
Уклін героям
У Києві вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Так, ще у п’ятницю мітинг�реквієм

відбувся поблизу Меморіального ком�

плексу “Пам’ятник жертвам Чорно�

бильської трагедії”, що на розі проспек�

ту Перемоги і вулиці Чорнобильської у

Святошинському районі. Представники

влади та громадських організацій, а та�

кож всі небайдужі поклали квіти до ме�

моріалів.

“Події 26 квітня 1986 року розділили

історію нашої держави навпіл: до аварії

та після неї. Ліквідатори своїм життям,

здоров’ям та тілом закрили нашу землю

від радіації та її наслідків. Це звичайні

люди, які йшли на подвиг не за гроші,

не за нагороди. Вони розуміли, що поза�

ду них — Україна”,— зазначив під час

виступу голова Святошинської РДА

Юрій Бондар.

Звернулася до присутніх і директор

Департаменту соціальної політики

КМДА Тетяна Костюренко.

“Ми хочемо подякувати ліквідаторам

за те, що зараз живі і спокійно вихову�

ємо своїх дітей. Бажаємо вам здоров’я і

щоб ваші онуки не бачили того горя, що

спіткало нас у 1986 році”,— привітала

присутніх пані Костюренко.

Під час мітингу�реквієму відбувся

спільний молебень за здоров’я живих

ліквідаторів та заупокійна літія за загиб�

лими.

Прийшли на захід і ті, хто брав участь

у ліквідації страшної аварії. Так, Олек�

сандр Боровський сам працював у радіо�

логічній розвідці, тож куди йшов — усві�

домлював. Однак попри підірване на усе

життя здоров’я, інакше не вчинив би.

“Впродовж 1,5 місяця ми займалися

радіологічною розвідкою у межах деся�

тикілометрової зони навколо реактора.

Усі розуміли небезпеку, проте хтось мав

виконувати цю роботу. І навіть зараз, ро�

зуміючи наслідки, ми б це зробили зно�

ву. Страху, як такого, не було, проте ду�

же важко було дивитися на роботу по�

жежників, які працювали у самому епі�

центрі”,— поділився з “Хрещатиком”

пан Олександр.

Також у рамках святкування на тери�

торії Меморіального комплексу “Героям

Чорнобиля” у Деснянському районі від�

булася церемонія урочистого відкриття

ротонди “Пантеон пам’яті”. В заході

взяли участь міністр соціальної політи�

ки України Наталя Королевська та ке�

рівництво столиці.

“Передусім хотів би висловити подяку

усім, хто долучився до створення ротон�

ди. Адже пам’ять про людей, які ціною

власного життя ліквідували наслідки

Чорнобильської катастрофи, не повин�

на згаснути. Переконаний, що не лише

для мешканців Деснянського району,

серед яких чи не найбільше постражда�

лих від аварії на ЧАЕС, а й для усіх киян

меморіальний комплекс стане святим

місцем. Тут також планується звести

каплицю, де буде зберігатися книга за�

гиблих ліквідаторів”,— зазначив заступ�

ник голови КМДА Віктор Корж.

Він також зауважив, що турбота сто�

личної влади про ліквідаторів завжди

була і залишатиметься серед пріоритетів

міської соціальної політики. Зокрема

медичне та санаторно�курортне забез�

печення, а також компенсування варто�

сті ліків. Крім того, на поліпшення со�

ціального захисту чорнобильців спря�

мовані й інші проекти: “Картка кияни�

на” та “Муніципальна лікарняна каса”.

Відкриття ротонди саме в Деснянсько�

му районі не є випадковістю. Саме тут

зареєстровано близько 18�ти тисяч чор�

нобильців, а це 23,6 % від усіх постраж�

далих від наслідків цієї катастрофи, які

нині мешкають у Києві. Серед них май�

же 7,5 тисячі — ліквідатори аварії.

Архітектурно�художній зміст ротонди

є символічним. На периметрі кола розмі�

щено 15 колон, що символізують країни�

республіки Радянського Союзу, які брали

участь у ліквідації наслідків Чорнобиль�

ської аварії. У центрі композиції знахо�

диться скульптура Покрови Божої Мате�

рі — як символ пам’яті загиблих ліквіда�

торів. Скульптура висотою 2,5 метри роз�

ташована на кріпленнях, які зв’язані з

15�ма колонами монолітним поясом. За�

галом висота ротонди становить 8 метрів.

До слова, спорудження комплексу

розпочалося на розі вулиць Ніколаєва та

Бальзака ще у 2006 році. За цей час тут

з’явилася скульптурна композиція

“Прометей”, пам’ятний знак “Стіна

Пам’яті” та елемент “Земля”.

Нагадаємо, у 2006 році Указом Прези�

дента України був визначений День

вшанування ліквідаторів аварії на

ЧАЕС. Саме 14 грудня 1986 року було

завершено будівництво саркофагу

З на оди відзначення Дня вшан вання часни ів лі відації наслід ів аварії на Чорнобильсь ій АЕС на території Меморіально о омпле с
"Героям Чорнобиля" Деснянсь ом районі рочисто від рили ротонд "Пантеон пам’яті"

Сьогодні у Москві Україна підпише
низку угод, які дозволять розвинути
вітчизняну промисловість

ßê ïîâ³äîìèâ â ³íòåðâ’þ òåëåêàíàëó “²íòåð” ó íåä³ëþ
ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ, ö³ óãîäè çí³ìóòü
áàãàòî ïðîáëåì ó òîðã³âë³ ì³æ íàøèìè äâîìà êðà¿íàìè, ùî
âèíèêëè îñòàíí³ì ÷àñîì. À öå äîçâîëèòü â³äíîâèòè ðîáîòó
áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè, à îòæå, çáåðåãòè òèñÿ÷³ ðî-
áî÷èõ ì³ñöü. “ßê î÷³êóºòüñÿ, ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ïðåçèäåíò³â Â³ê-
òîðà ßíóêîâè÷à òà Âîëîäèìèðà Ïóò³íà Óêðà¿íà âïåðøå çà
3,5 ðîêè îòðèìàº ñïðàâåäëèâó ºâðîïåéñüêó ö³íó íà ãàç íà
ð³âí³ ñåðåäíüîºâðîïåéñüêèõ ö³í. Ðåàëüíî ìîæóòü áóòè ïå-
ðåãëÿíóò³ êàáàëüí³ óãîäè, óêëàäåí³ Þ. Òèìîøåíêî 2009 ðî-
êó”,— çàÿâèâ Ìèêîëà Àçàðîâ. Çà éîãî ñëîâàìè, Óêðà¿íà òà
Ðîñ³ÿ ðîçãëÿíóòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ òðèñòîðîííüîãî
êîíñîðö³óìó çà ó÷àñòþ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà ªâðîïåé-
ñüêîãî Ñîþçó, â³äíîâèâøè ïåðåãîâîðè ïðî çàáåçïå÷åííÿ
àáñîëþòíî ïðîçîðèõ óìîâ ìîäåðí³çàö³¿ é óïðàâë³ííÿ íà-
øîþ ãàçîòðàíñïîðòíîþ ñèñòåìîþ. Òàê³ óìîâè, ó ñâîþ ÷åð-
ãó, ãàðàíòóâàòèìóòü ïðîêà÷óâàííÿ ãàçó ÷åðåç Óêðà¿íó äî
ªâðîïè, ùî ïåðåäáà÷àº ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ óêðà¿íö³â òà íà-
ïîâíåííÿ äåðæàâíîãî áþäæåòó. “Óêðà¿íà íå ïëàíóº ï³äïè-
ñàííÿ óãîä ç³ âñòóïó äî Ìèòíîãî ñîþçó, íàòîì³ñòü ñèñòåì-
íî ïðîäîâæóº ãîòóâàòèñü äî ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî àñîö³-
àö³þ ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì: àäæå íàøà êðà¿íà âèçíà÷è-
ëàñü ³ç çîâí³øíüîïîë³òè÷íèì êóðñîì, ³ öå øëÿõ ºâðîïåé-
ñüêî¿ ³íòåãðàö³¿. Âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ ö³º¿ ï³äãîòîâ÷î¿
ðîáîòè º çàáåçïå÷åííÿ äîáðîñóñ³äñüêèõ â³äíîñèí ç Ðîñ³ºþ.
²íòåðåñè íàøîãî ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåðà ìàþòü áóòè âðà-
õîâàí³”,— çàçíà÷èâ Ìèêîëà Àçàðîâ

ЦВК визнала легітимними вибори 
у проблемних округах

Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ³ Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè
íå áà÷àòü ï³äñòàâ âèçíàâàòè ïåðåâèáîðè ó ï’ÿòè ïðîáëåì-
íèõ îêðóãàõ íåëåã³òèìíèìè. ßê çàÿâèâ ãîëîâà ÖÂÊ Ìèõàé-
ëî Îõåíäîâñüêèé, ñêàðã àáî ïîâ³äîìëåíü ïðî ñóòòºâ³ ïîðó-
øåííÿ, ÿê³ ìîãëè âïëèíóòè íà ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â âèáîðö³â,
õ³ä ãîëîñóâàííÿ àáî íà ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ó ÖÂÊ, íà-
ðàç³ íåìàº. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ï³äðàõóíîê ïðîòîêîë³â ÄÂÊ
äàº ñåðéîçí³ ï³äñòàâè ñïîä³âàòèñÿ, ùî ïðîòîêîëè ÎÂÊ ìî-
æóòü íàäõîäèòè äî Öåíòðâèáîð÷êîìó íå ï³çí³øå, í³æ äî
ðàíêó 17 ãðóäíÿ. ÊÂÓ ëåã³òèìí³ñòü âèáîð³â òàêîæ âèçíàº,
àëå çàÿâëÿº ïðî ïîðóøåííÿ. Íà äóìêó ãîëîâè ÊÂÓ Îëåêñàí-
äðà ×åðíåíêà, âèáîðè ïðîéøëè â óìîâàõ, ÿê³ íå â³äïîâ³äà-
þòü ïðèíöèïàì ³ äåìîêðàòè÷íèì ñòàíäàðòàì. Ãîëîâíèìè
ïðîáëåìàìè ÊÂÓ íàçèâàº: ï³äêóï âèáîðö³â, çä³éñíåííÿ êîí-
òðîëþ çà ãîëîñóâàííÿì, âèíåñåííÿ áþëåòåí³â çà ìåæ³ ä³ëü-
íèö³, ïðèñóòí³ñòü ñòîðîíí³õ îñ³á áåçïîñåðåäíüî íà ä³ëüíè-
öÿõ àáî á³ëÿ íèõ, ïåðåøêîäæàííÿ ðîáîò³ ñïîñòåð³ãà÷³â. ÊÂÓ
çàêëèêàº ÖÂÊ íàëåæíèì ÷èíîì ðîçãëÿíóòè âñ³ ñêàðãè, ùî
íàä³éøëè äî êîì³ñ³¿, à ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðåòåëüíî ðîç-
ñë³äóâàòè êîæåí çàäîêóìåíòîâàíèé ôàêò ï³äêóïó âèáîðö³â.
Ðàí³øå ãîëîâà ÖÂÊ çàÿâèâ, ùî çàòðèìêà ç îïðèëþäíåííÿì
ðåçóëüòàò³â ïîâòîðíèõ âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â ó ï’ÿòè
îêðóãàõ îáóìîâëåíà òèì, ùî îêðóæí³ êîì³ñ³¿ â³äïðàâëÿþòü
áàãàòî ïðîòîêîë³â îêðåìèõ ä³ëüíè÷íèõ êîì³ñ³é íà äîîïðà-
öþâàííÿ. ßê â³äîìî, 15 ãðóäíÿ â Óêðà¿í³ â³äáóâàëèñÿ ïåðå-
âèáîðè ó ï’ÿòè “ïðîáëåìíèõ” îêðóãàõ, ðåçóëüòàòè ÷åðãîâèõ
âèáîð³â ó ÿêèõ ìèíóëîãî ðîêó íå âäàëîñÿ âñòàíîâèòè. ßâêà
âèáîðö³â ñêëàëà 48,4 %. Îô³ö³éí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â ìàº
áóòè âñòàíîâëåíî äî 30 ãðóäíÿ

Встановити головну ялинку країни 
в іншому місці немає технічної 
можливості

Öåíòðàëüíó ÿëèíêó â Êèºâ³ öüîãî ðîêó íå âñòàíîâëþâà-
òèìóòü. Òàêå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ
ó çâ’ÿçêó ç ïîä³ÿìè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â öåíòðàëüí³é ÷àñòè-
í³ ì³ñòà. ßê çàçíà÷èëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè
Ñâ³òëàíà Çîð³íà ï³ä ÷àñ îíëàéí-êîíôåðåíö³¿ ó “Êîìñîìîëü-
ñüê³é ïðàâä³ â Óêðà¿í³”, â ñòîëèö³ íåìàº àëüòåðíàòèâíèõ
ì³ñöü, ÿê³ òåõí³÷íî äëÿ öüîãî ïðèñòîñîâàí³. “Öåíòðàëüíà
ÿëèíêà ìîæå áóòè âñòàíîâëåíà ëèøå íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³, àäæå ùå 25 ðîê³â òîìó íà ïëîù³ áóëî îáëàøòîâàíå
ñïåö³àëüíå ì³ñöå äëÿ öüîãî. Òàê, áóäü-ÿêà ÿëèíêà, âèùà 10-
15 ìåòð³â, ìàº ñòîÿòè â ñïåö³àëüíîìó îòâîð³ ç êð³ïëåííÿ-
ìè. Òîìó òåõí³÷íî òàêó ÿëèíêó á³ëüøå í³äå â ñòîëèö³ ïî-
ñòàâèòè íå ìîæíà”,— ðîçïîâ³ëà ïàí³ Çîð³íà. Âîäíî÷àñ âî-
íà íàãîëîñèëà, ùî íîâîð³÷í³ êðàñóí³ áóäóòü âñòàíîâëåí³ â
óñ³õ ðàéîíàõ ñòîëèö³, à ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ êèÿíàì òà ãîñ-
òÿì ì³ñòà äîäàâàòèìóòü çàïëàíîâàí³ ÐÄÀ ð³çíîìàí³òí³ çà-
õîäè

Íîâèíè

Кирило ФОМІНОВ,
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Ц
ими вихідними, 14 грудня, у Києві відзначили День вша�
нування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорно�
бильській АЕС. З цієї нагоди в усіх районах міста відбу�
лися урочисті заходи, на яких згадали тих ліквідаторів,

які не дожили до цього дня, та привітали живих. У пам’ять за�
гиблим проводилися молебні. Також у рамках відзначення на
території Меморіального комплексу “Героям Чорнобиля” у
Деснянському районі відбулося урочисте відкриття ротонди
“Пантеон пам’яті”.

17 грудня 2013 ВІВТОРОК № 185 (4392)



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 135 (1263)

ВІВТОРОК,
17 грудня
2013 року

Хрещатик 2 17 грудня 2013 року

За інчення додат ів до рішення Київсь ої місь ої ради
від 13 листопада 2013 ро № 518/10006, надр овано о 13 р дня 2013 ро

12. ДПТ в районі станції метро "Червоний хутір" в межах вулиць  Бориспільська,
Вереснева,  Тростянецька, Поліська, Старобориспільська **

6.1.002 
6.1.015
6.1.016

378

13. ДПТ району селища Бортничі Нижні ** 6.1.012 ^ 
6.3.170

828

14. ДПТ промрайону "Дарницький" в межах вулиць Алма%Атинська,  Харківське
шосе,  Привокзальна, Зрошувальна, Бориспільська ***

5.2.020 
6.2.019

576

15. ДПТ "Промзона Березняки" в межах вулиць Харківське шосе,  Івана  Сергієнка,
В. Сосюри,  Празька, Азербайджанська, Калачевська, Станюковича, Алма%
Атинська, Сиваська, залізнична колія **

5.1.002 137

16. ДПТ в межах просп. Возз'єднання, залізниці, просп. Броварський, вул. Раїси
Окіпної, Русанівської протоки ***

5.1.004 
5.2.022

108

17. ДПТ комплексної реконструкції масиву "Соцмістечко" в   межах   просп.
Броварський,   просп. Возз'єднання, вулиць Гагаріна, Червоногвардійська,
залізниця ***

5.1.005 ^ 
5.3.035

290

18. ДПТ  "Промрайон  Дніпровський"  в  межах просп. Броварський,  вулиць
Червоногвардійська, Азербайджанська, Вільнюська, Попудренка ***

5.2.021 
5.3.034

535

19. ДПТ  в   межах  вулиць   Генерала  Жмаченка,   просп. Броварський,
Миропільська ***

5.1.007 ^ 61

20. ДПТ  масиву  Воскресенський  в  межах вулиць Стальського,  Братиславська,
Райдужна,   бул. Перова, вул. Воскресенська **

5.1.009 230

21. ДПТ масиву Воскресенський в межах просп. Генерала Ватутіна,        вулиць
Братиславська, Стальського, Вершигори **

5.1.010 5.3.028 306

22. ДПТ промрайону "Троєщина" по вул. Пухівській*** 5.2.024 ^ 271

23. ДПТ індустріального парку "Київська бізнес%гавань" у Деснянському районі
***

5.2.024 ^ 420

24. ДПТ району садибної забудови с. Троєщина в межах вулиць Бальзака,
Радунська, Лісківська, Милославська **

5.1.016 ^ 
5.3.037 
5.1.017 
7.3.012

911

25. ДПТ острів "Труханів"%2 *** 7.3.012 904

26. ДПТ острів "Труханів"%1 *** 7.3.010 ^ 
7.3.011

587

27. ДПТ острів "Венеціанський" *** 7.3.010 ^ 141

28. ДПТ острів "Гідропарк" *** 7.3.009 ^ 
7.3.010

192

29. ДПТ в межах вулиць Лаврська, Лейпцизька, пров. М. Реута *** 1.1.003 ^ 37

30. ДПТ в межах бул. Дружби Народів, Набережне шосе, Наддніпрянське
шосе,     Дарницький залізнично%автомобільний міст, Набережно%Печерська
дорога ***

1.3.020 ^ 
7.3.001

77

31. ДПТ в межах вулиць Червоноармійська, бул. Дружби Народів, Чеська, І.
Кудрі, П. Лумумби, Тверська ***

1.1.009 ^ 75

32. ДПТ в  межах вулиць Кіквідзе, Професора Підвисоцького, бул. Дружби
Народів, Чеська, Матросова, Залізничне шосе ***

1.1.004 87

33. ДПТ мікрорайону  Совки  в межах просп. Червонозоряний, вулиць
Кіровоградська, Грінченка ***

2.1.008 ^ 
2.3.045

78

34. ДПТ реструктуризації промрайону "Нижня Теличка" в межах
Наддніпрянського  шосе,  озера  Видубицьке, Набережно%печерської дороги,
Південного мосту **

2.1.029 ^ 146

35. ДПТ  реструктуризації  промрайону  "Комсомольське%П'ятихатки"  в  межах
Наддніпрянського  шосе, Південного мосту, вул. Промислова **

2.2.036 305

36. ДПТ о. Галерний в межах вул. Промислова, Столичне шосе, затока Галерна ** 7.3.014 279

37. ДПТ промзони "Корчувате" в межах вулиць Столичне шосе,
Новопирогівська,     Набережно%Корчуватська, р.Коник **

2.1.023 
7.3.014

176

38. ДПТ промзони "Корчувате"  в межах просп.  Науки, Столичне шосе, вулиць
Червонопрапорна, Академіка Заболотного **

2.2.038 
2.1.025 
2.1.024

261

39. ДПТ  промзони  "Корчувате"  в  межах просп. Науки, Столичне       шосе,
Академіка Писаржевського, пров. Лисогірський **

2.1.021 ^ 
2.2.037 
2.1.020

242

40. ДПТ в районі вул. Ягідна *** 2.1.022 ^ 114

41. ДПТ  в   районі   вулиць  Академіка  Заболотного, Академіка Глушкова %
Експоцентр України **

2.1.013 ^ 95

42. ДПТ  в  межах  вулиць  Трутенка,   Ломоносова, Симоненка, Васильківська ** 2.1.012 ^ 50

43. ДПТ  в  межах  вул. Васильківська,  просп. 40%річчя Жовтня ** 2.1.014 149

44. ДПТ  реструктуризації  промзони   по вул. Васильківська *** 2.2.034 ^
2.1.009

132

45. ДПТ    реструктуризації   промислового   району  біля залізничної  станції
"Пост%Волинський"   в  межах просп. Повітрофлотський, вулиць Медова,
Народного Ополчення, Фастівська, залізниця***

2.2.032 185

46. ДПТ  комплексної  реконструкції  житлового  масиву Відрадний%2  в  межах
просп. Космонавта  Комарова, бул.  І. Лепсе, вул. Академіка Білецького,
просп. Відрадний, вул. Гарматна ***

3.1.004 271

47. ДПТ реструктуризації промрайону "Відрадний" в межах просп.   Космонавта
Комарова,   бул.  І. Лепсе,   вул. Качалова, просп. Відрадний, Бакуніна, М.
Шепелєва, Новопольова, залізниця ***

3.2.021 205

48. ДПТ реструктуризації промрайону "Борщагівський%1" в межах  просп. Леся
Курбаса, просп. Академіка Корольова, Сім'ї Сосніних, залізниця ***

3.2.022 190

49. ДПТ в  межах  просп.  Перемоги,   вулиць Академіка Янгеля, Борщагівська,
залізниця, Вадима Гетьмана ***

1.1.013 99

50. ДПТ реструктуризації промрайону "Відрадний" в межах бул. І. Лепсе, вул.  М.
Василенка, просп. Перемоги, вулиць Гарматна, Виборзька, залізниця ***

3.2.021 
3.1.003

182

51. ДПТ   комплексної   реконструкції  житлового  масиву Відрадний%1  в межах
просп.  Космонавта Комарова, вулиць Борщагівська, Виборзька,
В.Гетьмана ***

3.1.003 192

52. ДПТ реструктуризації промрайону "Відрадний" в межах просп.
Космонавта  Комарова,  бул.  І. Лепсе, вул. М. Василенка, просп.
Перемоги, залізниця ***

3.2.021 245

53. ДПТ реструктуризації промрайону "Борщагівський%1" в межах просп. Леся
Курбаса, вулиць Героїв космосу, Жмеринська, залізниця ***

3.2.022 87

54. ДПТ в межах вулиць Бетховена, Жмеринська *** 3.3.029 
3.1.012

45

55. ДПТ   комплексної   реконструкції   житлового   масиву Святошин%2 в межах
вулиць Живописна/Шепетівська, Перемоги,  Жмеринська,  залізнична колія,
просп. Перемоги ***

3.1.011 
3.2.022 
3.3.029 
3.3.030

392

56. ДПТ в межах вулиць    Академіка Кржижановського, бул.Академіка
Вернадського,  вул. М. Краснова, залізнична колія ***

3.2.023 ^ 45

57. ДПТ житлових масивів Біличі та Новобіличі в межах просп. Академіка
Палладіна,   вулиць   Генерала Наумова,   Робітнича, Олевська, Підлісна,
Антонова%Овсієнка,  М.Ушакова,   Командарма   Уборевича, Ушакова,
Робітнича **

З.1.008 
3.1.009 
3.2.023

375

58. ДПТ масиву  Берковець  в  межах  просп.  Академіка Палладіна, вулиць
Берковецька, Синьоозерна ***

3.1.018 ^ 108

59. ДПТ   району   курортно%житлової   забудови   "Пуща%Водиця" ** 4.3.031 ^  
4.3.032 
4.3.033 
4.3.034

753

60. ДПТ   комплексної   реконструкції   житлового   масиву Нивки в межах вулиць
Академіка Туполєва, Стеценка, Саратовська, Салютна ***

3.1.006 180

61. ДПТ комплексної реконструкції застарілого житлового фонду мікрорайону
в межах вулиць Маршала Гречка (від   буд.  2  до  буд. №  26%а),
Стеценка, Інтернаціональна  площа,   Північно%Сирецька, Сирецького
Дендропарку ***

4.1.011 ^ 116

62. ДПТ   комплексної   реконструкції   житлового   масиву Сирець в межах
вулиць Ризька, О.Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногірська, Котовського,
Щусєва***

3.1.001 167

63. ДПТ   комплексної   реконструкції   житлового   масиву Куренівка   в   межах
вулиць   Ольжича,    Бакинська, Чаплигіна, О.Теліги, Куренівська, Фрунзе,
залізниця ***

4.1.006 282

64. ДПТ  реструктуризації промрайону  "Подільсько%Куренівський"  в межах
просп.   Московський,   вулиць Ливарська,  пров. Куренівський, залізнична
колія, Автозаводська, Лугова, Богатирська, Куренівська ***

4.2.017 309

65. ДПТ  в   межах  вулиць  Лугова,   Богатирська,   Петра Дегтяренка, Павла
Дибенка ***

4.2.017 293

66. ДПТ   в   межах   вулиць  Вербова,   Куренівська, Богатирська,
Московський  просп.,  Набережно%Рибальська, залізнична колія ***

1.1.015 ^ 
4.1.001

175

67. ДПТ   в  районі  вулиць  Електриків, Набережно%Рибальська *** 1.1.015 ^ 135

68. ДПТ   в  межах  вулиць  Костянтинівська, Новокостянтинівська,  Аляб'єва,
залізнична  колія, Новий Гаванський міст, Набережно%Лугова ***

1.1.016
1.2.018

229

69. ДПТ     реструктуризації   промрайону  "Подільсько%Куренівський" в межах
вулиць Фрунзе, Вікентія Хвойки, Димитрова,  Тульчинська,  просп.
Московський, залізнична  колія,  Аляб'єва,  Новокостянтинівська,
Костянтинівська, Оленівська ***

1.2.018 146

70. ДПТ   в   районі   пров.   Ярославський,   вул.   Фрунзе, Подільський  узвіз,
Смородинський  узвіз, пров. Нагірний, Глибочицька, Нижній Вал ***

1.1.012 ^ 110

71. ДПТ в межах вулиць Глибочицька, Кудрявський узвіз, Артема, Вознесенський
узвіз ***

1.1.006 ^ 39

72. ДПТ  в  межах  вулиць   Дорогожицька,   Мельникова, Якіра, Сім'ї
Хохлових ***

1.1.014 
1.2.017

48

73. ДПТ рекреаційних закладів в районі Святошинських ставків у
Святошинському районі ***

3.3.033 
3.3.034 
3.3.035

245

74. ДПТ   в   межах   проспекту Перемоги   та   залізничної колії*** 3.1.006 
3.2.023

154

75. ДПТ  по  вул.  Академіка  Туполєва,  12   у Шевченківському районі
м.Києва ***

3.1.006 61

III Плани зонування територій:

1 План  зонування  території  (зонінг)  центральної планувальної зони міста
Києва (на виконання рішення Київської міської ради від 20.09.2012
№69/8353 "Про розробку Плану зонування території міста Києва")

% 4797,34

2 План зонування території південної планувальної зони %' 9744,93

3 План зонування території західної планувальної зони % 12475,44

4 План зонування території північної планувальної зони % 12759,52

5 План зонування території північної лівобережної зони % 18040,34

6 План зонування території східної планувальної зони % 13399,01

7 План зонування території центральної ландшафтно%рекреаційної зони % 13783

* - розроблені та затверджені:
** - оновлення або внесення до розроблених та незатверджених;
*** - розроб а нової містоб дівної до ментації;
^ - І чер а реалізації

Заступник міського голови — 
секретар Кивради Г. Герега 

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Київської
міської ради від 12 лютого 2004 року № 30/1240 "Про надання

дозволу товариству з обмеженою відповідальністю "Вестін" 
на знесення будівлі кінотеатру "Екран" 

на просп. Перемоги, 117, літ. "А"
Рішення Київської міської ради № 508/9996 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", врахову

ючи звернення народного депутата України Бригинця О. М. від 14 травня 2013 року № НД/Б
346 та Депар

таменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 26 травня 2013 року № 09/060
021/2178, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати та им, що втратило чинність, рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 12 люто о
2004 ро № 30/1240 "Про надання дозвол
товариств з обмеженою відповідальністю
"Вестін" на знесення б дівлі інотеатр "Е -
ран" на просп. Перемо и, 117, літ. "А".

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 317 грудня 2013 року

Про часткове звільнення гр. Руль П. Т. від сплати пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженерно
транспортної 

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 430/9918 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 4 статті 40 Закону України від 17.02.2011 № 3038
VI "Про регулювання містобудівної
діяльності", пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у
створенні соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ

ради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" (із змінами і доповненнями), та врахо

вуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально
економічного розвит

ку від 19.09.2013 № 16/142, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Част ово звільнити р. Р ль П. Т. від

сплати пайової часті (внес ) створенні со-
ціальної та інженерно-транспортної інфра-
стр т ри м. Києва на 300 в. м площі житло-
во о б дин літ. "А" за альною площею
331,80 в. м ( т. ч. араж 21,20 в. м), навіс
літ. "Б" площею заб дови 21,80 в. м, альтан-
и літ. "В" площею заб дови 11,20 в. м (за
даними БТІ) на в л. Лінія 2, діл. 17 (мі ро-

район Чапаєв а на в л. Бродівсь ій КІЗ "Го-
родни ") Голосіївсь ом районі м. Києва.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про питання діяльності Державної організації медичного 
автотранспорту м. Києва ("Київмедавтотранс")

Рішення Київської міської ради № 444/9932 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського

кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра

їні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реор аніз вати Державн ор анізацію
медично о автотранспорт м. Києва ("Київ-
медавтотранс") шляхом перетворення її в о-
м нальн ор анізацію "Київмедспецтранс" та
віднести її до сфери правління ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).
2. Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої ра-

ди (Київсь ій місь ій державній адміністрації):
2.1. Здійснити в становленом поряд

ор анізаційно-правові заходи щодо ви онан-
ня цьо о рішення.
2.2. Створити омісію з реор анізації Дер-

жавної ор анізації медично о автотранспорт
м. Києва ("Київмедавтотранс") шляхом пере-
творення її в ом нальн ор анізацію "Київ-
медспецтранс" та затвердити її с лад.
2.3. Затвердити передавальний а т вста-

новленом поряд .
2.4. Затвердити положення ом нальної

ор анізації "Київмедспецтранс".

2.5. За ріпити на праві оперативно о
правління за ом нальною ор анізацією "Ки-
ївмедспецтранс" майно реор анізованої Дер-
жавної ор анізації медично о автотранспорт
м. Києва ("Київмедавтотранс").
2.6. Встановити, що стро пред'явлення
редиторами своїх вимо до Державної ор а-
нізації медично о автотранспорт м. Києва
("Київмедавтотранс") становить два місяці з
дня оп блі вання о олошення про рішення
щодо реор анізації зазначеної юридичної
особи.
2.7. Привести відповідність до цьо о рі-

шення свої розпорядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань манітарної політи и та постійн омі-
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про часткове звільнення гр. Терещенка Я. В. від сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної 

та інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 431/9919 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 4 статті 40 Закону України від 17.02.2011 № 3038
VI "Про регулювання містобудівної
діяльності", пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у
створенні соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ

ради від 30.12.2010 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" (із змінами і доповненнями), та врахо

вуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально
економічного розвит

ку від 24.09.2013 № 17/143, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Част ово звільнити р. Терещен а Я. В.

від сплати пайової часті (внес ) створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфра-
стр т ри м. Києва на 300 в. м площі житло-
во о б дин літ. "А" за альною площею
311,60 в. м ( т. ч. араж площею 55,00 в.
м) та осподарсь их б дівель — араж літ. "Б"
площею заб дови 14,10 в. м, вбиральня літ.
"В" площею заб дови 0,90 в. м, по ріб літ.
"Г" площею заб дови 5,00 в. м (за даними

БТІ) на в л. Планетарній, 11 (Ж ляни) Соло-
м'янсь ом районі.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва 
від 10.06.2011 № 07/3
159вих
11 на рішення Київської міської 
ради від 26.06.2003 № 527/687 "Про виключення дошкільного
навчального закладу № 306 по вул. Соціалістичній, 3 у м. Києві 

з мережі дошкільних навчальних закладів"
Рішення Київської міської ради № 450/9938 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 10.06.2011 № 07/3
159вих
11 на рішення Київ

ської міської ради від 26.06.2003 № 527/687 "Про виключення дошкільного навчального закладу № 306 по
вул. Соціалістичній, 3 у м. Києві з мережі дошкільних навчальних закладів" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Задовольнити протест заст пни а про-
рора міста Києва від 10.06.2011 № 07/3-

159вих-11 на рішення Київсь ої місь ої ради
від 26.06.2003 № 527/687 "Про ви лючення
дош ільно о навчально о за лад № 306 по
в л. Соціалістичній, 3 м. Києві з мережі до-
ш ільних навчальних за ладів".
2. С ас вати рішення Київсь ої місь ої ра-

ди від 26.06.2003 № 527/687 "Про ви лючен-
ня дош ільно о навчально о за лад № 306
по в л. Соціалістичній, 3 м. Києві з мережі
дош ільних навчальних за ладів".

3. Дор чити ви онавчом ор ан Київради
(Київсь ій місь ій державній адміністрації)
вжити ор анізаційно-правових заходів на ви-
онання цьо о рішення.
4. Дор чити заст пни місь о о оло-

ви — се ретарю Київради про рез льтати
роз ляд протест повідомити заст пни
про рора міста Києва в становленом по-
ряд .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної

Ради України Марченка Романа Васильовича
Рішення Київської міської ради № 435/9923 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже

ного Постановою Верховної Ради України від 15.12.2005 № 3216
IV "Про внесення змін до Постанови Верхов

ної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Пор шити лопотання перед Головою

Верховної Ради У раїни про на ородження
Почесною рамотою Верховної Ради У раїни
Марчен а Романа Васильовича — заст пни а
ви онавчо о дире тора ромадсь ої ор аніза-
ції "Федерація ф тбол м. Києва", тренера
ф тбольно о л б "Поділ", ф тбольно о л -
б дитячо о б дин "Малят о" за с млінн
працю, а тивн ромадсь діяльність, ви-
значні здоб т и справі розвит дитячо-
юнаць о о ф тбол та висо ий професіона-
лізм.

2. Управлінню адрової роботи і на ород
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) під от вати лопотання про на ородження
Почесною рамотою Верховної Ради У раїни
Марчен а Романа Васильовича — заст пни а
ви онавчо о дире тора ромадсь ої ор аніза-
ції "Федерація ф тбол м. Києва", тренера
ф тбольно о л б "Поділ", ф тбольно о л -
б дитячо о б дин "Малят о" за с млінн
працю, а тивн ромадсь діяльність, ви-
значні здоб т и справі розвит дитячо-

Про створення тимчасової контрольної комісії з питань 
перевірки діяльності ринків, автомийок та автостоянок, 

розташованих на територіях зеленої зони загального 
користування, на відповідність вимогам природоохоронного 

законодавства
Рішення Київської міської ради № 453/9941 від 13 листопада 2013 року

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

ту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасов онтрольн омісію
з питань перевір и діяльності рин ів, автоми-
йо та автостояно , розташованих на терито-
ріях зеленої зони за ально о орист вання,
я і діють на території міста Києва, на відпо-
відність вимо ам природоохоронно о за оно-
давства (далі — тимчасова онтрольна омі-
сія).
2. Обрати персональний с лад тимчасової
онтрольної омісії:
олова тимчасової онтрольної омісії Київ-

ради
— Мос аль Денис Денисович, деп тат Ки-

ївсь ої місь ої ради;
члени тимчасової онтрольної омісії:
— Бален о І ор Ми олайович, деп тат Ки-

ївсь ої місь ої ради;
— Гайд Віталій Михайлович, деп тат Ки-

ївсь ої місь ої ради;
— Гр ш о Ві тор Валентинович, деп тат

Київсь ої місь ої ради;
— Дмитр Юрій Павлович, деп тат Київ-

сь ої місь ої ради;
— Костю Сер ій Анатолійович, деп тат Ки-

ївсь ої місь ої ради;
— Кр ль о Іван Іванович, деп тат Київсь ої

місь ої ради;
— Петь н Оле Дмитрович, деп тат Київ-

сь ої місь ої ради;
— Пономарен о Валерій Ми олайович, де-

п тат Київсь ої місь ої ради;
— Саврасов Ма сим Віталійович, деп тат

Київсь ої місь ої ради;
— Шпа І ор В'ячеславович, деп тат Київ-

сь ої місь ої ради.
3. Основними завданнями тимчасової он-

трольної омісії визначити: перевір відпо-
відності вимо ам природоохоронно о за о-
нодавства діяльності осподарюючих с б'є -
тів, я і є власни ами (балансо трим вачами)
рин ів, автомийо та автостояно , розташо-
ваних на територіях зеленої зони за ально о
орист вання; онтроль за дотриманням інте-
ресів територіальної ромади міста Києва

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної

Ради України Бабенка Івана Миколайовича
Рішення Київської міської ради № 434/9922 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже

ного Постановою Верховної Ради України від 15.12.2005 № 3216
IV "Про внесення змін до Постанови Верхов

ної Ради України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Пор шити лопотання перед Головою

Верховної Ради У раїни про на ородження
Почесною рамотою Верховної Ради У раїни
Бабен а Івана Ми олайовича — олови он-
трольно-дисциплінарної омісії ромадсь ої
ор анізації "Федерація ф тбол м. Києва", ві-
це-президента ромадсь ої ор анізації "Дитя-
чий ф тбольний л б Мотижинсь о о ліцею"
за с млінн працю та визначні здоб т и
справі розвит дитячо-юнаць о о ф тбол ,
ва омий особистий внесо розвито місь-
о о ф тбол та висо ий професіоналізм.
2. Управлінню адрової роботи і на ород

апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) під от вати лопотання про на ородження
Почесною рамотою Верховної Ради У раїни

Бабен а Івана Ми олайовича — олови он-
трольно-дисциплінарної омісії ромадсь ої
ор анізації "Федерація ф тбол м. Києва", ві-
це-президента ромадсь ої ор анізації "Дитя-
чий ф тбольний л б Мотижинсь о о ліцею"
за с млінн працю та визначні здоб т и
справі розвит дитячо-юнаць о о ф тбол ,
ва омий особистий внесо розвито місь-
о о ф тбол та висо ий професіоналізм.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань місцево о самовряд вання, ре іональ-
них, міжнародних зв'яз ів та інформаційної
політи и.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

юнаць о о ф тбол та висо ий професіона-
лізм.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань місцево о самовряд вання, ре іональ-

них, міжнародних зв'яз ів та інформаційної
політи и.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 17 грудня 2013 року

при наданні посл відповідними осподарю-
ючими с б'є тами та перевір дотримання
ними вимо за онодавства У раїни, а та ож
рішень Київсь ої місь ої ради.
4. Визначити термін діяльності тимчасової
онтрольної омісії — шість місяців.
5. За рез льтатами роботи тимчасової он-

трольної омісії під от вати та подати на роз-
ляд пленарно о засідання сесії Київсь ої
місь ої ради відповідний звіт.
6. Матеріально-технічне, інформаційне та

ор анізаційне забезпечення роботи тимчасо-
вої онтрольної омісії Київради по ласти на
се ретаріат Київсь ої місь ої ради.
7. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань е оло ічної політи и та постійн омісію
Київради з питань правопоряд , ре ламент
та деп татсь ої ети и.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 26 липня 2007 року № 16/1850 "Про деякі питання 

використання майна, яке належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Києва та перебуває у володінні 

та користуванні відкритого акціонерного товариства "Київгаз"
Рішення Київської міської ради № 454/9942 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 317, 319 та 327 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, час

тини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 26 липня 2007 ро № 16/1850 "Про
дея і питання ви ористання майна, я е нале-
жить до ом нальної власності територіальної
ромади м. Києва та переб ває володінні та
орист ванні від рито о а ціонерно о това-
риства "Київ аз" п н том 4 та о о зміст :
"4. Уповноважити ви онавчий ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь місь державн
адміністрацію) в особі першо о заст пни а
олови Гол бчен а А. К. на підписання додат-
ових У од до До овор на володіння та о-

рист вання майном територіальної ромади
міста Києва від 21.04.2006, пов'язаних з ре-
алізацією мов До овор .".
2. П н т 4 рішення вважати п н том 5.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань житлово- ом нально о ос-
подарства та паливно-енер етично о ом-
пле с .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про розгляд подання прокурора міста Києва 
від 20 березня 2013 року № 08
92
вих
13 на рішення Київської
міської ради від 22 вересня 2011 року № 41/6257 "Про внесення

змін до рішення Київської міської ради від 31 березня 2011 року
№ 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна

територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки"
Рішення Київської міської ради № 481/9969 від 13 листопада 2013 року

Київська міська рада, розглянувши подання прокурора міста Києва від 20 березня 2013 року № 08
92
вих

13 на рішення Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 41/6257 "Про внесення змін до рішення Ки

ївської міської ради від 31 березня 2011 року № 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011—2012 роки" та керуючись статтею 26 Закону України "Про міс

цеве самоврядування в Україні", статтею 23 Закону України "Про прокуратуру", 

ВИРІШИЛА:
1. Задовольнити подання про рора міста

Києва від 20 березня 2013 ро № 08-92-вих-
13 на рішення Київсь ої місь ої ради від 22
вересня 2011 ро № 41/6257 "Про внесення
змін до рішення Київсь ої місь ої ради від 31
березня 2011 ро № 100/5487 "Про Про ра-
м приватизації ом нально о майна терито-
ріальної ромади міста Києва на 2011—2012
ро и".
2. С ас вати рішення Київсь ої місь ої ра-

ди від 22 вересня 2011 ро № 41/6257 "Про
внесення змін до рішення Київсь ої місь ої
ради від 31 березня 2011 ро № 100/5487
"Про Про рам приватизації ом нально о
майна територіальної ромади міста Києва

на 2011—2012 ро и" в частині в лючення до
Перелі об'є тів р пи А, що переб вають
ом нальній власності територіальної рома-
ди міста Києва, я і підля ають приватизації
шляхом продаж на а ціонах, за он рсом,
нежитлових приміщень на в лиці Са айдач-
но о, 39, літ. "А" м. Києві за альною пло-
щею 66,0 в. м.
3. Дор чити заст пни ові місь о о оло-

ви — се ретарю Київради про рез льтати
роз ляд подання повідомити про рор міс-
та Києва в становленом поряд .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення "Будинковий комітет "Вулиця Анищенка, 4" 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 438/9926 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення
Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 "Про органи самоорганізації населення в місті Києві", врахо

вуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 13.09.2013 № 08/КО

2847, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації на

селення від 05.09.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання від 05.09.2013, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити ор ан самоор ані-
зації населення та визначити йо о назв —
"Б дин овий омітет "В лиця Анищен а, 4".
2. Визначити, що ор ан самоор анізації на-

селення "Б дин овий омітет "В лиця Анищен-
а, 4" діє в межах території б дин № 4 на в -
лиці Анищен а Печерсь ом районі м. Києва.
З ідно з прото олом зборів жителів за міс-

цем проживання від 05.09.2013 на території
діяльності ор ан самоор анізації населення
"Б дин овий омітет "В лиця Анищен а, 4"
меш ають на за онних підставах (зареєстро-
вано за місцем проживання) 256 жителів,
том числі 194 жителі, я і мають право оло-
с станом на 05.09.2013.

3. Основними напрям ами діяльності ор а-
н самоор анізації населення "Б дин овий
омітет "В лиця Анищен а, 4" Печерсь ом
районі м. Києва є:
3.1. Створення мов для часті жителів

вирішенні питань місцево о значення межах
Констит ції і за онів У раїни.
3.2. Задоволення соціальних, льт р-

них, поб тових та інших потреб жителів
шляхом сприяння наданні їм відповідних
посл .
3.3. Участь реалізації соціально-е ономіч-

но о, льт рно о розвит території діяльно-
сті ор ан самоор анізації населення, інших
місцевих про рам.

4. Надати ор ан самоор анізації населен-
ня "Б дин овий омітет "В лиця Анищен а, 4"
межах території йо о діяльності та і власні

повноваження:
4.1. Представляти разом з деп татами Ки-

ївради інтереси жителів Київраді, місцевих
ор анах ви онавчої влади.
4.2. Сприяти додержанню Констит ції та

за онів У раїни, реалізації а тів Президента
У раїни та ор анів ви онавчої влади, рішень
Київради та її ви онавчо о ор ан , розпоря-
джень Київсь о о місь о о олови, рішень,
прийнятих місцевими референд мами.
4.3. Вносити встановленом поряд про-

позиції до прое тів про рами соціально-е о-
номічно о і льт рно о розвит , бюджет
міста Києва.
4.4. Ор анізов вати на добровільних заса-

дах часть населення заходах щодо охоро-
ни нав олишньо о природно о середовища,
проведенні робіт з бла о строю, озеленення
та тримання в належном стані приб дин о-
вої території, обладнанні дитячих і спортив-
них майданчи ів, імнат дитячої творчості,
л бів за інтересами тощо.
4.5. Ор анізов вати на добровільних заса-

дах часть населення заходах щодо ремон-
т приміщень за ально о орист вання із до-
триманням встановлено о за онодавством
поряд проведення та их робіт.
4.6. Здійснювати онтроль за я істю надан-

ня ромадянам, я і меш ають житловом
б дин на території діяльності ор ан само-
ор анізації населення, житлово- ом нальних
посл та за я істю проведених житловом
б дин ремонтних робіт.
4.7. Надавати допомо навчальним за ла-

дам, за ладам та ор анізаціям льт ри, фі-
зичної льт ри і спорт проведенні ль-
т рно-освітньої, спортивно-оздоровчої та ви-
ховної роботи серед населення, розвит х -
дожньої творчості, фізичної льт ри і спорт ;
сприяти збереженню льт рної спадщини,
традицій народної льт ри, охороні пам'ято
історії та льт ри, впровадженню в поб т но-
вих обрядів.
4.8. Ор анізов вати допомо ромадянам

похило о ві , інвалідам, сім'ям за иблих во-
їнів, партизанів та війсь овосл жбовців, ма-
лозабезпеченим та ба атодітним сім'ям, а та-
ож самотнім ромадянам, дітям-сиротам та
дітям, позбавленим бать івсь о о пі л вання,
вносити пропозиції з цих питань до Київради.
4.9. Надавати необхідн допомо ор анам

пожежно о на ляд в здійсненні ними проти-
пожежних заходів, ор анізов вати вивчення

населенням правил пожежної безпе и, брати
часть здійсненні ромадсь о о онтролю
за додержанням вимо пожежної безпе и.
4.10. Сприяти відповідно до за онодавства

правоохоронним ор анам забезпеченні
охорони ромадсь о о поряд .
4.11. Роз лядати звернення ромадян, вес-

ти прийом ромадян.
4.12. Вести облі ромадян за ві ом, міс-

цем роботи чи навчання, я і меш ають ме-
жах території діяльності ор ан самоор аніза-
ції населення.
4.13. Сприяти деп татам Київради в ор ані-

зації з стрічей з виборцями, прийом рома-
дян і проведенні іншої роботи з меш анцями.
4.14. Інформ вати ромадян про діяльність

ор ан самоор анізації населення, ор анізо-
в вати об оворення прое тів йо о рішень з
найважливіших питань.
5. Ор ан самоор анізації населення "Б -

дин овий омітет "В лиця Анищен а, 4" наб -
ває власних повноважень після йо о ле аліза-
ції ви онавчом ор ані Київради (Київсь ій
місь ій державній адміністрації) в поряд ,
встановленом статтею 13 За он У раїни
"Про ор ани самоор анізації населення".
6. Ор ан самоор анізації населення "Б -

дин овий омітет "В лиця Анищен а, 4" в мі-
сячний термін після ле алізації направити до
се ретаріат Київради опії та их реєстрацій-
них до ментів: положення про ор ан само-
ор анізації населення, свідоцтва про реєс-
трацію ви онавчом ор ані Київради (Київ-
сь ій місь ій державній адміністрації), спис
персонально о с лад членів ор ан самоор-
анізації населення. У разі ле алізації шляхом
державної реєстрації: свідоцтва про держав-
н реєстрацію, довід и про ідентифі аційний
од (ЄДРПОУ).
7. Контроль за фінансовою діяльністю ор-

ан самоор анізації населення "Б дин овий
омітет "В лиця Анищен а, 4" межах своїх
повноважень здійснюють Київсь а місь а ра-
да та ви онавчий ор ан Київради (Київсь а
місь а державна адміністрація).
8. Це рішення Київради офіційно оприлюд-

нити в азеті Київсь ої місь ої ради "Хреща-
ти ".
9. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань місцево о самовряд вання, ре іональ-
них, міжнародних зв'яз ів та інформаційної
політи и.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення "Комітет мікрорайону "Либідський" у Голосіївському

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 439/9927 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення
Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 "Про органи самоорганізації населення в місті Києві", врахо

вуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 13.05.2013 № 08/КО

1177, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганіза

ції населення від 25.04.2013 та список учасників конференції жителів за місцем проживання від 25.04.2013,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити ор ан самоор ані-
зації населення та визначити йо о назв —
"Комітет мі рорайон "Либідсь ий".
2. Визначити, що ор ан самоор анізації на-

селення "Комітет мі рорайон "Либідсь ий"
Голосіївсь ом районі м. Києва діє в межах
території та их б дин ів:
В лиця Казимира Малевича, №№ 37/41,

40, 47/49, 53/30, 83, 111, 119;
в лиця Володимиро-Либідсь а, №№ 16, 22;
в лиця Горь о о, №№84, 86, 88, 90/92,

91/14, 93, 94/96, 95, 97, 99, 100, 102, 103-а,
104, 106, 110, 112, 116/20, 122, 123, 124/128,
125, 125-а, 138, 140, 150, 152, 154, 155, 156,
157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 169, 170/1,
170/172;
в лиця Лабораторна, №№14, 15, 26-а, 28;
в лиця Тверсь а, № 16;
в лиця Тельмана, №№3, 4;
в лиця Червоноармійсь а, №№102, 106,

108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124,
124-а, 130, 132, 134, 136;
в лиця Ямсь а, №№1, 28, 29, 42.
З ідно з прото олом онференції жителів

за місцем проживання від 25.04.2013 на те-
риторії діяльності ор ан самоор анізації на-
селення "Комітет мі рорайон "Либідсь ий"
меш ають на за онних підставах (зареєстро-
вано за місцем проживання) 9298 жителів,

том числі 8152 жителі, я і мають право оло-
с станом на день проведення зборів.
3. Основними напрям ами діяльності ор а-

н самоор анізації населення "Комітет мі ро-
район "Либідсь ий" Голосіївсь ом районі
м. Києва є:
3.1. Створення мов для часті жителів

вирішенні питань місцево о значення межах
Констит ції і за онів У раїни.
3.2. Задоволення соціальних, льт рних,

поб тових та інших потреб жителів шляхом
сприяння наданні їм відповідних посл .
3.3. Участь реалізації соціально-е ономіч-

но о, льт рно о розвит території діяльно-
сті ор ан самоор анізації населення, інших
місцевих про рам.
4. Надати ор ан самоор анізації населен-

ня "Комітет мі рорайон "Либідсь ий" ме-
жах території йо о діяльності та і власні пов-
новаження:
4.1. Представляти разом з деп татами Ки-

ївради інтереси жителів Київраді, місцевих
ор анах ви онавчої влади.
4.2. Сприяти додержанню Констит ції та

за онів У раїни, реалізації а тів Президента
У раїни та ор анів ви онавчої влади, рішень
Київради та її ви онавчо о ор ан , розпоря-
джень Київсь о о місь о о олови, рішень,
прийнятих місцевими референд мами.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 517 грудня 2013 року

4.3.� Вносити� �� встановленом�� поряд��

пропозиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-

е�ономічно�о� і� ��льт�рно�о� розвит��,� бю-

джет��міста�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення

та� �тримання� в� належном�� стані� приб�дин-

�ових�територій,�обладнанні�дитячих�і�спор-

тивних� майданчи�ів,� �імнат� дитячої� творчо-

сті,��л�бів�за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах� �часть� населення� �� заходах� щодо� ре-

монт�� приміщень� за�ально�о� �орист�вання

із� дотриманням� встановлено�о� за�онодав-

ством�поряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.� Здійснювати� �онтроль� за� я�істю� на-

дання��ромадянам,�я�і�меш�ають���житлових

б�дин�ах� на� території� діяльності� ор�ан�� са-

моор�анізації�населення,�житлово-�ом�наль-

них�посл���та�за�я�істю�проведених���житло-

вих�б�дин�ах�ремонтних�робіт.

4.7.� Надавати� допомо��� навчальним� за-

�ладам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,

фізичної� ��льт�ри� і� спорт�� �� проведенні

��льт�рно-освітньої,� спортивно-оздоровчої

та� виховної� роботи� серед� населення,� роз-

вит���х�дожньої�творчості,�фізичної���льт�ри

і� спорт�;� сприяти� збереженню� ��льт�рної

спадщини,�традицій�народної���льт�ри,�охо-

роні� пам'ято�� історії� та� ��льт�ри,� впрова-

дженню�в�поб�т�нових�обрядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім'ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�ма-

лозабезпеченим� та� ба�атодітним� сім'ям,� а

та�ож�самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам

та� дітям,� позбавленим� бать�івсь�о�о� пі�л�-

вання,� вносити� пропозиції� з� цих� питань� до

Київради.

4.9.� Надавати� необхідн�� допомо��� ор�а-

нам� пожежно�о� на�ляд�� в� здійсненні� ними

протипожежних� заходів,� ор�анізов�вати� ви-

вчення�населенням�правил�пожежної�безпе-

�и,� брати� �часть� �� здійсненні� �ромадсь�о�о

�онтролю� за� додержанням� вимо�� пожежної

безпе�и.

4.10.� Сприяти� відповідно� до� за�онодав-

ства� правоохоронним� ор�анам� �� забезпе-

ченні�охорони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.� Роз�лядати� звернення� �ромадян,

вести�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�міс-

цем�роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���ме-

жах� території�діяльності�ор�ан��самоор�ані-

зації�населення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київради�в�ор�а-

нізації�з�стрічей�з�виборцями,�прийом���ро-

мадян� і�проведенні� іншої�роботи�з�меш�ан-

цями.

4.14.� Інформ�вати� �ромадян� про� діяль-

ність�ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор-

�анізов�вати� об�оворення� прое�тів� йо�о� рі-

шень�з�найважливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�"Комі-

тет�мі�рорайон��"Либідсь�ий"�наб�ває�влас-

них�повноважень�після�йо�о�ле�алізації���ви-

�онавчом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації)�в�поряд��,�встанов-

леном��статтею�13�За�он��У�раїни�"Про�ор-

�ани�самоор�анізації�населення".

6.�Ор�ан��самоор�анізації� населення� "Ко-

мітет� мі�рорайон�� "Либідсь�ий"� в� місячний

термін�після�ле�алізації�направити�до�се�ре-

таріат�� Київради� �опії� та�их� реєстраційних

до��ментів:�положення�про�ор�ан�самоор�а-

нізації�населення,�свідоцтва�про�реєстрацію

�� ви�онавчом�� ор�ані� Київради� (Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації),�спис���пер-

сонально�о�с�лад��членів�ор�ан��самоор�а-

нізації� населення.�У�разі�ле�алізації�шляхом

державної� реєстрації:� �опії� свідоцтва� про

державн��реєстрацію�та�довід�и�про�іденти-

фі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор-

�ан��самоор�анізації�населення�"Комітет�мі�-

рорайон��"Либідсь�ий"���межах�своїх�повно-

важень�здійснюють�Київсь�а�місь�а�рада� та

ви�онавчий�ор�ан�Київради�(Київсь�а�місь�а

державна�адміністрація).

8.� Це� рішення� Київради� офіційно� опри-

люднити� в� �азеті� Київсь�ої� місь�ої� ради

"Хрещати�".

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

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

тань� місцево�о� самовряд�вання,� ре�іональ-

них,� міжнародних� зв'яз�ів� та� інформаційної

політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення "Будинковий комітет 

"Вулиця Довженка, 10" 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 440/9928 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення
Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 "Про органи самоорганізації населення в місті Києві", врахо-
вуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 05.07.2013 № 08/КО-
2294, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації на-
селення від 01.07.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�ані-

зації� населення� та� визначити� йо�о� назв� —

"Б�дин�овий��омітет�"В�лиця�Довжен�а,�10".

2.� Визначити,� що� ор�ан� самоор�анізації

населення� "Б�дин�овий� �омітет� "В�лиця

Довжен�о,�10"�діє�в�межах�території�б�дин-

���№ 10� на� в�лиці� Довжен�а� ��Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва.

З�ідно� з� прото�олом� зборів� жителів� за

місцем�проживання�від�01.07.2013�на�тери-

торії� діяльності� ор�ан�� самоор�анізації� на-

селення�"Б�дин�овий��омітет�"В�лиця�Дов-

жен�а,�10"�меш�ають�на�за�онних�підставах

(зареєстровано�за�місцем�проживання)�104

жителі,� �� том�� числі� 93� жителі,� я�і� мають

право��олос��станом�на�01.07.2013.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор-

�ан�� самоор�анізації� населення� "Б�дин�о-

вий��омітет�"В�лиця�Довжен�а,�10"���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів��

вирішенні�питань�місцево�о�значення���ме-

жах�Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь� ��реалізації� соціально-е�оно-

мічно�о,���льт�рно�о�розвит���території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення,

інших�місцевих�про�рам.

4.� Надати� ор�ан�� самоор�анізації� насе-

лення�"Б�дин�овий��омітет�"В�лиця�Довже-

н�а,� 10"� �� межах� території� йо�о� діяльності

та�і�власні�повноваження:

4.1.� Представляти� разом� з� деп�татами

Київради� інтереси� жителів� �� Київраді,� міс-

цевих�ор�анах�ви�онавчої�влади.

4.2.� Сприяти� додержанню�Констит�ції� та

за�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента

У�раїни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень

Київради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоря-

джень� Київсь�о�о�місь�о�о� �олови,� рішень,

прийнятих�місцевими�референд�мами.

4.3.� Вносити� �� встановленом�� поряд��

пропозиції� до� прое�тів� про�рами� соціаль-

но-е�ономічно�о� і� ��льт�рно�о� розвит��,

бюджет��міста�Києва.

4.4.� Ор�анізов�вати� на� добровільних� за-

садах� �часть� населення� �� заходах� щодо

охорони� нав�олишньо�о� природно�о� сере-

довища,� проведенні� робіт� з� бла�о�строю,

озеленення�та��тримання�в�належном��ста-

ні�приб�дин�ової� території,�обладнанні�ди-

тячих�і�спортивних�майданчи�ів,��імнат�ди-

тячої�творчості,��л�бів�за�інтересами�тощо.

4.5.� Ор�анізов�вати� на� добровільних� за-

садах��часть�населення���заходах�щодо�ре-

монт�� приміщень� за�ально�о� �орист�вання

із� дотриманням� встановлено�о� за�онодав-

ством�поряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.� Здійснювати� �онтроль� за� я�істю� на-

дання� �ромадянам,� я�і� меш�ають� ��житло-

вом��б�дин���на�території�діяльності�ор�ан�

самоор�анізації� населення,� житлово-�ом�-

нальних� посл��� та� за� я�істю� проведених� �

житловом��б�дин���ремонтних�робіт.

4.7.� Надавати� допомо��� навчальним� за-

�ладам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,

фізичної� ��льт�ри� і� спорт�� �� проведенні

��льт�рно-освітньої,� спортивно-оздоровчої

та� виховної� роботи� серед� населення,� роз-

вит���х�дожньої�творчості,�фізичної���льт�-

ри� і� спорт�;� сприяти� збереженню� ��льт�р-

ної�спадщини,�традицій�народної���льт�ри,

охороні� пам'ято�� історії� та� ��льт�ри,� впро-

вадженню�в�поб�т�нових�обрядів.

4.8.� Ор�анізов�вати� допомо��� �ромадя-

нам�похило�о�ві��,�інвалідам,�сім'ям�за�иб-

лих�воїнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбов-

ців,� малозабезпеченим� та� ба�атодітним

сім'ям,� а� та�ож� самотнім� �ромадянам,� ді-

тям-сиротам� та� дітям,� позбавленим� бать-

�івсь�о�о� пі�л�вання,� вносити� пропозиції� з

цих�питань�до�Київради.

4.9.� Надавати� необхідн�� допомо��� ор�а-

нам� пожежно�о� на�ляд�� в� здійсненні� ними

протипожежних�заходів,�ор�анізов�вати�ви-

вчення� населенням� правил� пожежної� без-

пе�и,� брати� �часть� �� здійсненні� �ромад-

сь�о�о� �онтролю� за� додержанням� вимо�

пожежної�безпе�и.

4.10.� Сприяти� відповідно� до� за�онодав-

ства� правоохоронним� ор�анам� �� забезпе-

ченні�охорони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.� Роз�лядати� звернення� �ромадян,

вести�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�міс-

цем� роботи� чи� навчання,� я�і� меш�ають� �

межах� території� діяльності� ор�ан�� самоор-

�анізації�населення.

4.13.� Сприяти� деп�татам� Київради� в� ор-

�анізації� з�стрічей� з� виборцями,� прийом�

�ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з�меш-

�анцями.

4.14.� Інформ�вати� �ромадян� про� діяль-

ність�ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор-

�анізов�вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рі-

шень�з�найважливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�"Б�дин-

�овий��омітет�"В�лиця�Довжен�а,�10"�наб�ває

власних�повноважень�після�йо�о�ле�алізації��

ви�онавчом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь-

�ій� державній� адміністрації)� в� поряд��,� вста-

новленом�� статтею� 13� За�он�� У�раїни� "Про

ор�ани�самоор�анізації�населення".

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�"Б�дин-

�овий��омітет�"В�лиця�Довжен�а,�10"�в�місяч-

ний�термін�після�ле�алізації�направити�до�се�-

ретаріат�� Київради� �опії� та�их� реєстраційних

до��ментів:�положення�про�ор�ан�самоор�ані-

зації� населення,� свідоцтва� про� реєстрацію� �

ви�онавчом��ор�ані�Київради�(Київсь�ій�місь�ій

державній�адміністрації),�спис���персонально-

�о�с�лад��членів�ор�ан��самоор�анізації�насе-

лення.�У�разі�ле�алізації�шляхом�державної�ре-

єстрації:� свідоцтва� про� державн�� реєстрацію,

довід�и�про�ідентифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор-

�ан�� самоор�анізації� населення� "Б�дин�о-

вий��омітет�"В�лиця�Довжен�а,�10"���межах

своїх� повноважень� здійснюють� Київсь�а

місь�а� рада� та� ви�онавчий� ор�ан� Київради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.� Це� рішення� Київради� офіційно� опри-

люднити� в� �азеті� Київсь�ої� місь�ої� ради

"Хрещати�".

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

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

питань� місцево�о� самовряд�вання,� ре�іо-

нальних,�міжнародних� зв'яз�ів� та� інформа-

ційної�політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення доповнень 
до рішення Київської міської ради від 20.12.2012 № 667/8951
"Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2013 рік"

Рішення Київської міської ради № 424/9912 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 7, 13, 32 Закону України

"Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності", статті 40 Регламенту Київ-
ради, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на на-
ступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�доповнення�до�додат�а�до�рішен-

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 20.12.2012

№ 667/8951�"Про�затвердження�план��діяльно-

сті�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів

ре��ляторних�а�тів�на�2013�рі�",�що�додається.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом� оп�блі��вання� �� �азеті� Київсь�ої� місь�ої

ради�"Хрещати�".

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

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

тань� промисловості,� інноваційної� та� ре��ля-

торної�політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато�

до�рішення�Київради�від�13.11.2013�ро���№ 424/9912

Доповнити додаток до рішення 
Київської міської ради від 20.12.2012 № 667/8951 

"Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік" 

позиціями 32, 33, 34 такого змісту:

33. Проект рішення Київської
міської ради "Про затвердження
Порядку здійснення роздрібної
торгівлі через дрібнороздрібну
торговельну мережу шляхом
використання автомагазинів,
автокафе (автокав'ярень),
авторозвозок, автоцистерн у
місті Києві"

Врегулювання питань
здійснення роздрібної
торгівлі через
дрібнороздрібну
торговельну мережу
шляхом використання
автомагазинів, автокафе
(автокав'ярень),
авторозвозок,
автоцистерн у місті Києві

Друге
півріччя
2013 року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

33. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення змін
до рішення Київської міської
ради від 24 лютого 2011 року
56/5443 "Про затвердження
Порядку визначення обсягів
пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально&культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної
мережі в утриманні об'єктів
благоустрою м. Києва та
внесення змін до деяких рішень
Київської міської ради"

Вирішення питань
впорядкування
розміщення об'єктів
сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі, в
тому числі сезонних
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі, на
території міста Києва

Друге
півріччя
2013 року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)



Хрещатик 6 17 грудня 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
34. Проект рішення Київської

міської ради "Про внесення змін
до рішення Київської міської
ради від 28 лютого 2013 року №
97/9154 "Про деякі питання
розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально&культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності у м. Києві"

Вирішення питань
впорядкування
розміщення об'єктів
сезонної
дрібнороздрібної
торговельної мережі, в
тому числі сезонних
засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі, на
території міста Києва

Друге
півріччя
2013 року

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про передачу у комунальну власність
територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького 
будівель і споруд колишнього табору праці та відпочинку, 

розташованого у місті Переяславі-Хмельницькому 
на вул. Гоголя, 23/1

Рішення Київської міської ради № 464/9952 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту З0 частини першої статті 26, частини п'ятої

статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності", враховуючи звернення Київського університету імені Бориса
Грінченка (листи від 15.03.2012 № 211, від 23.04.2012 № 268), звернення виконавчого комітету Переяслав-
Хмельницької міської ради (лист від 02.04.2012 № 07-17-879) та рішення Переяслав-Хмельницької міської
ради від 02.08.2011 № 15-12-VІ "Про надання згоди на передачу в комунальну власність територіальної гро-
мади міста Переяслава-Хмельницького будівель та споруд по вул. Гоголя, 23/1", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Передати� безоплатно� б�дівлі� і� спор�ди

�олишньо�о�табор��праці�та�відпочин��,�роз-

ташовано�о� �� м.� Переяславі-Хмельниць�ом�

на�в�л.�Го�оля,�23/1,�з��ом�нальної�власності

територіальної� �ромади�міста� Києва� �� �ом�-

нальн��власність�територіальної��ромади�міс-

та� Переяслава-Хмельниць�о�о� з�ідно� з� до-

дат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.� Департамент�� �ом�нальної� влсності� м

Києва� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

трації)� здійснити� в� �становленом�� поряд��

передач��об’є�тів�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення.

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

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

тань�власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато��

до�рішення�Київради�від�13.11.2013�ро���№�464/9952

Перелік
основних засобів (будівлі і споруди табору праці та відпочинку,

розташовані у м. Переяславі-Хмельницькому на вул. Гоголя, 23/1),
які передаються з комунальної власності територіальної громади міста

Києва у власність територіальної громади 
міста Переяслава-Хмельницького

№
п/п

Назва основних
засобів та адреса

Кількість,
од.

Площа,
кв. м

Первісна
балансова

вартість, грн

Знос, грн Залишкова
балансова

вартість, грн

1 Будинок цегляний (вул.
Гоголя, 23/1, літ. А)

1 138,30 11862,00 8075,00 3787,00

2 Будинок цегляний (вул.
Гоголя, 23/1, літ. Б)

1 132,40 11862,00 8075,00 3787,00

3 Будинок цегляний (вул.
Гоголя, 23/1, літ. В)

1 138,50 11862,00 8075,00 3787,00

4 Будинок цегляний (вул.
Гоголя, 23/1, літ. Г)

1 138,90 11862,00 8075,00 3787,00

5 Будинок дерев'яний
(вул. Гоголя, 23/1, літ. Д)

1 60,00 4283,00 4283,00 0,00

6 Їдальня (вул. Гоголя,
23/1, літ. Ж)

1 40,70 15208,00 1244,00 2754,00

7 Будинок цегляний (вул.
Гоголя, 23/1, літ. Е, е, е 1)

1 233,70 4251,00 2867,00 1384,00

8 Склад (вул. Гоголя, 23/1,
літ. З)

1 9,50 450,00 412,00 38,00

9 Будівля (вул. Гоголя,
23/1, літ. І)

1 8,80 550,00 550,00 0,00

10 Споруда металева (вул.
Гоголя, 23/1, літ. Ї)

1 28,20 300,00 300,00 0,00

11 Будинок фанерно&
дощатий (вул. Гоголя,
23/1, літ. К)

1 26,70 2124,00 2124,00 0,00

12 Склад (вул. Гоголя, 23/1,
літ. Д)

1 132,20 4246,00 4246,00 0,00

Всього: 12 78860,00 59536,00 19324,00

Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення 

"Будинковий комітет "Вулиця Кіквідзе, 23"
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 441/9929 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", статей 3, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення", рішення
Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 "Про органи самоорганізації населення в місті Києві", врахо-

вуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 12.08.2013 № 08/КО-
2619, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації на-
селення від 31.05.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�ані-

зації�населення�та�визначити�йо�о�назв� —

"Б�дин�овий��омітет�"В�лиця�Кі�відзе,�23".

2.� Визначити,� що� ор�ан� самоор�анізації

населення� "Б�дин�овий� �омітет� "В�лиця

Кі�відзе,�23"�діє�в�межах�території�б�дин��

№ 23� на� в�лиці� Кі�відзе� �� Печерсь�ом�

районі�м.�Києва.

З�ідно� з� прото�олом� зборів� жителів� за

місцем�проживання�від�31.05.2013�на�тери-

торії� діяльності� ор�ан�� самоор�анізації� на-

селення�"Б�дин�овий��омітет�"В�лиця�Кі�ві-

дзе,� 23"� меш�ають� на� за�онних� підставах

(зареєстровано�за�місцем�проживання)�146

жителів,���том��числі�139�жителів,�я�і�мають

право��олос��станом�на�31.05.2013.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор-

�ан�� самоор�анізації� населення� "Б�дин�о-

вий��омітет� "В�лиця�Кі�відзе,�23"���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�є:�

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів��

вирішенні�питань�місцево�о�значення���ме-

жах�Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,

поб�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом

сприяння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь� ��реалізації� соціально-е�оно-

мічно�о,���льт�рно�о�розвит���території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення,

інших�місцевих�про�рам.

4.� Надати� ор�ан�� самоор�анізації� насе-

лення� "Б�дин�овий� �омітет� "В�лиця� Кі�ві-

дзе,� 23"� �� межах� території� йо�о� діяльності

та�і�власні�повноваження:

4.1.� Представляти� разом� з� деп�татами

Київради� інтереси� жителів� �� Київраді,� міс-

цевих�ор�анах�ви�онавчої�влади.

4.2.� Сприяти� додержанню�Констит�ції� та

за�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента

У�раїни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень

Київради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоря-

джень� Київсь�о�о�місь�о�о� �олови,� рішень,

прийнятих�місцевими�референд�мами.

4.3.� Вносити� �� встановленом�� поряд��

пропозиції� до� прое�тів� про�рами� соціаль-

но-е�ономічно�о� і� ��льт�рно�о� розвит��,

бюджет��міста�Києва.

4.4.� Ор�анізов�вати� на� добровільних� за-

садах� �часть� населення� �� заходах� щодо

охорони� нав�олишньо�о� природно�о� сере-

довища,� проведенні� робіт� з� бла�о�строю,

озеленення�та��тримання�в�належном��ста-

ні�приб�дин�ової� території,�обладнанні�ди-

тячих�і�спортивних�майданчи�ів,��імнат�ди-

тячої�творчості,��л�бів�за�інтересами�тощо.

4.5.� Ор�анізов�вати� на� добровільних� за-

садах��часть�населення���заходах�щодо�ре-

монт�� приміщень� за�ально�о� �орист�вання

із� дотриманням� встановлено�о� за�онодав-

ством�поряд���проведення�та�их�робіт.

4.6.� Здійснювати� �онтроль� за� я�істю� на-

дання� �ромадянам,� я�і� меш�ають� ��житло-

вом��б�дин���на�території�діяльності�ор�ан�

самоор�анізації� населення,� житлово-�ом�-

нальних� посл��� та� за� я�істю� проведених� �

житловом��б�дин���ремонтних�робіт.

4.7.� Надавати� допомо��� навчальним� за-

�ладам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,

фізичної� ��льт�ри� і� спорт�� �� проведенні

��льт�рно-освітньої,� спортивно-оздоровчої

та� виховної� роботи� серед� населення,� роз-

вит���х�дожньої�творчості,�фізичної���льт�-

ри� і� спорт�;� сприяти� збереженню� ��льт�р-

ної�спадщини,�традицій�народної���льт�ри,

охороні� пам'ято�� історії� та� ��льт�ри,� впро-

вадженню�в�поб�т�нових�обрядів.

4.8.� Ор�анізов�вати� допомо��� �ромадя-

нам�похило�о�ві��,�інвалідам,�сім'ям�за�иб-

лих�воїнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбов-

ців,� малозабезпеченим� та� ба�атодітним

сім'ям,� а� та�ож� самотнім� �ромадянам,� ді-

тям-сиротам� та� дітям,� позбавленим� бать-

�івсь�о�о� пі�л�вання,� вносити� пропозиції� з

цих�питань�до�Київради.

4.9.� Надавати� необхідн�� допомо��� ор�а-

нам� пожежно�о� на�ляд�� в� здійсненні� ними

протипожежних�заходів,�ор�анізов�вати�ви-

вчення� населенням� правил� пожежної� без-

пе�и,� брати� �часть� �� здійсненні� �ромад-

сь�о�о� �онтролю� за� додержанням� вимо�

пожежної�безпе�и.

4.10.� Сприяти� відповідно� до� за�онодав-

ства� правоохоронним� ор�анам� �� забезпе-

ченні�охорони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.� Роз�лядати� звернення� �ромадян,

вести�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�міс-

цем� роботи� чи� навчання,� я�і� меш�ають� �

межах� території� діяльності� ор�ан�� самоор-

�анізації�населення.

4.13.� Сприяти� деп�татам� Київради� в� ор-

�анізації� з�стрічей� з� виборцями,� прийом�

�ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з�меш-

�анцями.

4.14.� Інформ�вати� �ромадян� про� діяль-

ність�ор�ан��самоор�анізації�населення,�ор-

�анізов�вати�об�оворення�прое�тів�йо�о�рі-

шень�з�найважливіших�питань.

5.� Ор�ан� самоор�анізації� населення� "Б�-

дин�овий��омітет�"В�лиця�Кі�відзе,�23"�на-

б�ває� власних�повноважень�після�йо�о� ле-

�алізації� �� ви�онавчом�� ор�ані� Київради

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

поряд��,�встановленом��статтею�13�За�он�

У�раїни� "Про� ор�ани� самоор�анізації� насе-

лення".

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�"Б�-

дин�овий� �омітет� "В�лиця� Кі�відзе,� 23"� в

місячний�термін�після�ле�алізації�направити

до� се�ретаріат��Київради� �опії� та�их�реєс-

траційних�до��ментів:�положення�про�ор�ан

самоор�анізації� населення,� свідоцтва� про

реєстрацію� �� ви�онавчом�� ор�ані� Київради

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

спис���персонально�о�с�лад��членів�ор�ан�

самоор�анізації�населення.�У�разі�ле�аліза-

ції�шляхом�державної�реєстрації:�свідоцтва

про� державн�� реєстрацію,� довід�и� про

ідентифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор-

�ан�� самоор�анізації� населення� "Б�дин�о-

вий� �омітет� "В�лиця� Кі�відзе,� 23"� �� межах

своїх� повноважень� здійснюють� Київсь�а

місь�а� рада� та� ви�онавчий� ор�ан� Київради

(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація).

8.� Це� рішення� Київради� офіційно� опри-

люднити� в� �азеті� Київсь�ої� місь�ої� ради

"Хрещати�".

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

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

питань� місцево�о� самовряд�вання,� ре�іо-

нальних,�міжнародних� зв'яз�ів� та� інформа-

ційної�політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про майнові питання, пов'язані з будівництвом 
автобусного парку на житловому масиві Троєщина
Рішення Київської міської ради № 480/9968 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року 
№ 816/3391 "Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та орга-
нізацій комунальної власності територіальної громади міста Києва", рішення постійно діючої конкурсної
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів жит-
лового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва
(протокол засідання від 10 жовтня 2013 року № 50/2013), протокол доручень від 23 жовтня 2013 року № 35758,
лист комунального підприємства "Київпастранс" від 16 жовтня 2013 року № 01/760, для підготовки об'єкта
інвестування – території автобусного парку комунального підприємства "Київпастранс" та забезпечення
проведення інвестиційного конкурсу, з метою оптимізації маршрутної мережі та логістики пасажирських
перевезень, покращення транспортного обслуговування в районі Оболонь та житловому масиві Троєщина у
місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл��ом�нальном��підприємс-

тв��"Київпастранс"�(далі�–�КП�"Київпастранс")

на� знесення� та� списання� б�дівель� і� спор�д

автоб�сно�о� пар��� на� в�лиці� Полярній,� 20� в

Оболонсь�ом�� районі� м.� Києва� з�ідно� з� до-

дат�ом,� я�і� належать� до� �ом�нальної� влас-

ності� територіальної� �ромади�міста�Києва�та

за�ріплені�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

КП� "Київпастранс",� шляхом� лі�відації� після

ви�онання�п�н�тів�2,�3,�4�цьо�о�рішення.
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Відповіді на сканворд 

2. КП "Київпастранс":
2.1. Забезпечити проведення незалежної оцін и б дівель і

спор д на в лиці Полярній, 20 встановленом поряд та ре-
ценз вання звіт про та оцін е спертною радою саморе лів-
ної ор анізації оцінювачів поряд , встановленом за онодавс-
твом У раїни з питань оцін и майна, майнових прав та професій-
ної оціночної діяльності.
2.2. Розробити та надати Департамент е ономі и та інвести-

цій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) технічне завдання на б дівництво авто-
б сно о пар на житловом масиві Троєщина для форм вання
інвестиційних мов.
3. Департамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
при форм ванні мов інвестиційно о он рс врах вати, що:
3.1. Вартість оцінених відповідно до підп н т 2.1 п н т 2 цьо-

о рішення б дівель і спор д на в лиці Полярній, 20 відш одов -
ється за рах но інвестора шляхом безоплатної передачі до о-
м нальної власності територіальної ромади м. Києва поб дова-
но о та введено о встановленом поряд в е спл атацію ав-
тоб сно о пар на житловом масиві Троєщина.

3.2. У разі перевищення вартості б дівель і спор д на в л. По-
лярній, 20, оцінених відповідно до підп н т 2.1 п н т 2 цьо о рі-
шення, над вартістю витрат інвестора по б дівництв ново о ав-
тоб сно о пар на житловом масиві Троєщина різницю оштів
інвестор сплач є до бюджет міста.
3.3. Усі витрати КП "Київпастранс", пов'язані з проведенням

заходів щодо під отов и інвестиційно о он рс , підля ають
наст пном відш од ванню за рах но інвестора.
4. Департамент ом нальної власності м. Києва ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) спільно з КП "Київпастранс" забезпечити
прийняття до ом нальної власності поб довано о та введе-
но о в е спл атацію інвестором автоб сно о пар на житло-
вом масиві Троєщина відповідно до мов інвестиційно о он-
рс та за ріплення йо о на праві осподарсь о о відання за

КП "Київпастранс".
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на постій-

н омісію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради від 13.11.2013 № 480/9968

Перелік будівель і споруд, розташованих на вул. Полярній, 20 
в Оболонському районі міста Києва, дозвіл на списання та демонтаж яких за рахунок коштів

інвесторів надається комунальному підприємству "Київпастранс"
N

п/п
Назва будівлі Інвентарний

№
Літера 
по БТІ

Первісна вартість,
грн.

Знос, 
грн.

Залишкова
вартість, грн.

1 Адміністративний корпус 00000050 літ. "З" 5731004,00 3256871,84 2474132,16

2 Виробничий корпус 00000051 літ. "И" 31474458,83 17886617,03 13587841,80

3 Контрольно�пропускний пункт 00000002 253147,34 195941,38 57205,96

4 Механічна мийка 00000004 літ. "Е" 1786380,70 1381977,06 404403,64

5 Пост екіпіровки автомашин 00000005 13920,00 13046,80 873,20

6 Склад лакофарб 00000006 74931,76 58055,40 16876,36

7 Контрольно�технічний пункт 00000007 літ. "Ж" 356622,96 276302,96 80320,00

8 Будівля побутових приміщень 00000008 29717,50 28852,98 864,52

9 Будівля ВГМ 00000009 літ. "Д" 262997,45 201803,41 61194,04

10 Пост сепарації дизельного палива 00000010 97714,76 78813,44 18901,32

11 БМЗ № 1 00000011 1336104,14 722986,10 613118,04

12 БМЗ № 2 00000012 1343150,65 726573,41 616577,24

13 Столярна майстерня 00000013 132840,81 106371,25 26469,56

14 Автозаправна станція 1000 од. 00000014 646123,12 646123,12 0,00

15 Відкрита стоянка автомашин 00000015 5773682,53 4851377,69 922304,84

16 Огородження території 00000016 56627,96 54268,73 2359,23

17 Стоянка особистого транспорту 00000017 319273,42 289759,46 29513,96

18 Очисні споруди 00000018 270853,86 263945,54 6908,32

19 Відстійник для ПММ 00000019 23872,57 23372,97 499,60

20 Нафтовідокремлювач 00000020 64123,65 63124,45 999,20

21 Склад для зберігання агрегатів 00000022 303400,61 237741,49 65659,12

22 Кабельна мережа 10 кВт зовнішнього освітлення 00000025 39529,31 33142,43 6386,88

23 Внутрішньомайданчикові низьковольтні мережі 00000026 246528,05 244595,73 1932,32

24 Внутрішньомайданчикові телефонні мережі 00000027 59133,85 29978,21 29155,64

25 Зовнішньомайданчикові телефонні мережі 00000028 28877,99 26795,23 2082,76

26 Внутрішньомайданчикові радіомережі 00000029 22782,94 20280,98 2501,96

27 Зовнішньомайданчикові радіомережі 00000030 21695,24 19313,12 2382,12

28 Внутрішньомайданчикові водопровідні мережі 00000031 70708,85 60612,21 10096,64

29 Каналізаційні мережі 00000032 116871,48 109543,92 7327,56

30 Теплові мережі 00000033 480439,66 427681,36 52758,30

31 Установка водопостачання "Кристал" 00000035 1747194,65 817246,57 929948,08

32 Склад зберігання кисневих балонів 00000036 18208,99 12818,87 5390,12

33 Бокси для легкових автомобілів 00000037 239685,91 148591,95 91093,96

Разом: 53442605,54 33314527,09 20128078,45

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Х Р А М М Б О П С

П Р О К У Р А Т О Р Р

Е К О Л О Г І Я В А Т

Щ Р З У Р В И Щ Е

Д А У Д М А Н И Г А М

Т Р Е Ф А Н А Р Н

В И Н О Й О Д Д А Р И

К А Н Т П А Л А Ш К

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Замовни ПАТ "ДБК-4" (04074, м. Київ, в л. Л ова,

13) отримав містоб дівні мови та обмеження
№ 11730/0/12/009-13 від 09.07.2013 р. для ори вання
прое т "Б дівництво 20- о мі рорайон житлово о ма-
сив "Ви рівщина-Троєщина". Предметом ори вання
є б дівництво 25-поверхово о житлово о б дин , тран-
сформаторної підстанції та підземно о механізовано о
пар ін на 1400 м/м на ділянці прое т вання площею
1,811 а межах земельної ділян и 15,2903 а. При б -
дівництві 25-поверхово о житлово о б дин серії АПВС
передбачається застос вання с часних про ресивних
техноло ій, ви ористання с часно о техноло ічно о об-
ладнання та матеріалів.

Водоспоживання об'є та передбачено з існ ючої во-
допровідної мережі, стічні води відводяться до аналі-
заційної мережі з наст пним відведенням на місь і
очисні спор ди з ци лом повно о біоло ічно о очищен-
ня відповідно до ТУ. Передбачено еле тропостачання
від зовнішньої мережі з ідно з ТУ. Теплопостачання від
існ ючої місь ої тепломережі.

Територія б де спланована, асфальтована. Передба-
чено централізоване вивезення поб тово о сміття.
Транспортне забезпечення здійснюється орендним
транспортом.

На всіх етапах б дівництва та е спл атації відс тні
джерела, я і впливають на лімат та мі ро лімат. Пер-
спе тивних до заповідання територій немає. Очі ване
забр днення атмосферно о повітря в приземном шарі
від пар ін та від ритих автостояно не перевищ вати-
ме 0,1 ГДК м.р. по всіх забр днюючих речовинах.

Б дівництво та подальша е спл атація житлово о б -
дин не призведе до по іршення інженерно- еоло іч-
них мов. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати ви о-
нання санітарних норм та правил, охоронних, відновлю-
вальних та захисних заходів.

Обся ви онання ОВНС в обсязі відповідно до
ДБН А.2.2-1-2003.

Надання онс льтацій та роз'яснень: прое тна ор ані-
зація ТОВ "Центрб дпрое т", м. Київ, пр-т Гри орен а,
22/20, оф. 2, тел. 585-34-74.

Повідомлення (цивільна справа)
Сьом а Іван Оле сандрович, що проживає за адресою: м. Київ,

в л. Де абристів, 6-б, в. 53 необхідно з'явитися 20 р дня 2013 р.
о 12.00 до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ,
в л. Кошиця, 5-а, зал № 209) для часті в с довом засіданні по
цивільній справі за позовом ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС до Сьом и Івана
Оле сандровича про стя нення забор ованості.

У разі неяв и до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами ваш відс тність в поряд ст. 169, ч. 4 ЦПК У раїни.

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про
причини своєї неяв и.

С ддя Н.О. Киричен о

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Відповідач Короб а Анатолію Оле сійович , адреса я о о:

м. Київ, в л. Левадна 9-ж, в. 1 необхідно з'явитися 25.12.2013 р.
о 15.00 до Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ,
в л. Кошиця, 5-А, аб. 114) для часті в с довом засіданні по
цивільній справі за позовом ПАТ "Київенер о" до Короб а Анатолія
Оле сійовича про стя нення збит ів за а том пор шень правил
орист вання еле тричною енер ією для населення.
У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті

за наявними справі матеріалами йо о відс тність в поряд
ст. 169, ч. 4 ЦПК У раїни.

С ддя Є. І. Вов

Святошинсь ий районний с д м. Києва повідомляє
р. Фео істова Дмитра І оровича, 08.09.1977 р.н., що с дове
засідання за позовом ТОВ "Верди Фінанс" до ньо о про стя нення
забор ованості відб деться 21.01.2014 р. о 14.00.

Просимо з'явитися до Святошинсь о о районно о с д м. Києва
(м. Київ, в л. Я. Коласа, 27-А, зал 3). При собі мати до мент, я ий
посвідч є особ .

У разі неяв и справа б де роз лян та ваш відс тність.
С ддя А. Ключни

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кри-
воноса, 25, аб. 10) ви ли ає на 10.00 24.12.2013 ро Джамм л
Аляа я відповідача по цивільній справі за позовом Джамм л
Любові Валеріївни до Джамм л Аляа про розірвання шлюб .

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове
засідання без поважних причин або не повідомлення про причини
своєї неяв и, с д виріш є справ на підставі наявних ній
до азів.

С ддя В.В. Лазарен о

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти,
що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна
адміністрація).

№
з/п

Дані про об'є т оренди

Хара терис-
ти а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа, в.м

Цільове ви о-
ристання при-

міщення

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт и

БАЛАНСOУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
(02002, ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-Г, ТЕЛ. 517-82-10)

1
2-й поверх
нежитлової
б дівлі

проспе т
Ват тіна, 4-А

25,61
розміщення
політичної
партії

2 ро и 364 дні 1 рн. на рі
Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації) висловлює щире

співч ття ре тор Київсь ої м ніципальної

а адемії естрадно о та цир ово о мистецтв

Корнієн Владислав Ві торович

з привод передчасної смерті матері —

Корнієн о Оле сандри Я івни.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Температура +1°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +3°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —2°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 92 %
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1913 — ó ñåëèù³ Þç³âêà â³ä-

áóâñÿ åêîíîì³÷íèé ñòðàéê, ï³ä

÷àñ ÿêîãî 2144 ç 3271 ðîá³òíèê³â

øàõò ¹3 òà ¹4 Ðèê³âñüêî¿ ðóäí³

âèñòóïèëè ç 27-ìà âèìîãàìè.

Ñòðàéê çàâåðøèâñÿ ïîðàçêîþ

— ðîá³òíèêè ï³ä çàãðîçîþ âèñå-

ëåííÿ ç êâàðòèð ðóäí³ 20 ãðóäíÿ

ïîíîâèëè ðîáîòó. 

1917 — Öåíòðàëüíà Ðàäà îòðè-

ìàëà óðÿäîâó òåëåãðàìó ç Ïåò-

ðîãðàäà â³ä Òðîöüêîãî, Ëåí³íà ³

Ñòàë³íà, â êîòð³é á³ëüøîâèöüê³

ë³äåðè Ðîñ³¿  âèñóíóëè óëüòèìà-

òèâí³ âèìîãè äî Öåíòðàëüíî¿ Ðà-

äè — ïðîïóñòèòè á³ëüøîâèöüê³

â³éñüêà íà Ï³âäåííèé ôðîíò.

Öåé óëüòèìàòóì, ùî áóâ ðîçö³-

íåíèé ÿê âòðó÷àííÿ ó âíóòð³øí³

ñïðàâè ÓÍÐ, â³äõèëèâ ç'¿çä Ðàä

ñåëÿíñüêèõ, ðîá³òíè÷èõ ³ ñîëäàò-

ñüêèõ äåïóòàò³â, ÿêèé â³äáóâñÿ

20 ãðóäíÿ, ³ Ðîñ³ÿ äëÿ íàâåäåííÿ

"ðåâîëþö³éíîãî ïîðÿäêó" êèíó-

ëà ïðîòè ÓÍÐ òðèäöÿòèòèñÿ÷íå

óãðóïîâóâàííÿ ×åðâîíî¿ àðì³¿

íà ÷îë³ ç Â. Àíòîíîâèì-Îâñ³ºí-

êîì, Î. ªãîðîâèì ³ Ì. Ìóðàâéî-

âèì. 

1999 — Êàá³íåò ì³í³ñòð³â Óê-

ðà¿íè ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ùî-

ð³÷íèé Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ

"Ì³ñòî íàéêðàùîãî áëàãîóñ-

òðîþ". 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Двома першими причинами для сварок

були названі фінансові питання і хатня ро�

бота. На третьому місці — проблеми вихо�

вання дітей, що призводять до скандалів

приблизно 160 раз на рік, 122 сварки

пов'язані з браком уваги із боку партнера і

всього 88 разів на рік подружжя лається

через незадоволеність в інтимних стосун�

ках. 

Ніккі Селлерс, керівник дослідження,

вважає, що періодичні суперечки є части�

ною нормальних, здорових сімейних сто�

сунків, проте сім разів на день — це, все ж

таки, дуже багато, зауважує «Фігаро». 

Раніше американські вчені проводили

подібне до цього дослідження, внаслідок

чого з'ясували, що рівень кортизолу, гор�

мону стресу, в жінок нормалізується, ко�

ли чоловік активно допомагає по госпо�

дарству, й різко підвищується, коли він

лягає на диван і вмикає телевізор �

Подружні пари в середньому 
сваряться 7 разів на день 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 17 ãðóäíÿ

ОВНИ, переб�ваючи�в�тотальній�залежності�від�лю-

дей,� обставин,� опанов�йте� мистецтво� дипломата,

�важно�присл�хайтеся�до�сторонніх�порад,�а�власний

язи��пришпильте.�Інформаційна�сфера�наповнена�де-

зінформацією,�де�ви�ризи��єте�стати�«зіпсованим�те-

лефоном».�

ТЕЛЬЦІ, смирення� перед� обставинами� —� це� не

принизливий�но�а�т,�а� та�ти�а�бла�ородно�о�лицаря,

здатно�о� �смирити� �ординю� й� не� вип�стити� власних

демонів� на� волю.� Розбір�и� на� �шталт� "чий� внесо�� �

спільн�� ділов�� чи� сімейн�� с�арбницю"� більший� сіють

розбрат.�

БЛИЗНЯТА стан�ть� �ероєм�дня,� але� за� �мови,�що

прибор�аєте� �онор.� Г�рт�йтеся,� об’єдн�йтеся� з

однод�мцями,�а�я�що�пощастить�сісти�в�свої�сани,�то-

ді�все�с�ладеться�я�най�раще,�бо�лише�в�бла�ородно-

м��тандемі�дося�нете�поставленої�мети.�

РАКИ нині�в�е�зальтованом��стані�(день��ритичний),

прихований�раціоналізм�стосовно�сл�жбових�справ�я�

на�долоні,�ви�ма�ічно�впливаєте�на�оточення� і�водно-

час�власні�д�м�и�рояться�в�д�ші,�не�дозволяючи�аде�-

ватно�сприймати�реальність.�

ЛЕВИ,�творіть,�дефілюйте�на�п�бліці,�беріть�а�тив-

н�� �часть� �� розважальних� заходах,� до� нових� зна-

йомств�та�захоплень�ставтеся�прохолодно,�ле��а�інт-

риж�а�— не�привід�для�серйозних�стос�н�ів,�бо�з�о-

дом�розтане,�я��дим.�

ДІВИ, цілеспрямованість� —� це� ч�дово,� одна�� ви

схильні� помилятися� і� р�шити� в� хибном�� напрям��� чи

довіритеся�хитрій�особі.�Ува�а�тим,�хто�пра�не�до�по-

п�лярності�та��ар’єрних�лавр:�є�ризи��осоромитися,�а

то�й�позб�тися�посади.�

ТЕРЕЗИ, ваш� енер�опотенціал� заш�алює,� та� не

сперечайтеся,�бо��ожен�має�право�на�власні�пере�о-

нання.�Хоча�в�спорі�істина�не�народж�ється,�вона�там

помирає,�по�ладайтеся�на�особисті�д�м�и�та�по�ляди,

вони�проди�товані�Небесами.�

СКОРПІОНИ, при�от�йтеся� до�шо�ової� інформації,

втім,� вас� нічим� не� заля�ати...� Прони�н�вши� в� со�ро-

венні� тайни�и� та�дізнавшись�про�найбр�дніші� афери,

поро�и�людей,�з�я�ими�доводиться�мати�справи,�зали-

шайтеся�чистими�та�порядними�в��сьом�.�

СТРІЛЬЦІ, дов�ола� �онфронтаційна� атмосфера,

б�дь-я�і�пере�овори�мож�ть�зайти����л�хий���т.�Одна�

перева�и���вас�є:�це�допомо�а�др�зів,�авторитет�та�по-

т�жний� вплив� на� д�м�и� людей,� чим� і� �орист�йтеся� в

�ритичн��мить.�

КОЗЕРОГИ, на� сл�жбі� обстанов�а� �ритична,� том�

я�що�дорожите�посадовим�стат�сом,�наснаж�йте�діло-

в�� �оманд�� ці�авою� ідеєю,� проявляйте� демо�ратич-

ність,�шляхетність.�Коле�тивна�а�ра�наповнена�прово-

�аційним�інформаційним�не�ативом.�

ВОДОЛІЇ, я�що�мріяли�знайти�др��а�й��оханця�в�од-

ній�іпостасі,�нині�це�не�міраж,�а�реальність,�ваші�серця

заб’ються�в��нісон,��оловне�— особисто�вам�не�під�а-

чати,� а� продемонстр�вати� себе� взірцевим� др��ом,

я�ий�розділяє�д�ховні,�релі�ійні,�філософсь�і� інтереси

с�п�тни�а.�

РИБИ, атмосфера�дня�в�рай�наеле�тризована!�Ката-

лізатором�б�рхливої� діяльності� стан�ть� сімейні� справи,

�олова� паморочиться� від� проблем� з� домочадцями� та

професійних�справ �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП
н а 1 7  г р у д н я

Європейські дослідники з
компанії eSure провели
опитування близько

трьох тисяч пар, котрі живуть
як в офіційному, так і в цивіль�
ному шлюбі. Результати опи�
тування засвідчили, що в се�
редньому подружжя сварять�
ся 2450 разів на рік, тобто —
майже 7 разів на день. 


