації� Комбі-

нат� "Про�рес"�Державно�о� омітет�� Ураїни� з

державно�о� матеріально�о� резерв�� на� в�л.

Павла�Пестеля,�4���Шевченівсьом��районі�м.

Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмі-

ністративних� та� сладсьих� б�дівель� і� спор�д

(К-20578).

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

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� ом�нальном�� підприємств�

"Київтранспарсервіс"�на�просп.�Петра�Гри�о-

рена,�13���Дарницьом��районі�м.�Києва�для

влашт�вання�та�еспл�атації�відритої�автосто-

яни�з�об'єтами�транспортної�інфрастр�т�ри

(К-20598).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�релі�ійній��ромаді�Свято�о�Велио-

м�чениа� Геор�ія� Побідоносця� ��Дарницьом�

районі�м.�Києва�Ураїнсьої�православної�цер-

ви�на�в�л.�Мілютена,�7���Деснянсьом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва�церви�з�подальшою

еспл�атацією�(К-20109).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� п�блічном�� аціонерном�� товари-

ств�� "Холдин�ова� омпанія� "Київмісьб�д"� на

перетині�в�л.�Вірменсьої�та�Харівсьо�о�шосе

��Дарницьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

та�еспл�атації�парін���(К-20842).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� ом�нальном�� підприємств�� "Київ-

транспарсервіс"� на� в�л.� Б�лаховсьо�о,� 3� �

Святошинсьом��районі�м.�Києва�для�влашт�-

вання,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�відритої

автостояни� з� об'єтами� транспортної� інфра-

стр�т�ри�(К-20170).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�ом�нальном��підприємств��"Бесса-

рабсьий� рино"� на� площі� Бессарабсьій,� 2� �

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

атації� та� обсл��ов�вання� нежилих� приміщень

б�дівлі�рин��(К-21097).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� ом�нальном�� підприємств�� вио-

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

місьої�державної�адміністрації)�"Київсье�інвес-

тиційне� а�ентство"� на� в�л.� Ярославсьій,� 3/1

(літ.�А)���Подільсьом��районі�м.�Києва�для�б�-

дівництва�офісно-адміністративно�о�омплес�

(К-20833).

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

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�діляни�Дніпровсьій�еоло�ічній�про-

�рат�рі� на� в�л.� Симирена� між� б�динами

№ 5-а�та�№ 12-а���Святошинсьом��районі�м.

Києва�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання� ба�атоповерхово�о� житлово�о� б�-

дин��(К-20806).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Солом'янсьом��районном���прав-

лінню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Радян-

сьій,�3���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�для

обсл��ов�вання� та� еспл�атації� адміністратив-

ної�б�дівлі�(К-21525).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Солом'янсьом��районном���прав-

лінню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Пол-

овниа�Ш�това,�3���Солом'янсьом��районі�м.

Києва�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�адмі-

ністративної�б�дівлі�(К-21526).

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

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�діляни�Київсьом��місьом��психоне-

вроло�ічном�� диспансер�� № 5� на� в�л.� Ви-

борзьій,�89���Солом'янсьом��районі�м.�Києва

для�еспл�атації�і�обсл��ов�вання�б�дівлі�полі-

лініи�(К-21176).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Департамент��охорони�здоров'я�ви-

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

сьої� місьої� державної� адміністрації)� на� в�л.

Прорізній,�19���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно�о�орп�с��(К-20649).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� війсьово-медичном�� �правлінню

Сл�жби� безпеи� Ураїни� на�

в�л.�Соціалістичній,�6/2���Солом'янсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

б�дівель�і�спор�д�дошільно�о�навчально�о�за-

лад��"Ясла-садо"�№ 6/548�СБУ�(К-21222).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� війсьово-медичном�� �правлінню

Сл�жби�безпеи�Ураїни�на�в�л.�Біл�ородсьій,

9���Солом'янсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель� і�спор�д�до-

шільно�о� навчально�о� залад�� "Ясла-садо"

№ 4/353�СБУ�(К-21220).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� Війсьово-медичном�� �правлінню

Сл�жби�безпеи�Ураїни���пров.�Костя�Гордієн-

а,�8-Е���Печерсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації� та� обсл��ов�вання� б�дівель� і� спор�д

дошільно�о�навчально�о�залад��"Ясла-садо"

№ 1/36�СБУ�(К-21217).

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

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельних� діляно� ом�нальном�� підприємств�

"Київтранспарсервіс"�на�в�л.�Оноре�де�Баль-

заа� вздовж� лінії� швидісно�о� трамваю� (від

в�л.� Марини� Цвєтаєвої� до� в�л.� Милослав-

сьої)� �� Деснянсьом�� районі� м.� Києва� для

пар�вання� автотранспорт�,� влашт�вання,

еспл�атації� та� обсл��ов�вання� тимчасової

автостояни�(К-21293).

123.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

них�діляно�ом�нальном��підприємств��"Київ-

транспарсервіс"� на� в�л.� Оноре� де� Бальзаа

вздовж�лінії�швидісно�о�трамваю�(до�в�л.�Кар-

ла�Марса)���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для

пар�вання�автотранспорт�,�влашт�вання,�ес-

пл�атації� та� обсл��ов�вання� тимчасової� авто-

стояни�(К-21294).

124.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� товариств�� з� обмеженою� відпові-

дальністю�"Зовнішні�мережі —�Київспецб�д"�на

в�л.�Камишинсьій,�3���Голосіївсьом��районі�м.

Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ом-

плес�� б�дівель� та� спор�д� виробничої� бази� з

подальшою�реонстр�цією�(К-20779).

125.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

них� діляно� товариств�� з� обмеженою� відпові-

дальністю�"ПОДІЛ�БІЗНЕС-ПАРК"�на�в�л.�Фр�н-

зе,�86���Подільсьом��районі�м.�Києва�для�ре-

онстр�ції� існ�ючих� об'єтів� нер�хомості� під

тор�ово-розважальний� та� офісний� омплес,

тор�овий� омплес,� з� облашт�ванням� стояно

транспортних� засобів� та� подальшої� їх� еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�(К-20259).

126.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Солом'янсьом��районном���прав-

лінню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�просп.�По-

вітрофлотсьом�,� 49� �� Солом'янсьом�� районі

м.� Києва� для� обсл��ов�вання� та� еспл�атації

адміністративної�б�дівлі�(К-21522).

127.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Солом'янсьом��районном���прав-

лінню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�т-

рішніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Пол-

овниа�Ш�това,�6���Солом'янсьом��районі�м.

Києва�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�адмі-

ністративної�б�дівлі�(К-21528).

128.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ� "ТРЕЙДВЕЙ-21"� на� в�л.

Воздвиженсьій,�45-47-49�(літера�А)���Поділь-

сьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання� нежитлово�о� офісно�о� б�дин�

(К-21953).

129.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�діляни�дочірньом��підприємств�� "Лі-

�вально-оздоровчий� профілаторій� "Дюбе"

на�в�л.�Гамарниа,�56�в�Оболонсьом��районі

м.�Києва�для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�медично�о�призначення

(К-21213).

130.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� релі�ійній� �ромаді� Ураїн-

сьої� православної� церви� на� честь� Святої

Велиом�чениці�Анастасії�Узорішительниці��

Шевченівсьом�� районі� м.� Києва� на� в�л.

Об�хівсьій,� 118� �� Святошинсьом�� районі�

м.� Києва� для� б�дівництва,� обсл��ов�вання

та�еспл�атації�храм��(К-21667).

131.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�релі�ійній��ромаді�парафії�на�честь

свято�о�апостола�Мара���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва�Ураїнсьої�православної�церви�на

розі�просп.�Генерала�Ват�тіна�та�в�л.�Оноре�де

Бальзаа���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації� та� обсл��ов�вання� �льтової� спо-

р�ди�(К-21081).

132.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни�релі�ійній� �ромаді� Ураїнсьої� пра-

вославної�церви�на�честь� іони�Божої�Матері

"Взисаніє�за�иблих"���Солом'янсьом��районі

м.� Києва� на� в�л.� Народній� �� Солом'янсьом�

районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�аплиці�пам'ятниа�(К-19550).

133.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� товариств�� з� обмеженою� відпові-

дальністю�"ПЕЧЕРСЬК-2006"�на�в�л.�Димитро-

ва,�5���Печерсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації� та� обсл��ов�вання� адміністративно-

офісної�б�дівлі�та�вхідної��р�пи�(К-20679).

134.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� Війсьово-медичном�� �правлінню

Сл�жби� безпеи� Ураїни� на� в�л.� Приозерній,

10-б�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації� та� обсл��ов�вання� б�дівель� і� спор�д

дошільно�о�навчально�о�залад��"Ясла-садо"

№ 3/750�Сл�жби�безпеи�Ураїни�(К-21219).

135.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� Війсьово-медичном�� �прав-

лінню�Сл�жби�безпеи�Ураїни�на�в�л.�Марша-

ла�Тимошена,�18-а�в�Оболонсьом��районі�м.

Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�ді-

вель�і�спор�д�дошільно�о�навчально�о�залад�

"Ясла-садо"�№ 7/788�Сл�жби�безпеи�Ураїни

(К-21223).

136.�Про�надання�дозвол�� на�розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� Війсьово-медичном�� �прав-

лінню�Сл�жби�безпеи�Ураїни�на�просп.�Геро-

їв�Сталін�рада,�20-б�в�Оболонсьом��районі�м.

Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівель� і� спор�д� дошільно�о� навчально�о� за-

лад��ясла-садо�№ 8/3�Сл�жби�безпеи�Ура-

їни�(К-21224).

137.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� середній� за�альноосвітній

шолі�І-ІІІ�ст�пенів�№ 111�ім.�С.�А.�Ковпаа�на

в�л.�Здолб�нівсьій,�7-б���Дарницьом��районі

м.� Києва� для� еспл�атації� та� обсл��ов�вання

б�дівель�(К-21278).

138.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� товариств�� з� обмеженою� відпові-

дальністю�"Б�дівельно-омерційна�фірма�"Гра-

ніт"� на� Дніпровсьій� набережній,� 23-а� �� Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�для�завершення�б�-

дівництва,� еспл�атації� та� обсл��ов�вання� не-

житлово�о�б�дин��"Бло�обсл��ов�вання�на�ді-

лянці�№ 24�з�підземним�парін�ом"�(К-21112).

139.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Дніпровсьом��районном���правлін-

ню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�тріш-

ніх� справ� Ураїни� в�місті� Києві� на� в�л.� Ка�на-

сьій,�14/1���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації� та� обсл��ов�вання� адміністратив-

но�о�б�дин��(К-21868).

140.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� Посольств�� Спол�чено�о� Королів-

ства� Велиої� Британії� та� Північної� Ірландії� в

Ураїні�на�в�л.�Січнево�о�повстання,�52/1���Пе-

черсьом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��(К-21658).

141.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Міністерств��вн�трішніх�справ�Ура-

їни�на�в�л.�Івана�Климена,�24���Солом'янсьо-

м��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання���ртожит��(К-21750).

142.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Дніпровсьом��районном���правлін-

ню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�тріш-

ніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Лобачев-

сьо�о,�23-б���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністра-

тивно�о�б�дин��(К-21867).

143.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-
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ПОВІДАЛЬНІСТЮ�"ЛІСОЛ"�на�шосе�Столичном�

(21� м)� �� Голосіївсьом�� районі� м.� Києва� для

створення�озелененої�території�за�ально�о�о-

рист�вання�(К-21040).

144.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Компанії�ГРАНД�ІНВЕСТ�ЕНД�ФАЙ-

НЕНС�ІНК�(GRAND�INVEST�&�FINANCЕ�INС.)�на

в�л.� Мечниова,� 16� (літ.� А'� )� �� Печерсьом�

районі�м.�Києва�для�реонстр�ції�нежитлово�о

б�дин��під�житловий�омплес�з�парін�ом�та

вб�дованими� приміщеннями� �ромадсьо�о

призначення�(К-21849).

145.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�"ГРАТОН"�на�просп.�Перемо�и,

67���Святошинсьом��районі�м.�Києва�для�об-

сл��ов�вання�та�еспл�атації�адміністративних

та� сладсьих� приміщень� існ�ючих� б�дівель

(К-21066).

146.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ� "ЛАН-Ураїна"� на� в�л.� До-

внар-Запольсьо�о,� 5,� (літера�А)� ��Шевченів-

сьом��районі�міста�Києва�для�еспл�атації� та

обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі�та�влашт�вання

парін���(К-21749).

147.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�"ПЛЮСЕМА"�на�просп.�Перемо-

�и,�67���Святошинсьом��районі�м.�Києва�для

обсл��ов�вання�та�еспл�атації�адміністратив-

них� та� сладсьих� приміщень� існ�ючих� б�ді-

вель�(К-21064).

148.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� товариств�� з� обмеженою� відпові-

дальністю�"РЕСПЕКТАЛ"�на�в�л.�К�лібіна,�11-а��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�для�обсл��о-

в�вання� та� еспл�атації� адміністративних� та

сладсьих� приміщень� існ�ючих� б�дівель� з

влашт�ванням�зеленої�зони�за�ально�о�орис-

т�вання�(К-21229).

149.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ� ЗАГАЛЬ-

НООСВІТНІЙ�ШКОЛІ�І-ІІІ�СТУПЕНІВ�З�ПОГЛИБ-

ЛЕНИМ�ВИВЧЕННЯМ�ІНОЗЕМНИХ�МОВ�№ 329

"ЛОГОС"�імені�ГЕОРГІЯ�ГОНГАДЗЕ�на�в�л.�Ур-

лівсьій,�19-б���Дарницьом��районі�м.�Києва

для� еспл�атації� та� обсл��ов�вання� б�дівель

(К-21234).

150.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� за�альноосвітньом�� навчальном�

залад��І-ІІІ�ст�пенів-Сандинавсьа��імназія�на

в�л.�Бориса�Гмирі,�3-б���Дарницьом��районі�м.

Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�ді-

вель�(К-21235).

151.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�середній�за�альноосвітній�шолі�І-ІІІ

ст�пенів�№ 266�на�в�л.�Архітетора�Вербицьо-

�о,�14-����Дарницьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�(К-21237).

152.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Печерсьом��районном���правлінню

Головно�о� �правління� Міністерства� вн�трішніх

справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�площі�Бессараб-

сьій,�3���Печерсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації� та� обсл��ов�вання� адміністративно�о

б�дин��(К-21783).

153.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Печерсьом��районном���правлінню

Головно�о� �правління� Міністерства� вн�трішніх

справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Мосовсьій,

30���Печерсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

атації� та� обсл��ов�вання� адміністративних� б�-

динів�(К-21782).

154.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Шевченівсьом��районном���прав-

лінню�Головно�о��правління�МВС�Ураїни�в�м.

Києві� на� в�л.� Ба�мана,� 4� �� Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�адміністративно�о�б�дин��(К-21932).

155.�Про�надання�дозвол�� на�розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� Дарницьом�� районном�

�правлінню� Головно�о� �правління�МВС� Ура-

їни�в�місті�Києві�на�в�л.�Російсьій,�34�(літера

А)���Дарницьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

атації� та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�-

дівлі�(К-21992).

156.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Деснянсьом��районном���правлін-

ню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�тріш-

ніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Мілютен-

а,�28-б�(літ.�А)���Деснянсьом��районі�м.�Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністра-

тивно�о�б�дин��(К-21964).

157.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Деснянсьом��районном���правлін-

ню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�тріш-

ніх� справ� Ураїни� в� місті� Києві� на� в�л.�Мило-

славсьій,�23-д�(літ.�А)���Деснянсьом��районі

м.� Києва� для� еспл�атації� та� обсл��ов�вання

адміністративно�о�б�дин��(К-21963).

158.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельних� діляно�Шевченівсьом�� районном�

�правлінню�Головно�о��правління�МВС�Ураїни

в�м.�Києві�на�в�л.�Прорізній,�12�а,�в�л.�Проріз-

ній,� 12� б� ��Шевченівсьом�� районі� м.� Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністра-

тивних�б�динів�(К-21934).

159.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Деснянсьом��районном���правлін-

ню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�тріш-

ніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�в�л.�Теодора

Драйзера,�9-б�(літ.�А)���Деснянсьом��районі�м.

Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмі-

ністративно�о�б�дин��(К-21962).

160.�Про�надання�дозвол�� на�розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� Шевченівсьом�� районном�

�правлінню� Головно�о� �правління�МВС� Ура-

їни�в�м.�Києві�на�в�л.�Олени�Телі�и,�43а���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�дин�

(К-21933).

161.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Подільсьом��районном���правлін-

ню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�тріш-

ніх�справ�Ураїни�в�місті�Києві�на�просп.�Геор�ія

Гон�адзе,�8���Подільсьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації� та� обсл��ов�вання� адміністратив-

ної�б�дівлі�(К-21989).

162.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Святошинсьом��районном���прав-

лінню�Головно�о��правління�Міністерства�вн�т-

рішніх� справ� Ураїни� в� місті� Києві� на� б�льв.

Кольцова,�22-а���Святошинсьом��районі�м.�Ки-

єва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративно�о�б�дин��(К-22006).

163.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�Головном���правлінню�Міністерства

вн�трішніх� справ� Ураїни� в�місті� Києві� на� в�л.

Моторній,�6�(літера�А)���Голосіївсьом��районі

м.� Києва� для� еспл�атації� та� обсл��ов�вання

адміністративної�б�дівлі�(К-21995).

164.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� об'єднанню� співвласниів� ба�ато-

вартирно�о� б�дин�� "Дім� на� Набережній"� на

в�л.�Анни�Ахматової,�47���Дарницьом��районі

м.� Києва� для� еспл�атації� та� обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��(К-21520).

165.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� об'єднанню� співвласниів� ба�ато-

вартирно�о� б�дин�� "Анни� Ахматової� 45"� на

в�л.�Анни�Ахматової,�45���Дарницьом��районі

м.� Києва� для� еспл�атації� та� обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��(К-/�21286).

166.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� об'єднанню� співвласниів� ба�ато-

вартирно�о�б�дин��"Княжичі"�в�л.�Княжий�За-

тон,� 16-а� ��Дарницьом��районі�м.� Києва�для

еспл�атації� та� обсл��ов�вання� житлово�о� б�-

дин��(К-21772).

167.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної� діляни� релі�ійній� �ромаді� парафії� на

честь�Свято�о�Бла�овірно�о�нязя�Оле�а�Брян-

сьо�о�в�Дарницьом��районі�м.�Києва�Ураїн-

сьої� православної� церви� на� в�л.� Здолб�нів-

сьій,�33а���Дарницьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�храмово�о�ом-

плес��(К-21261).

168.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Матвієно�Любові�Воло-

димирівні�на�в�л.�Челюсінців,�11-а���Дарниць-

ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання� житлово�о� б�дин�,� �осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�(20443).

169.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Чиольві�Юрію�Гри�о-

рович��на�в�л.�Завальній,�18-е���Дарницьом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-19507).

170.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Вер�ілес��Єв�енію�Р�с-

ланович�� на� в�л.� Карла� Марса,� 31-а� �� Дар-

ницьом�� районі� м.� Києва� для� б�дівництва� та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,� �осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-20440).

171.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет�� земле�строю� щодо� відведення� зе-

мельної�діляни��ромадянці�Белей�Галині�Зено-

вїївні�на�в�л.�Лісній,�14-а���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�індивід�ально�о��а-

ража�(К-20686).

172.� Про� передач�� �ромадянці� Нєсвєтовій

Надії�Миолаївні���приватн��власність�земельної

діляни� для� б�дівництва� та� обсл��ов�вання

житлово�о� б�дин�,� �осподарсьих� б�дівель� і

спор�д� на� в�л.� Лаз�рній,� 46� �� Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-15524).

173.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Масимено�Наталії�Ва-

силівні�на�в�л.�Миоли�Островсьо�о,�5-а���Дар-

ницьом�� районі� м.� Києва� для� б�дівництва� та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,� �осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-20480).

174.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� �ромадянці�Сооловсьій� Інні�Оле-

�івні�на�в�л.�Бродівсьій,�207-а���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�(К-19886).

175.�Про�передач���ромадянці�Тачено�Люд-

милі�Василівні� ��приватн��власність�земельної

діляни� для� б�дівництва� та� обсл��ов�вання

житлово�о� б�дин�,� �осподарсьих� б�дівель� і

спор�д�на�в�л.�Підбірній,�11-в���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-17132).

176.� Про� надання� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної� діляни� �ромадянці� Гармаш�Юлії�Юліївні� �

пров.� Новонародном�,� 9� �� Солом'янсьом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання� об'єта� транспортної� інфрастр�т�ри

(проїзд)�(К-19821).

177.�Про�передач���ромадянин��Ло�винен�

Олесандр��Олесандрович�� ��приватн�� влас-

ність�земельної�діляни�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання� житлово�о� б�дин�,� �осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�4-а��

Солом'янсьом��районі�м.�Києва�(А-18438).

178.� Про� передач�� �ромадянці� Отрощено

Ірині�Петрівні���приватн��власність�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д� на� в�л.� Янтарній,� 32� �� Солом'янсьом�

районі�м.�Києва�(А-18645).

179.�Про�передач��земельної�діляни��рома-

дянин��Слєпа��Сер�ію�Вілєнович��для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,

�осподарсьих� б�дівель� і� спор�д� на� в�л.� Га-

марниа,�26�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

(А-20325).

180.� Про� передач�� �ромадянин�� Дьомін�

В'ячеслав��В'ячеславович����приватн��власність

земельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кірово�радсьій,�4���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�(Д-6810).

181.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня� земельної� діляни� �ромадянці� Цимбалено

Ользі�Проопівні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�ді-

вель� і� спор�д� на� в�л.� Тепловозній,� 13� �� Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�(А-20343).

182.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення� проет�� земле�строю� щодо� відве-

дення� земельної� діляни� �ромадянин�� Беле-

мишев�� Володимир�� Володимирович�� для

встановлення� тимчасово�о� (розбірно�о)� �ара-

жа�(А-19419).

183.�Про�відмов����по�одженні�місця�розта-

ш�вання� та� наданні� дозвол�� на� розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Олійни��Денис��Юрі-

йович��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о� б�дин�� поблиз�� в�л.� Толсто�о� �� Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�(А-20802).

184.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня� земельної� діляни� �ромадянин�� Демчен�

Вітор�� Анатолійович�� на� в�л.� 54-ій�Садовій� �

Дарницьом��районі�м.�Києва'�для�б�дівництва

та� обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин�,� �оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21025).

185.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�діляни�аціонерній�енер�опоста-

чальній� омпанії� "Київенер�о"� на� в�л.� Жилян-

сьій,� 85� �� Шевченівсьом�� районі� м.� Києва

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня� нежитлово�о� б�дин�� адміністративно�о

призначення�(К-18243).

186.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня� земельної� діляни� �ромадянин�� Вітрен�

Олесандр��Миолайович��на�в�л.�Гомельсьій,

між�б�д.�36�та�38,���Подільсьом��районі�м.�Ки-

єва� для� обсл��ов�вання� та� ремонт�� об'єтів

транспортної� інфрастр�т�ри� (облашт�вання

проїзд�)�(К-21177).

187.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня� земельної� діляни� �ромадянці� Зборовсьій

Наталці�Іванівні�на�в�л.�Новопиро�івсьій,�22-а��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

та� обсл��ов�вання� житлово�о� б�дин�,� �оспо-

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21288).

188.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�діляни��ромадянин��Гал�ш��Во-

лодимир��Іванович��на�в�л.�Фіаловій,�2�а���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,� �осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21167).

189.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�діляни�державном��підприємств�

"Олімпійсьий� навчально-спортивний� центр

"Конча-Заспа"�на�в�л.�Лісничій���Голосіївсьом�

районі� м.� Києва� для� б�дівництва,� еспл�атації

та� обсл��ов�вання� спортивних,� �осподарсьих

та�адміністративних�спор�д�(К-20870).

190.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення� проет�� земле�строю� щодо� відве-

дення�земельної�діляни�державном��підпри-

ємств�� "Олімпійсьий� навчально-спортивний

центр� "Конча-Заспа"� на� Столичном�� шосе� �

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва,� еспл�атації� та� обсл��ов�вання� спортив-

них,� �осподарсьих� та� адміністративних� спо-

р�д�(К-20902).

191.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�діляни��ромадянам�Веретьоніній

Ларисі�Михайлівні�та�Машовець�Надії�Михайлів-

ні� на� в�л.�Раїси�Б�іної,� 29� ��Святошинсьом�

районі�міста�Києва�для�ведення�індивід�ально-

�о�садівництва�(К-21717).

192.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня� земельної� діляни� �ромадянин��Біленьом�

Володимир�� Львович�� на� в�л.� 5-та� лінія,� діл.

136� ��Дніпровсьом�� районі�м.� Києва� для� ве-

дення�садівництва�(К-21086).

193.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відве-

дення� земельної� діляни� �ромадянин�� Брю-

ховецьом�� Михайл�� Антонович�� на� в�л.

Бродівсьій���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово-

�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д

(К-21196).

194.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення� проет�� земле�строю� щодо� відве-

дення� земельної� діляни� �ромадянці� Сілевич

Ользі�Олесіївні�на�в�л.�Лаз�рній,�8/10���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�для�ведення�садів-

ництва�(К-21727).

195.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня�земельної�діляни�об'єднаном��ооператив�

по�б�дівництв��та�еспл�атації�олетивних�ав-

тостояно� "Дніпровсьий"� на� просп.� Генерала

Ват�тіна,� �рочище�Чорторий,� ��Дніпровсьом�

районі� м.� Києва� для� розміщення� автостояно

для�збері�ання�автотранспорт��членів�оопера-

тив��(К-21182).

196.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�проет��земле�строю�щодо�відведен-

ня� земельної� діляни� �ромадянин�� Гончар��

Миолі�Семенович��на�в�л.�Бродівсьій���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,� �осподар-

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21193).

197.�Про�передач��ом�нальном��підприєм-

ств�� "Київтранспарсервіс"� земельних� діляно

для� надання� посл��� з� пар�вання� автотранс-

порт�,� влашт�вання� та� еспл�атації� відритої

автостояни� з� об'єтами� транспортної� інфра-

стр�т�ри�на�просп.�Петра�Гри�орена�(від�в�л.

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

ом��районі�м.�Києва�(Д-6649).

198.�Про�передач��п�блічном��аціонерном�

товариств�� "Холдин�ова� омпанія� "Київмісь-

б�д"�земельної�діляни�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання� б�дин�� ліарні,� озеленення� і

бла�о�строю� території� на� просп.� Червонозо-

ряном�,�17���Солом'янсьом��районі�м.�Києва

(Д-3541).
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199. Про передач п блічном а ціонерно-
м товариств "Дельта Бан " земельної ді-
лян и для ре онстр ції, е спл атації та об-
сл ов вання офісно-тор овельно о центр
на в л. Івана Мазепи, 11 (в л. Січнево о пов-
стання) Печерсь ом районі м. Києва (А-
19464).
200. Про передач ОБСЛУГОВУЮЧОМУ

КООПЕРАТИВУ "ЕДЕМ ФОРЕСТ" земельної
ділян и для е спл атації та обсл ов вання
б дівель і спор д, та дачно о б дівництва
членів ооператив в 11-м варталі Бровар-
сь о о лісництва Деснянсь ом районі
м. Києва (А-20507).
201. Про передач земельної ділян и ПУБ-

ЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
"КИЇВЕНЕРГО" для е спл атації та обсл о-
в вання трансформаторної підстанції (ТП-11)
на в л. Івана Фран а, 21-б (літ. Б) Шевчен-
івсь ом районі м. Києва (Д-5617).
202. Про передач земельної ділян и ПУБ-

ЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
"КИЇВЕНЕРГО" для е спл атації та обсл о-
в вання розподільчо о п н т (РП-76) на
просп. Перемо и, 20 (літ. В) Шевчен ів-
сь ом районі м. Києва (Д-5328).
203. Про передач земельної ділян и

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ "КИЇВЕНЕРГО" для е спл атації та об-
сл ов вання трансформаторної підстанції
(ТП-226) на в л. Терещен івсь ій, 19 (літ.
Л) Шевчен івсь ом районі м. Києва (Д-
5382).
204. Про передач земельної ділян и

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-
СТВУ "КИЇВЕНЕРГО" для е спл атації та об-
сл ов вання трансформаторної підстанції
(ТП-2878) на в л. Володимирсь ій, 62 (літ.
Ш) Шевчен івсь ом районі м. Києва (Д-
5643).
205. Про передач ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-

НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" зе-
мельної ділян и для е спл атації та обсл о-
в вання розподільчо о п н т (РП-145) на
просп. Правди, 80-б (літера "Б") Поділь-
сь ом районі м. Києва (Д-6099).
206. Про передач ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-

НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КИЇВЕНЕРГО" зе-
мельної ділян и для е спл атації та обсл о-
в вання розподільчо о п н т (РП-293) на
просп. Правди, 33-А (літера "А") Поділь-
сь ом районі м. Києва (Д-6043).
207. Про передач земельної ділян и ПУБ-

ЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
"КИЇВЕНЕРГО" для е спл атації та обсл о-
в вання трансформаторної підстанції (ТП-
482) на Бессарабсь ій площі, 5 (літера Д)
Печерсь ом районі м. Києва (Д-5507).
208. Про надання ом нальном підприєм-

ств "Київтранспар сервіс" земельної ділян-
и для надання посл з пар вання авто-
транспорт , б дівництва, е спл атації та об-
сл ов вання ба аторівнево о пар ін з
об'є тами транспортної інфрастр т ри,
приміщеннями тор овельно-офісно о та со-
ціально-поб тово о призначення на просп.
Оболонсь ом (на перетині з в л. Героїв
Дніпра) в Оболонсь ом районі м. Києва (Д-
6805).
209. Про надання ом нальном підприєм-

ств "Київтранспар сервіс" земельної ділян-
и для надання посл з пар вання авто-
транспорт , б дівництва, е спл атації та об-
сл ов вання ба аторівнево о пар ін з
об'є тами транспортної інфрастр т ри,
приміщеннями тор овельно-офісно о та со-
ціально-поб тово о призначення на просп.
Оболонсь ом (навпроти б д. № 20) в Обо-
лонсь ом районі м. Києва (Д-6618).
210. Про надання ом нальном підприєм-

ств "Київтранспар сервіс" земельних діля-
но для надання посл з пар вання авто-
транспорт , б дівництва, е спл атації та об-
сл ов вання ба аторівнево о пар ін з
об'є тами транспортної інфрастр т ри,
приміщеннями тор овельно-офісно о та со-
ціально-поб тово о призначення на просп.
Оболонсь ом , 6 в Оболонсь ом районі м.
Києва (Д-6616).
211. Про надання земельної ділян и КП

"Київтранспар сервіс" для влашт вання та
е спл атації від ритої автостоян и з об'є та-
ми транспортної інфрастр т ри на в л.
Крайній (біля в л. Саб рова) Деснянсь ом
районі м. Києва (Д-6800).
212. Про надання ом нальном підприєм-

ств "Київтранспар сервіс" земельної ділян-
и для надання посл з пар вання авто-
транспорт , б дівництва, е спл атації та об-
сл ов вання ба аторівнево о пар ін з
об'є тами транспортної інфрастр т ри,
приміщеннями тор овельно-офісно о та со-

ціально-поб тово о призначення на просп.
Оболонсь ом , 21 в Оболонсь ом районі м.
Києва (Д-6617).
213. Про передач ом нальном підпри-

ємств "Київтранспар сервіс" земельних ді-
ляно для б дівництва, е спл атації та об-
сл ов вання підземно о пар ін , ромад-
сь их б дівель і спор д із заїздами та остьо-
вою автостоян ою на просп. А адемі а
Гл ш ова, 1 Голосіївсь ом районі м. Києва
(Д-6801).
214. Про передач п блічном а ціонер-

ном товариств "Державний е спортно-ім-
портний бан У раїни" земельних діляно
для б дівництва (зі знесенням), е спл атації
та обсл ов вання житлово-адміністратив-
но о омпле с з вб дованими та приб до-
ваними приміщеннями ромадсь о о при-
значення та наземним і підземним пар ін а-
ми, ор анізації б дівельних робіт та бла о-
строю приле лої території на в л. Щорса,
19 Печерсь ом районі м. Києва (А-
19274).
215. Про передач ом нальном підпри-

ємств "Київтранспар сервіс" земельної ді-
лян и для влашт вання, е спл атації та об-
сл ов вання від ритої автостоян и з об'є -
тами транспортної інфрастр т ри на пере-
тині в л. Рев ць о о та в л. Анни Ахматової
Дарниць ом районі м. Києва (Д-6850).
216. Про. передач товариств з обмеже-

ною відповідальністю "ВИРОБНИЧА КОМПА-
НІЯ ДІСПОМЕД" земельної ділян и для е с-
пл атації та обсл ов вання існ ючих офісно-
тор овельних б дівель на в л. Фр нзе, 15/1
(літ. А), 15 (літ. А) Подільсь ом районі
м. Києва (Д-6818).
217. Про передач товариств з обмеже-

ною відповідальністю "Тор овий дім "А ро-
світ" земельної ділян и для обсл ов вання
б дівлі соціально-поб тово о центр на
просп. Петра Гри орен а, 26 Дарниць ом
районі м. Києва (Д-6822).
218. Про передач приватном а ціонерно-

м товариств "КРОКУРС" земельної ділян и
для е спл атації та обсл ов вання адмініс-
тративно о б дин на в л. Бориспільсь ій, 9
Дарниць ом районі м. Києва (А-3263).
219. Про передач ом нальном підпри-

ємств "Київпастранс" земельної ділян и для
ре онстр ції лінійно-диспетчерсь ої станції
з б дівництвом об'є тів соціально-поб тово-
о призначення, тор івлі та харч вання з по-
дальшою їх е спл атацією та обсл ов ван-
ням на в л. Поп дрен а, 1 Дніпровсь ом
районі м. Києва (Д-6811).
220. Про передач товариств з обмеже-

ною відповідальністю "Комфорт Арт" земель-
ної ділян и для б дівництва, е спл атації та
обсл ов вання навчально-виховно о об'єд-
нання з дош ільним навчальним за ладом та
е спл атації мистець о о л б на в л. Ре е-
нераторній, 4-в (літера 1Л) Дніпровсь ом
районі м. Києва (Д-6815).
221. Про внесення змін до п н т 27 рі-

шення Київсь ої місь ої ради від 27.05.2004
№ 281/1491 "Про надання і вил чення зе-
мельних діляно та припинення права орис-
т вання землею" (А-20707).
222. Про внесення змін до рішення Київ-

сь ої місь ої ради від 27.05.2010
№ 971/4409 "Про приватизацію земельних
діляно для б дівництва та обсл ов вання
житлових б дин ів, осподарсь их б дівель і
спор д Солом'янсь ом районі м. Києва"
(А-20629).
223. Про внесення змін додато до рі-

шення Київсь ої місь ої ради від 01.11.2012
№ 454/8738 "Про приватизацію земельних
діляно для б дівництва та обсл ов вання
житлових б дин ів, осподарсь их б дівель і
спор д Голосіївсь ом районі м. Києва" (А-
20630).
224. Про внесення змін до п н т 23 рі-

шення Київсь ої місь ої ради від 14.03.2002
№ 300/1734 "Про надання і вил чення зе-
мельних діляно та припинення права орис-
т вання землею" (А-17559).
225. Про поновлення п блічном а ціонер-

ном товариств "Холдин ова омпанія "Ки-
ївмісь б д" до овор оренди земельної ді-
лян и для б дівництва житлово-офісно о
омпле с з вб дованими приміщеннями та
підземним пар ін ом на просп. Возз'єднан-
ня, 21-в Дніпровсь ом районі м. Києва (А-
20738).
226. Про поновлення товариств з обме-

женою відповідальністю "СБС-Ком" до овор
оренди земельної ділян и для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання на ово-ви-
робничо о омпле с із с ладсь ими примі-
щеннями та за ладами реалізації власної

прод ції на в л. Еле тротехнічній Деснян-
сь ом районі м. Києва (А-20511).
227. Про поновлення до овор оренди зе-

мельної ділян и товариств з обмеженою
відповідальністю "Протє т" на в л. Бережан-
сь ій, 6 в Оболонсь ом районі м. Києва (А-
20790).
228. Про поновлення ТОВАРИСТВУ З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБОРА-
ТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНО-
ЛОГІЙ" до овор оренди земельної ділян и
для б дівництва офісно-житлово о омпле -
с на в л. Жилянсь ій, 26 Голосіївсь ом
районі м. Києва (А-20783).
229. Про поновлення товариств з обме-

женою відповідальністю "КІЙ-ПЛАЗА" до о-
вор оренди земельної ділян и для б дівниц-
тва, е спл атації та обсл ов вання ба ато-
поверхових б дин ів з вб дованим та приб -
дованим центром ромадсь о о харч вання
на в л. Конд торсь ій, 48 Солом'янсь ом
районі м. Києва (А-20778).
230. Про поновлення приватній фірмі

"ОЛІМП ЕКС" до овор оренди земельної ді-
лян и для б дівництва житлово о б дин з
пар ін ом на в л. Ми оли Островсь о о,
48/50 Солом'янсь ом районі м. Києва (А-
20786).
231. Про поновлення фізичній особі-під-

приємцю Шереметьєв Оле сію Єв енович
до оворів оренди земельних діляно для
е спл атації та обсл ов вання павільйон з
прийом с лопос д на просп. Червонозоря-
ном , 57 Солом'янсь ом районі м. Києва
(А-20251).
232. Про поновлення товариств з обме-

женою відповідальністю "ФСВ" до овор
оренди земельної ділян и для б дівництва
ба атоповерхово о житлово о б дин з під-
земним пар ін ом на в л. Юності Дніпров-
сь ом районі м. Києва (А-20701).
233. Про поновлення до овор оренди зе-

мельної ділян и від 03.09.2003 № 79-6-
00139, ладено о між Київсь ою місь ою
радою та ПРИВАТНОЮ ФІРМОЮ "УГАРЕТ"
для ре онстр ції, е спл атації та обсл ов -
вання тор овельно о павільйон з літнім
майданчи ом на просп. 40-річчя Жовтня,
108/1 Голосіївсь ом районі м. Києва та
внесення змін до ньо о (А-20796).
234. Про поновлення до оворів оренди зе-

мельних діляно від 13.11.2002 № 62-6-
00042 та від 13.11.2002 № 62-6-00043, ла-
деними між Київсь ою місь ою радою та ви-
робничим ооперативом "Свєта" з самостій-
ним стат сом, для влашт вання тимчасової
від ритої охороняємої автостоян и на в л.
Рад нсь ій Деснянсь ом районі м. Києва
та внесення змін до них (А-20049).
235. Про поновлення до оворів оренди зе-

мельних діляно товариств з обмеженою
відповідальністю "А. К. В." для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання рин ово о
омпле с та для ор анізації б дівельних ро-
біт на б льв. Чо олівсь ом , 5-7 Солом'ян-
сь ом районі м. Києва (А-20317).
236. Про поновлення товариств з обме-

женою відповідальністю "Б дхол" до овор
оренди земельної ділян и для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання омпле с
об'є тів ромадсь о о та житлово о призна-
чення із внесенням змін до до овор оренди
в частині меж земельної ділян и на в л. Де -
тярівсь ій, 7-7а Шевчен івсь ом районі
м. Києва (Д-6828).
237. Про поновлення до овор оренди зе-

мельної ділян и від 12.09.2008 № 62-6-
00499, ладено о між Київсь ою місь ою
радою та приватним підприємством "СК-
КОМ" для б дівництва та обсл ов вання
об'є та надання посл автовласни ам, т.
ч. розташованих на території А/С "Моноліт"
на в л. Еле тротехнічній, 43-а Деснянсь о-
м районі м. Києва, та внесення змін до ньо-
о (А-20728).
238. Про поновлення товариств з обме-

женою відповідальністю "АСМА-КРИМ" до-
овор оренди земельної ділян и для е с-
пл атації та обсл ов вання існ ючо о адмі-
ністративно-офісно о б дин і для б дів-
ництва отельно-житлово о омпле с з
об'є тами ромадсь о о призначення та
підземним пар ін ом на в л. Львівсь ій, 18
(літ. Б) Святошинсь ом районі м. Києва
(А-20828).
239. Про поновлення товариств з обме-

женою відповідальністю "ЛВ-Холдин " до о-
ворів оренди земельних діляно для б дів-
ництва, е спл атації та обсл ов вання ба а-
тоф н ціонально о омпле с с ладі об'є -
тів житлово о, ромадсь о о, тор овельно-
розважально о призначення і отельно о

омпле с з пар ін ами та спортивно-оздо-
ровчої бази на в л. Ми ільсь о-Слобідсь ій,
7-9 Дніпровсь ом районі м. Києва (А-
20290).
240. Про поновлення за ритом а ціонер-

ном товариств "Київстар Дж. Ес. Ем." до о-
вор оренди земельної ділян и на в л. Де -
тярівсь ій, 53 Шевчен івсь ом районі
м. Києва № 91-6-00862 від 14.08.2009 (А-
18185).
241. Про відмов товариств з обмеженою

відповідальністю Б дівельній омпанії
"КРОУН" в поновленні до овор оренди зе-
мельної ділян и для б дівництва житлово о
б дин з вб дованими нежитловими примі-
щеннями на в л. Північній, біля б дин № 28
в Оболонсь ом районі м. Києва (А-20613).
242. Про відмов ромадянці К линич Оль-

зі Анатоліївні в поновленні до овор оренди
земельної ділян и для розміщення, е спл -
атації та обсл ов вання об'є та придорож-
ньо о обсл ов вання в тимчасових ле их
збірно-розбірних онстр ціях на б льв.
Др жби народів, 38 Печерсь ом районі
м. Києва (А-20452).
243. Про відмов в поновленні приватном

підприємств "ФОРВАРД" до овор оренди
земельної ділян и для е спл атації та обсл -
ов вання автостоян и на в л. Освіти, 1-3
Солом'янсь ом районі м. Києва (А-20807).
244. Про продаж земельної ділян и това-

риств з обмеженою відповідальністю "ІПЕТ
ЮКРЕЙН" для е спл атації та обсл ов ван-
ня адміністративної б дівлі на в л. Івана К д-
рі, 1/141 (літ. А) Печерсь ом районі м. Ки-
єва (Є-1170).
245. Про надання дозвол на проведення

е спертної рошової оцін и земельної ділян-
и, що підля ає продаж (Є-1207).
246. Про відмов в продаж земельної ді-

лян и товариств з обмеженою відповідаль-
ністю "Планета-Авто" на перетині в лиць
Ам рсь ої та С мсь ої Голосіївсь ом райо-
ні м. Києва та надання дозвол на опрацю-
вання можливості продаж цієї земельної ді-
лян и на земельних тор ах (Є-1206).
247. Про змін цільово о призначення зе-

мельної ділян и товариств з обмеженою
відповідальністю "БІОНІК ЛЕНД" для б дів-
ництва та е спл атації інд стріально о пар
та об'є тів б дівництва в йо о межах в рам-
ах реалізації прое т "ВІONIC Hill" — с ла-
дової національно о прое т "Технополіс" —
створення інфрастр т ри інноваційно о
розвит та висо их техноло ій" на в л. По-
номарьова, 1-а Святошинсь ом районі
м. Києва (А-20567).
248. Про змін цільово о призначення зе-

мельної ділян и товариств з обмеженою
відповідальністю "БІОНІК ЛЕНД" для ом-
пле сної заб дови та е спл атації об'є тів
житлово о, ромадсь о о, адміністративно-
о призначення, об'є тів соціальної інфра-
стр т ри та пар ін ів в рам ах реалізації
прое т "ВІONIC Hill" — с ладової національ-
но о прое т "Технополіс" — створення ін-
фрастр т ри інноваційно о розвит та ви-
со их техноло ій" на в л. Пономарьова, 1-а

Святошинсь ом районі м. Києва (А-
20568).
249. Про затвердження прое т земле ст-

рою щодо відведення земельної ділян и Ки-
ївсь ом місь ом центр зайнятості для ре-
онстр ції, е спл атації та обсл ов вання
адміністративних б дівель на в л. Глибо-
чиць ій, 58 Шевчен івсь ом районі м. Ки-
єва (Д-6156).
250. Про відмов фізичній особі — підпри-

ємцю Мельни Надії Іванівні передачі в
оренд земельної ділян и для б дівництва,
е спл атації та обсл ов вання дитячо о а-
фе на в л. Б л а ова Святошинсь ом
районі м. Києва (А-20520).
251. Про надання Державном підприєм-

ств "Льодові Арени" права на заб дов зе-
мельної ділян и та ладання до овор с -
перфіцію для б дівництва спортивно о ом-
пле с (трен вальної бази з бас етбол ) на
просп. Генерала Ват тіна Деснянсь ом
районі м. Києва (А-20917).
252. Про затвердження прое т земле ст-

рою щодо відведення земельної ділян и дер-
жавній станові "Інстит т епідеміоло ії та ін-
фе ційних хвороб ім. Л. В. Громашевсь о о
Національної а адемії медичних на У ра-
їни" для б дівництва та обсл ов вання ос-
подарсь их б дівель і спор д на в л. Ми оли
Амосова, 5 Солом'янсь ом районі м. Ки-
єва (Д-6861).

Заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Г. Гере а
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"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття поточно о рах н виборчо о фонд ан-

дидата 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 Ковальч а Василя Гри оровича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат : 2120813634.

Бан отрим вача: відділення "Центр VIP-обсл ов вання", Печерсь а філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",

м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 300711.

Рах но отрим вача: 26430052700440".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття поточно о рах н виборчо о фонд ан-

дидата 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 Кострен а Оле сандра Сер ійовича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат : 2972610493.

Бан отрим вача: відділення "Центр VIP-обсл ов вання", Печерсь а філія ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",

м. Київ.

Код бан отрим вача (МФО): 300711.

Рах но отрим вача: 26437052700636".

"Центральна виборча омісія повідомляє про від риття поточно о рах н виборчо о фонд ан-

дидата 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 Семидідь а Андрія Андрійовича.

Реєстраційний номер облі ової арт и платни а подат : 2705811818.

Бан отрим вача: відділення № 8 м. Києві, ПАТ "РЕАЛ БАНК".

Код бан отрим вача (МФО): 351588.

Рах но отрим вача: 2643850148129".
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Зареєстровано
в Головном правлінні юстиції місті Києві

25.11.2013 р. за № 57/1049

Про затвердження Порядку розміщення майданчиків 
для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного

господарства в місті Києві
Розпорядження № 2027 від 7 листопада 2013 року

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердже(
них постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, постанови Кабінету Міністрів
України від 30 березня 1994 року № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобіль(
них доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", наказу Міністерства зов(
нішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 "Про затвердження Правил ро(
боти дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996
року за № 372/1397, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово(комунального
господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових
споруд для провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22
листопада 2011 року за № 1330/20068, наказу Державного комітету статистики України від 24 жовтня 2005
року № 327 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень
стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 08 листопада 2005 року за № 1350/11630, ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Кла(
сифікація", рішень Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 "Про деякі питання розміщен(
ня тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально(культурного чи іншого призначення для здійс(
нення підприємницької діяльності у м. Києві", від 24 лютого 2011 року № 56/5443 "Про затвердження Поряд(
ку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, со(
ціально(культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересув(
ної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до
деяких рішень Київської міської ради", від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міс(
та Києва", з метою врегулювання діяльності суб’єктів господарювання в сфері надання додаткових послуг з
організації майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Ки(
єві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Порядо розміщення май-
данчи ів для харч вання біля стаціонарних
за ладів ресторанно о осподарства в місті
Києві, що додається.
2. С б’є там осподарювання — власни ам

( орист вачам) стаціонарних за ладів ресто-
ранно о осподарства протя ом трьох місяців з
момент набрання чинності цим розпоряджен-
ням оформити до ментацію на розміщення
майданчи ів для харч вання біля стаціонарних
за ладів ресторанно о осподарства відповід-
но до Поряд розміщення майданчи ів для
харч вання біля стаціонарних за ладів ресто-
ранно о осподарства в місті Києві, затвердже-
но о п н том 1 цьо о розпорядження.

3. Установити, що до менти на розмі-
щення майданчи ів для харч вання біля
стаціонарних за ладів ресторанно о оспо-
дарства, видані до набрання чинності цим
розпорядженням, є чинними до за інчення
стро дії, зазначено о в та их до ментах.
4. Це розпорядження набирає чинності з

дня йо о оприлюднення.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Гол бчен а А. К.

Голова О. Попов

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
довід а про ф н ціональне призначення майданчи а для харч вання біля стаціонарно о за-
лад ресторанно о осподарства (далі — довід а про ф н ціональне призначення) — до -
мент, я ий видається с б’є т осподарювання відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради
від 24 люто о 2011 ро № 56/5443 "Про затвердження Поряд визначення обся ів пайової
часті (внес ) власни ів тимчасових спор д тор овельно о, поб тово о, соціально- льт рно-
о чи іншо о призначення для здійснення підприємниць ої діяльності, засобів перес вної дріб-
нороздрібної тор овельної мережі в триманні об’є тів бла о строю м. Києва та внесення змін
до дея их рішень Київсь ої місь ої ради" (далі — Порядо визначення обся ів пайової часті);
за лад ресторанно о осподарства — ор анізаційно-стр т рна одиниця сфері ресто-

ранно о осподарства, я а провадить виробничо-тор овельн діяльність: виробляє та (або)
до отовляє, продає та ор анізов є споживання прод ції власно о виробництва та за п-
них товарів, може ор анізов вати дозвілля споживачів. С б’є ти осподарювання сфері
ресторанно о осподарства при облашт ванні за лад з ідно з обраним типом, ласом по-
винні мати необхідні виробничі, тор овельні та поб тові приміщення, а та ож обладнання
для при от вання та продаж прод ції. Вимо и до виробничих, тор овельних та поб тових
приміщень за ладів ресторанно о осподарства, обладнання, інвентарю, перелі посл ,
техноло ічних режимів виробництва прод ції встановлюються чинним за онодавством
У раїни;
майданчи для харч вання біля стаціонарно о за лад ресторанно о осподарства (да-

лі — майданчи ) — місце для надання посл з харч вання біля стаціонарно о ( апіталь-
но о) за лад ресторанно о осподарства, я ий від ритий для обсл ов вання населення
на певний сезон ро , розміщений на від ритом повітрі (під тентами, на верандах, па-
вільйонах ле о о тип ) або ви отовлений з поле шених онстр цій з рах ванням основ-
них вимо до спор д, визначених технічним ре ламентом б дівельних виробів, б дівель і
спор д, та встановлений тимчасово, без лашт вання ф ндамент , не є апітальною спо-
р дою. У залежності від тип онстр цій, я і ви ористов ються для влашт вання, та пе-
ріод ф н ціон вання майданчи и поділяються на від риті (літні) майданчи и та сезонні
майданчи и;
паспорт прив’яз и розміщення сезонно о майданчи а (далі — паспорт прив’яз и) — омп-

ле т до ментів, я их визначено місце встановлення сезонно о майданчи а на топо рафо-
еодезичній основі М 1:500 та схем бла о строю приле лої території сезонно о майданчи а;
самовільно встановлений майданчи для харч вання біля стаціонарно о за лад ресторан-

но о осподарства — майданчи , розміщений:
після повідомлення с б'є та осподарювання про відмов в ладенні до овор про сплат

пайової часті за наявності підстав для відмови, передбачених Поряд ом визначення обся ів
пайової часті, та/або разі прийняття омісією з роз ляд питань розміщення сезонних май-
данчи ів на території міста Києва рішення щодо неможливості розміщення сезонно о майдан-
чи а;
без наявності оформленої встановленом поряд довід и про ф н ціональне призначен-

ня (для від рито о (літньо о) майданчи а) та паспорта прив’яз и (для сезонно о майданчи а);
разі за інчення термін дії паспорта прив’яз и та неподання с б'є том осподарювання за

один місяць до йо о за інчення заяви щодо продовження термін дії паспорта прив’яз и (для
сезонно о майданчи а);

разі прийняття рішення щодо ан лювання довід и про ф н ціональне призначення (для
від рито о (літньо о) майданчи а) та паспорта прив’яз и (для сезонно о майданчи а) до за-
інчення стро їх дії відповідно до підп н тів 6.1.3 — 6.1.4 п н т 6.1 цьо о Поряд .
Не вважається самовільно встановленим сезонний майданчи впродовж час роз ляд за-

яви с б’є та осподарювання про продовження термін дії паспорта прив’яз и до момент
прийняття відповідно о рішення за та ою заявою та внесення відповідної відміт и до паспор-
та прив’яз и разі йо о продовження або передачі с б’є т осподарювання письмово о по-
відомлення про відмов йо о продовженні в разі відмови;

Зареєстровано
в Головном правлінні юстиції місті Києві

25.11.2013 р. за № 57/1049
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 7.11.2013 р. № 2027

Порядок 
розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства в місті Києві

І. За альні положення
1.1. Порядо розміщення майданчи ів для харч вання біля стаціонарних за ладів ресторан-

но о осподарства в місті Києві (далі — Порядо ) розроблений відповідно до Поряд прова-
дження тор овельної діяльності та правил тор овельно о обсл ов вання на рин споживчих
товарів, затверджено о постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15 червня 2006 ро № 833,
на аз Міністерства зовнішніх е ономічних зв'яз ів і тор івлі У раїни від 08 липня 1996 ро
№ 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної тор овельної мережі", зареєстро-
вано о в Міністерстві юстиції У раїни 23 липня 1996 ро за № 372/1397, на аз Міністерства
ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподарства У раїни від 21
жовтня 2011 ро № 244 "Про затвердження Поряд розміщення тимчасових спор д для про-
вадження підприємниць ої діяльності", зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 22 лис-
топада 2011 ро за № 1330/20068, на аз Державно о омітет статисти и У раїни від 24
жовтня 2005 ро № 327 "Про затвердження Інстр ції щодо заповнення форм державних ста-
тистичних спостережень стосовно тор ової мережі та мережі ресторанно о осподарства", за-
реєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 08 листопада 2005 ро за № 1350/11630, ДСТУ
4281:2004 "За лади ресторанно о осподарства. Класифі ація", рішень Київсь ої місь ої ради
від 28 люто о 2013 ро № 97/9154 "Про дея і питання розміщення тимчасових спор д тор о-
вельно о, поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення підприєм-
ниць ої діяльності м. Києві", від 24 люто о 2011 ро № 56/5443 "Про затвердження Поряд
визначення обся ів пайової часті (внес ) власни ів тимчасових спор д тор овельно о, поб -
тово о, соціально- льт рно о чи іншо о призначення для здійснення підприємниць ої діяльно-
сті, засобів перес вної дрібнороздрібної тор овельної мережі в триманні об'є тів бла о строю
м. Києва та внесення змін до дея их рішень Київсь ої місь ої ради", від 25 р дня 2008 ро
№ 1051/1051 "Про Правила бла о строю міста Києва", інших нормативно-правових а тів.
1.2. Порядо ре лює правовідносини, що вини ають процесі розміщення майданчи ів для

харч вання біля стаціонарних за ладів ресторанно о осподарства в місті Києві.
1.3. У цьом Поряд терміни вживаються та ом значенні:
від ритий (літній) майданчи для харч вання біля стаціонарно о за лад ресторанно о ос-

подарства (далі — від ритий (літній) майданчи ) — різновид майданчи а для харч вання біля
стаціонарно о за лад ресторанно о осподарства, місце для надання посл з харч вання бі-
ля стаціонарно о ( апітально о) за лад ресторанно о осподарства на від ритом повітрі (під
тентами, на верандах, павільйонах ле о о тип ), що діє щорічно з 01 травня до 31 жовтня
відповідно о ро ;

Продовження наст пном номері
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ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнахо-
дження

За альна
площа,
в. м

Запропонована заявни ом мета
ви ористання приміщення

Стро оренди,
запропонова-
ний заявни ом

Орендна
плата за

1 в. м, рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

1
КП "Київпастранс" (04070,
в л. Набережне шосе, 2,
тел. 254-65-20, 279-20-31)

1 поверх Усен а Павла,
6, . 25 8,88 С лад

Станом на 30.09.2013

2 ро и 364 дні 47,75 424,00

2

Дитяча лінічна лі арня № 7 Пе-
черсь о о район

(01103, Підвисоць о о Професо-
ра, 4б, 285-18-50)

1 поверх
Підвисоць о о
Професора,
4 Б, літ. Б

14,10 Тор овельний об'є т з продаж орто-
педичних виробів

Станом на 30.10.2013

2 ро и 364 дні 66,77 941,5

3
Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 2 (02094, в л. Кра івсь а, 13,

292-32-71, 292-61-26)
1 поверх Кра івсь а, 13

.1 18,00 для розміщення аптечно о п н т ап-
те и, що реаліз є отові лі и

Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 112,0 2016,0

4
Київсь ий місь ий поло овий б -
дино № 1 (01011, в л. Арсе-

нальна, 5, 286-52-09; 285-24-38)
1 поверх Арсенальна, 5

.1 27,00 для розміщення аптечно о п н т ап-
те и, що реаліз є отові лі и

Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 147,81 3991,0

5

Київсь ий місь ий поло овий б -
дино № 2

(04074, в л. Мостиць а, 11,
432-85-71)

1 поверх Мостиць а, 11
. 1 18,00 для розміщення аптечно о п н т ап-

те и, що реаліз є отові лі и

Станом на 31.08.2013

2 ро и 364 дні 104,28 1877

6

Київсь ий місь ий поло овий б -
дино № 5

(3037, Червонозоряний просп., 2,
249803, 275-80-77)

2 поверх
Червонозоря-
ний просп., 2,

. А
5,00 розміщення платіжно о термінал

Станом на 30.10.2013

2 ро и 364 дні 300 1500

7
Ком нальне підприємство "Бес-
сарабсь ий рино " (01004, Бес-
сарабсь а пл., 2, 234-92-07)

1 поверх Бессарабсь а
пл., 2 88,40 Розміщення афе, я е не здійснює

продаж товарів піда цизної р пи

Станом на 01.11.2013

10 ро ів 143,29 12666,67

8

КП "Київжитлоспеце спл атація"
(01003, Володимирсь а, 51а,

234-02-62, 234-89-45)

1 поверх Хрещати , 10,
літ. А 1,00 Бан омат

Станом на вересень 2013

2 ро и 364 дні 660,00 660,00

9 1 поверх,
підвал

Лісовий просп.,
25, літ. А 25,60 С лад

Станом на листопад 2013

2 ро и 364 дні 40,14 1027,54

10 1 поверх,
підвал

Пори а Василя
просп. 13, літ. Б 25,00 Оздоровчий за лад

Станом на листопад 2013

2 ро и 364 дні 28,20 704,94

11 1, 2 повер-
хи

Хар івсь е Шо-
се, 57, літ. А 37,30 С б'є т осподарювання, що здійснює

поб тове обсл ов вання населення
Станом на вересень 2013

2 ро и 364 дні 36,18 1349,67

12 1, 2 повер-
хи

Гл ш ова А а-
демі а, 31 А,

літ. А
19,10 Інше ви ористання нер хомо о майна

(пер арня для тварин)

Станом на жовтень 2013

2 ро и 364 дні 91,12 1740,43

13 1 поверх Пост-Волин-
сь а, 3, літ. Х 147,90 С б'є т осподарювання, я ий здій-

снює виробнич діяльність
Станом на вересень 2013

2 ро и 364 дні 20,76 3070,73

14 1 поверх Фр нзе, 152,
літ. А 265,30 Відділення УДППЗ "У рпошта"

Станом на жовтень 2013

2 ро и 364 дні 39,78 10552,47

15 1 поверх Виш ородсь а,
52, літ. А 192,10 Відділення УДППЗ "У рпошта"

Станом на липень 2013

2 ро и 364 дні 40,40 7761,8

16

КП "Київжитлоспеце спл атація"
(01003, Володимирсь а, 51а,

234-02-62, 234-89-45)

1, 2 повер-
хи

Юри Гната, 7,
літ. А 47,20 Пер арня

Станом на жовтень 2013

2 ро и 364 дні 34,11 1609,88

17 1, 2 повер-
хи, підвал

Правди просп.,
66 А літ. А 49,50 Розміщення с б'є та осподарювання,

що здійснює освітню діяльність
Станом на жовтень 2013

2 ро и 364 дні 19,86 983,07

18 3 поверх Хмельниць о о
Бо дана, 3, літ. А 46,30 Ком нальне підприємство, я е трим -

ється за рах но місцево о бюджет 2 ро и 364 дні 1 рн на рі

19

Ком нальне підприємство "Київ-
сь а місь а стоматоло ічна полі -
ліні а" (04050, Пимонен а Ми о-

ли, 10 А , 482-12-69)

6 поверх Пимонен а
Ми оли, 10 А 14,20 Розміщення Громадсь ої ор анізації

Станом на 31.07.2013

2 ро и 364 дні 35,97 510,77

20

Ком нальне підприємство по
охороні, триманню та е спл а-
тації земель водно о фонд

м. Києва "Плесо"
(02660, Ми ільсь о-Слобідсь а, 7,

416-54-46, 416-41-19,
416-15-44)

1 поверх
Озеро

"Вербне"
б/н 10

70,00 Ресторан з реалізацією піда цизних
товарів

Станом на 15.10.2013

2 ро и 364 дні 66,27 4639,02

21
КП "Київжитлоспеце спл атація"
(01003, Володимирсь а, 51а,

234-02-62, 234-89-45)
1 поверх Рев ць о о,

16-а, літ. А 398,90 Відділення УДППЗ "У рпошта"
Станом на червень 2013

2 ро и 364 дні 41,66 16617,84

22 П блічне а ціонерне товариство
"Київенер о"

(01001, Фран а Івана пл., 5,
289-64-41, 239-45-85)

1 поверх Промислова,
4/1 2,00 С б'є т осподарювання, що здійснює

поб тове обсл ов вання населення
Станом на 06.11.2013

2 ро и 364 дні 69,45 138,89

23 2 поверх Повітрофлот-
сь ий просп., 58 36,60 Бан івсь а станова

Станом на 25.11.2013

2 ро и 364 дні 202,31 7404,50

24

Спеціалізоване водо осподар-
сь е ом нальне підприємство
ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) "Київ-

водфонд"
(02156, Мілютен а, 19,

362-19-20)

1 поверх Т л зи б/н 68,90 Громадсь а вбиральня

Станом на 25.10.2013

2 ро и 364 дні 14,45 995,33

25

Територіальне медичне об'єднан-
ня "Психіатрія" місті Києві
(04080, Фр нзе, 103-А,

503-86-96)

1 поверх Фр нзе, 103 А
.14 98,55

для розміщення с б'є т осподарю-
вання, я ий здійснює виробнич ді-
яльність (з виробництва теплової

енер ії)

Станом на 31.08.2013

2 ро и 364 дні 31,37 3091,67

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати ,
10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для
довідо : 202-61-77, 202-61-76.

22.11.2013 ро Позачер овими за альними зборами
власни ів Приватно о підприємства "МЕТАЛ-СЕРВІС"
(Рішення від 22.11.2013 ро № 2211-П/13) б ло прийнято
рішення про почато достро ово о по ашення іменних ці-
льових облі ацій серії "С", зв'яз з отриманням Сертифі-
ат Державної архіте т рно-б дівельної інспе ції У раїни
(серія ІУ № 164133250677 від 21.11.2013 ро ),я ий засвід-
ч є відповідність II чер и (се ція 1-3) за інчено о б дівниц-
тва житлово о омпле с з об'є тами поб тової та адмініс-
тративної інфрастр т ри та підземним пар ін ом за адре-
сою: просп. Героїв Сталін рада, 2-б Оболонсь ом районі
м. Києва та підтвердж є йо о отовність до е спл атації.

З 25 листопада 2013 р. по 31 березня 2014 р. сім влас-
ни ам облі ацій серії "С" емітента ПП "Метал-Сервіс" необ-
хідно пред'явити ці облі ації до по ашення, підписавши роз-
порядження на списання цінних паперів в депозитарних від-
ділах бан ів-збері ачів ЦБ на рах но емітента в ПАТ "На-
ціональний депозитарії У раїни" №100024-UA70004751 та
підписати а ти прийом -передачі вадратних метрів для по-
дальшої реєстрації правовстановлюючих до ментів на
вартири.

Звертаємо ваш ва на те, що по ашення облі ацій та
підписання а т приймання-передачі б де відб ватися тіль и
після повної сплати Вами вартості лота облі ацій і оплати до-
дат ових вадратних метрів, за рез льтатами обмір БТІ.

Особа, в азана нижче, підтвердж є достовірність інформа-
ції, що в азана в повідомленні, та визнає, що вона несе від-
повідальність з ідно за онодавства: Дире тор ПП "МЕТАЛ-
СЕРВІС" Про опен о Ілона Валеріївна.

Лі відатор ПрАТ "НТБ" ( од ЄДРПОУ 30700388, місцезнаход-
ження: 08293, Київсь а область, м. Б ча, в л. Тарасівсь а, 32) о оло-
ш є он рс із визначення ор анізатора проведення а ціон з
продаж майна бан р та. Учасни ам он рс для часті
он рсі необхідно надати та і до менти:

- заяв на ви онання ф н цій ор анізатора а ціон із зазначен-
ням відомостей про андидат р ор анізатора а ціон ;

- випис з Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців;

- засвідчені в становленом поряд опії становчих до мен-
тів, відповідно до я их заявни має право проводити а ціони;

- до ази, що містять перелі проведених заявни ом а ціонів для
підтвердження йо о досвід цій сфері не менше трьох ро ів;

- пропозиції щодо с ми вина ороди за проведення а ціон .

Заяви андидатів приймаються лі відатором протя ом п'яти днів.
Пропозиції надсилати за адресою: 01001, м. Київ, в л. В. Житомир-
сь а, 21, оф. 3.

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є т,
щодо я о о надійшла заява:

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: в л. Чистя івсь а, 15,
площею 14,1 в. м, під наст пний вид діяльності — п н т розлив питної води.

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о фонд в Святошинсь ом районі м. Києва"
(в л.Симирен а, 17, м. Київ, тел. 454-01-64).

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Телефони для довідо : 450-07-16, 450-07-15.

Федч н Андрій Гри орович, зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Верес-
нева, б. 24-А, в. 103, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им районним
с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 17 р дня 2013 ро о 10.00,
по цивільній справі за позовом П блічно а ціонерно о товариства Комерційний
Бан "Приватбан " до Федч н Андрія Гри оровича про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л. К. в примі-
щенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Се-
вастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та за йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за о-
нодавства.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлові
приміщення першо о поверх , щодо я их надійшла заява, площею 37,1 в. м за
адресою: м. Київ, в л. Гр шевсь о о, 4 літ. А. Мета ви ористання — розміщення
реда ції ом нально о періодично о видання ом нально о підприємства, я е
част ово трим ється за рах но місцево о бюджет . Заяви про намір оренди
приймаються протя ом 10 робочих днів після розміщення о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, аб. 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

ОГОЛОШЕННЯ
про ви ли в с д Відповідача Є орова Германа Юрійовича

У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивіль-
на справа за позовом Валь ової Алли Оле сандрівни до Є орова Германа Юрі-
йовича, третя особа Сл жба справах дітей Подільсь ої районної м. Києві дер-
жавної адміністрації про позбавлення бать івсь их прав.

Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 27 січня 2014 ро о 9.00
Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва (адреса с д : м. Київ, в л. Білор сь-
а, 13, аб. 11).
С д ви ли ає с дове засідання Є орова Германа Юрійовича я відповідача.
Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и відповідача справа б де роз ля-

н та за наявними матеріалами.
С ддя О. Ф. Малинни ов

12.12.2013 ро відб деться встановлення меж земельної ділян и
в нат рі (на місцевості) Релі ійній ромаді парафії святих жіно -
мироносиць Шевчен івсь ом районі м. Києва У раїнсь ої
православної цер ви Київсь о о патріархат для б дівництва
православної цер ви на перетині в л. Празь ої та Хар івсь о о шосе

Дніпровсь ом р-ні м. Києва. Просимо б ти прис тніми
орист вачів с міжних діляно , а саме: КП по триманню зелених
насаджень Дніпровсь о о р-н .

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відпові-
дача Крамара Оле сія Васильовича в с дове засідання, я е призна-
чено на 10.00 16.12.2013 ро по цивільній справі за позовом
ПАТ "А цент — Бан " до Крамара Оле сія Васильовича про стя нен-
ня забор ованості ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя Н. Д. Б ша

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, серія Г, № 046555 на ім’я
Конон чен о Любов Петрівни вважати недійсним.

КП «Київжитлоспеце спл атація»

с м є з привод передчасної смерті

начальни а дире ції

Іванцо а Михайла Гавриловича

та висловлює щире співч ття йо о

родині та близь им.

Адміністрація

та профспіл овий омітет

підприємства

П О С Е Й Д О Н П
Б А С Т Ж А С П І Д
А В Т Е Н Т И К У М Н І
Я Л Л А Н О М А Л І Я
Н И З Ь Б К Г Е Я

Ч А М Б У Л П А Ж С
А К В А Я В А А Л І

О Х Р Е Щ А Т И К Ч

Відповіді на сканворд 



ÄÎÇÂ²ËËß
Хрещатик 8 4 грудня 2013 року

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

вели а
армонія

бо морів
(мор.)

італійсь а
сосна

робота
машини,
а ре ата

є ип. бо иня
охання,

веселощів,
радості

релі ійна
заборона

рід отр йних
змій

первинний
те ст (юрид.)

не ативна від-
повідь

схід

олл. шлюп а

відхилення від
нормально о

спосіб
вишивання

ялівцева оріл-
а

прісноводна
риба

чоловіче ім’я
(розрадни )

сит ація ша-
хах

бо иня Землі
(міф.)

за ін татарсь ої
інноти (іст.)

вода (лат.)

хар. (мор.)

народ в Азії

тапчан

юна при
феодалі (іст.)

"Правда і
ривда", "Хліб і
сіль" – автор

частина а т
(театр.)

бажання пити

Кассі с Клей

"Два ольори",
поема "Земля"
— р. поет

завід вач
(с ор.) Х Р Е Щ А Т И К

раїнсь е
озацтво (XVI—

XVIII ст.)

Температура 	2°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +2°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура 0°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 87 %
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1638 — ï³ñëÿ ïîðàçêè êîçàöü-
êîãî ïîâñòàííÿ ßêîâà Îñòðÿíèíà
³ Äìèòðà Ãóí³ êîçàöüêà ðàäà óõ-
âàëèëà â óðî÷èù³ Ìàñë³â Ñòàâ
"Îðäèíàö³¿ Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî
ðåºñòðîâîãî". 

1938 — ó Õóñò³ â³äáóâñÿ ² ç`¿çä
"Êàðïàòñüêî¿ Ñ³÷³", âîºí³çîâàíî¿
îðãàí³çàö³¿, ñòâîðåíî¿ íà Çàêàð-
ïàòò³ ÷ëåíàìè ÎÓÍ. 

1939 — Ïðåçèä³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ÑÐÑÐ óõâàëèëà óêàç ïðî ðîç-
ìåæóâàííÿ îáëàñòåé ì³æ ÓÐÑÐ ³
ÁÐÑÐ, çà ÿêèì Óêðà¿íà âòðàòèëà
Áåðåñòåéùèíó. 

1939 — ó ñêëàä³ Óêðà¿íè áóëî
óòâîðåíî Ëüâ³âñüêó, Äðîãîáèöü-
êó, Ñòàí³ñëàâñüêó, Òåðíîï³ëü-

ñüêó, Âîëèíñüêó òà Ð³âíåíñüêó
îáëàñò³.

1941 — ó Ìîñêâ³ ï³äïèñàíî ðà-
äÿíñüêî-ïîëüñüêó äåêëàðàö³þ ïðî
äðóæáó òà âçàºìîäîïîìîãó, ÷èì
ëîíäîíñüêèé åì³ãðàö³éíèé óðÿä
ôàêòè÷íî âèçíàâ ðàäÿíñüêó îêó-
ïàö³þ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè òà Çàõ³ä-
íî¿ Á³ëîðóñ³ ó âåðåñí³ 1939 ðîêó. 

1965 — ó Êèºâ³ ñòâîðåíî ïåðøó
â ÑÐÑÐ ôàáðèêó ïî âèðîáíèöòâó
òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â.  

1987 — ïîíîâèâ ðîáîòó 3-é
åíåðãîáëîê ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ. 

1996 — âïåðøå â Óêðà¿í³ â³ä-
çíà÷àâñÿ Äåíü ³íâàë³ä³â. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

В
есільну сукню до пов�
сякденного одягу не
віднесеш ніяк. І якщо

в минулі часи такі шати
дбайливо передавалися від
мами до доньки, то нині
пишні серпанкові витвори
дизайнерської фантазії
просто порошаться в ша�
фах, займаючи силу�си�
ленну корисної площі. 

Британські учені вирішили цю

проблему. Тепер дівчатам не дове�

деться думати, що робити з білою

пишністю, пише Raut.Ru. Дослідни�

ки розробили екологічно чистий ма�

теріал, який можна просто розчини�

ти у воді після використання. 

Студенти з Шеффілдського уні�

верситету пошили весільну сукню,

що містить полівініловий спирт,

вбудований в спеціальні волокна

тканини. Дана речовина застосову�

ється у пральному порошку. Вона

розкладається під впливом рідини і

випаровується без шкоди для при�

роди. 

Отже, з погляду екології, все

прекрасно. Проте страшно подума�

ти, що може трапитися, якщо наре�

чена потрапить під дощ

Створені весільні плаття, 
які розчиняються у воді 
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ОВНИ, зосередьтеся на лобальних планах, в цей
час ви хворобливо сприймаєте свою залежність від
людей, обставин, подій в соці мі, але б нт вати сенс
немає. Хочете мирної співпраці — тримайтеся від
від ритих протестів.
ТЕЛЬЦІ, саме час зробити відповідальний ро або

зятися за нов справ , ба ато переш од зни н ть, я
сні на сонці, ви поч ватиметеся сильними та впевне-
ними. Непередбачені сит ації — це арт д х , і не
сприймайте їх я інець світ .
БЛИЗНЯТА— оді лют вати, побережіть нерви! На

вас че ають різ і зміни в сфері бор ових зобов’язань,
по асіть редити, розплатіться з тими, ом винні. “Хо-
ч ” і “треба” має б ти в армонії навіть тоді, оли об-
ставини вима ають пост питися інтересами чи допі а-
ють пристрасні апетити.
РАКИ, дов ола розова виб хонебезпечна атмо-

сфера, рвон ти може б дь-я ої миті. “О о за о о, з б
за з б” нині не проходить, хто старе поминає, той ли-
ха не минає. Небеса дали вам мо тню влад , хариз-
м , чим слід праведно розпоряджатися, стати транс-
лятором Добра.
ЛЕВИ, зис — надійний др і союзни , йом й до-

віртеся! Не пніться в ч жий монастир зі своїм ставом.
Все, що вас не стос ється, обходьте десятою доро-
ою. Тр діться невтомною бджіл ою, б дьте ор анізо-
ваними, наполе ливими, пра матично підходьте до
ви онання сл жбових завдань.
ДІВИ занадто апризні та войовничі. Енер опотен-

ціал заш алює, тож ни айте поб тових с андалів. Го-
ді махати шаш ою після бою, особливо в олі др зів,
домочадців! Я що д шить нів, спроб йте ом -не-
б дь ви оворитися, тоді на д ші повеселіє.
ТЕРЕЗИ, виріш йте проблеми по мірі їх надходжен-

ня — що тихіше їдеш, то далі б деш. Контролювати
себе важ о в зв’яз із б рхливою реа цією на поб -
тові проблеми, сімейні події, ар’єрні перт рбації.
СКОРПІОНИ— спо ійно розмір йте над нещодав-

німи подіями, підведіть рис під своїми дося нення-
ми, визнайте помил и, від ори йте плани, все осо-
бисто детально перевірте. Тоді позапланові поїзд и,
з стрічі, пере овори з оле ами, партнерами, родича-
ми пройд ть з висо им плідним рез льтатом.
СТРІЛЬЦІ, не йдіть на повід пол м’яних емоцій,

що спопеляють єство, вам слід перевтілитися із з хва-
ло о а ресивно о “воя и” в пра тично о осподаря,
я ий мислить об’є тивно зі здоровим л здом, міє
приймати тверезі зважені рішення в шаленом оло-
вороті непро нозованих сит ацій на фінансовом
фронті.
КОЗЕРОГИ, присвятіть день собі, любленим, по-

б дьте е оїстами, віддавши перева справам, я і за-
чіпають вас особисто, тобто пов’язані із задоволенням
либинних базових потреб. Непро нозовані сит ації
сприймайте я тимчасове випроб вання.
ВОДОЛІЯМ першопрохідцем б ти не стіль и ці а-

во, с іль и тяж о. Я що напередодні б ли певнені в
спіх своїх вчин ів, то нині з’яс ється, що т т безліч
недолі ів та промахів. Не марн йте сили та доро оцін-
ний час на онфлі ти й пош вин ватців.
РИБИ, дов ола вас онфронтаційна атмосфера,

що прово є до боротьби, втім, т т вам не зви ати. Я
прир чити войовничість — вже навчились, маєте ні-
альний досвід миротворця, тож др желюбно домови-
теся із с перни ом

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
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