
У ритмі з містом
Столична влада максимально сприяє киянам у вирішенні 
нагальних проблем

Так, за даними Голосіївської

РДА, у 2013 році до райдержадмі�

ністрації надійшло на розгляд

4027 звернень громадян, з них

3220 письмових та 807 усних.

При цьому звернення надходять

як безпосередньо від громадян,

так і за дорученням вищих орга�

нів влади, від інших установ та

організацій. У порівнянні з 2012�

м торік кількість звернень збіль�

шилась, а за своїм характером

вони розподілилися на заяви

(96,4 %), скарги (3,55 %) та про�

позиції (0,05 %). Як повідомля�

ють у Голосіївській РДА, за ре�

зультатами розглядів звернень

громадян на 2013 рік було вирі�

шено позитивно 260 звернень

(6,55 %), надані роз’яснення по

3625 заявах (90 %), переадресо�

вано за належністю — 15 звер�

нень (0,4 %), до відома взято —

28 звернень (0,7 %). При цьому

99 скарг знаходяться на розгляді,

термін їх виконання ще не на�

став.

За словами керівника апарату

Голосіївської РДА Наталії Фед�

чун, найгострішими питаннями,

що турбують мешканців району,

залишаються проблеми ЖКГ, які

складають 38,8 % від загальної

кількості порушених питань, на

другому місці — житлові питан�

ня, що займають частку 35,8 %.

Питому вагу мають і звернення

від соціально вразливих верств

населення — інвалідів, одиноких

матерів, багатодітних сімей, пен�

сіонерів, ветеранів війни та пра�

ці. В цілому за минулий рік до

райдержадміністрації надійшло

245 звернень від мешканців піль�

гових категорій, всі були розгля�

нуті згідно з чинним законодав�

ством, зокрема 14 звернень вда�

лося вирішити позитивно.

“Найважливішим завданням

РДА при розгляді звернень є

конкретний розгляд питань, по�

рушених заявниками, надання

максимально можливого спри�

яння у вирішенні проблем”,—

наголошує пані Федчун.

Серед таких позитивних при�

кладів вирішення наболілих пи�

тань мешканців — ремонт квар�

тири громадянина Дідецького Р.

В. за адресою проспект Науки,

16. Таке прохання голосієвець

озвучив під час програми�зустрі�

чі “Діалог Президента України з

країною”. Силами Голосіївської

РДА помешкання пенсіонера бу�

ло звільнене від непотребу та

приведене в належні для прожи�

вання умови.

Зазначимо, що, за даними

Управління з питань звернень

громадян Адміністрації Прези�

дента України, протягом 12–22

лютого 2013 року на багатока�

нальний телефонний номер дер�

жавної установи “Урядовий кон�

тактний центр” (0�800�50�20�13)

у рамках проекту “Діалог Прези�

дента України з країною” на�

дійшло 21 162 дзвінки, у тому

числі було зареєстровано 16 438

звернень. По 4271 дзвінку заяв�

никам було надано довідкову ін�

формацію фахівцями “Урядового

контактного центру”. Із загальної

кількості зареєстрованих звер�

нень — 12 167 надіслано на роз�

гляд органам державної влади.

За інформацією, що надійшла

до Управління з питань звернень

громадян Адміністрації Прези�

дента України від органів дер�

жавної влади, станом на 30 груд�

ня 2013 розглянуто 11 831 питан�

ня, порушене у зверненнях до

Глави держави у рамках проекту

“Діалог з країною”, з них 2322

(кожне п’яте) — вирішено по су�

ті, по 9450 — надано ґрунтовні

роз’яснення, у розгляді 59 звер�

нень відмовлено — як таких, що

не відповідають вимогам Закону

України “Про звернення грома�

дян”.

Станом на 15 січня 2014

Управління продовжувало моні�

торинг опрацювання органами

державної влади 20 звернень гро�

мадян. Питання, порушені у цих

заявах, в основному стосуються

поліпшення житлових умов, а та�

кож ремонту будинків, що по�

требує часу та/або виділення від�

повідних коштів з місцевих бю�

джетів �

Най�острішимипитаннями,зя�имимеш�анцістолицізвертаютьсязадопомо�оюдомісь�оїтарайоннихадміністрацій,залишаютьсяпроблемиЖКГ

тажитловіпитання

Лікарі “швидкої” 
закликають учасників 
масових акцій 
не перешкоджати роботі
медиків

Ë³êàð³ “øâèäêî¿” çàêëèêàþòü ó÷àñ-

íèê³â ìàñîâèõ àêö³é íå ïåðåøêîäæà-

òè ðîáîò³ ìåäèê³â. Ïåðåäóñ³ì éäåòüñÿ

ïðî áëîêóâàííÿ âóëèöü ó ì³ñöÿõ ìàñî-

âèõ çàâîðóøåíü. Êð³ì òîãî, ë³êàð³

øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ ÷åð-

ãóþòü ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ

çàõîä³â, çâåðòàþòüñÿ äî ì³òèíãóâàëü-

íèê³â ç ïðîõàííÿì îá’ºêòèâíî îö³íþ-

âàòè ñâ³é ñòàí çäîðîâ’ÿ òà çâåðòàòèñÿ

äî ìåäèê³â “øâèäêî¿” çà îáñòàâèí, ùî

çàãðîæóþòü æèòòþ.

“Ôàõ³âö³ áðèãàä øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè íàäàþòü òà íàäàâàòèìóòü

äîïîìîãó êîæíîìó, õòî çâåðòàºòüñÿ.

Íàðàç³ ïîñòðàæäàë³ ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ

çàõîä³â ïîòðåáóþòü äîïîìîãè ó ñòà-

ö³îíàðíèõ ìåäè÷íèõ ïóíêòàõ ³ ïîë³-

êë³í³÷íèõ çàêëàäàõ. Ìåäèêè ðîáëÿòü

óñå ìîæëèâå, àáè â÷àñíî ïðèáóòè òà

äîñòàâèòè ïàö³ºíò³â äî ë³êàðåíü. ß çà-

êëèêàþ ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ çàõîä³â äó-

æå â³äïîâ³äàëüíî ïîñòàâèòèñÿ äî ðî-

áîòè áðèãàä øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè. Ïðîøó óñ³ ñòîðîíè êîíôë³êòó

ñ³ñòè çà ñò³ë ìèðíèõ êîíñòðóêòèâíèõ

ïåðåìîâèí, áî êîæåí íåîáåðåæíèé

êðîê êîøòóº ëþäñüêîãî æèòòÿ”,— íà-

ãîëîñèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Â³ê-

òîð Êîðæ.

ßê ïîâ³äîìèëè ó Äåïàðòàìåíò³ îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ, ó çâ’ÿçêó ç àêòèâ³çà-

ö³ºþ ä³é ó÷àñíèê³â àêö³é ïðîòåñòó,

ùî â³äáóâàþòüñÿ ó öåíòð³ ñòîëèö³,

íàðàç³ çàô³êñîâàíî çá³ëüøåííÿ âè-

êëèê³â, ÿê³ íàäõîäÿòü äî îïåðàòèâíî¿

äèñïåò÷åðñüêî¿ Öåíòðó åêñòðåíî¿ ìå-

äè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñ-

òðîô.

Ïðîòå â³äïðàöþâàííÿ âèêëèê³â

áðèãàäàìè “øâèäêèõ” íàðàç³ óñêëàä-

íåíå áëîêóâàííÿì ïðî¿çäó çà äåÿêèìè

àäðåñàìè, çîêðåìà ó öåíòð³ ì³ñòà. Äå-

ïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çâåðòàº-

òüñÿ äî âñ³õ, õòî çàðàç ïåðåáóâàº â

öåíòð³ ì³ñòà, ç íàïîëåãëèâèì ïðîõàí-

íÿì íå ïåðåøêîäæàòè ðîáîò³ áðèãàä

åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ïàì’-

ÿòàþ÷è, ùî êîæíà õâèëèíà çàòðèìàí-

íÿ â íàäàíí³ ìåääîïîìîãè ìîæå êîø-

òóâàòè ëþäèí³ æèòòÿ �

Станом на 15.00 лікарі 
бригад “швидкої” 
надали медичну 
допомогу 39 
учасникам акцій 
протесту

Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

ÊÌÄÀ ³íôîðìóº, ùî ñòàíîì íà 15.00 18

ëþòîãî ë³êàð³ áðèãàä “øâèäêî¿” íàäàëè

ìåäè÷íó äîïîìîãó 39 ó÷àñíèêàì àêö³é

ïðîòåñòó, ç íèõ ãîñï³òàë³çîâàíî 17 îñ³á

ç òðàâàìè ð³çíîãî õàðàêòåðó. Êð³ì òîãî,

íàðàç³ åêñòðåíó òà øâèäêó ìåäè÷íó äî-

ïîìîãó íàäàþòü ó ñòîëèö³ 148 áðèãàä,

çîêðåìà ó öåíòð³ ì³ñòà 39.

Óâàãà! ²íôîðìàö³þ ùîäî ñòàíó ãîñ-

ï³òàë³çîâàíèõ ¿õí³ áëèçüê³ òà ð³äí³ ìî-

æóòü ä³çíàòèñÿ çà òåëåôîíîì ãàðÿ÷î¿

ë³í³¿: 15-03.

Íàãàäàºìî, ë³êàð³ “øâèäêî¿” çàêëè-

êàþòü ó÷àñíèê³â ìàñîâèõ àêö³é íå ïå-

ðåøêîäæàòè ðîáîò³ ìåäèê³â. Ïåðåä-

óñ³ì éäåòüñÿ ïðî áëîêóâàííÿ âóëèöü ó

ì³ñöÿõ ìàñîâèõ çàâîðóøåíü �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

О
дним з основних засобів захисту громадян від
порушення власних прав є звернення до орга�
нів місцевої влади. Саме такі скарги до влад�
них інституцій всіх рівнів не лише відобража�

ють стан суспільства, а й його проблеми, конфлікти
тощо. Тож посадовці всіх рівнів намагаються макси�
мально оперативно вирішувати проблеми, що виника�
ють в громадян. Вчора відповідну нараду з підсумків
роботи зі зверненнями мешканців у 2013 році провели
в Голосіївському районі столиці.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 17 (1286)

ВІВТОРОК,
19 лютого
2014 року

Хрещатик 2 19 лютого 2014 року

Про передачу нежилого приміщення 
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

у позичку (безоплатне користування) Спасо
Преображенській
релігійній громаді у Печерському районі м. Києва Української

православної церкви
Рішення Київської міської ради № 513/10001 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статті 319, частини другої статті 327, статті 793, статей 827 — 836 Цивільного кодексу Укра

їни, пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядуван

ня в Україні”, враховуючи лист Спасо
Преображенської релігійної громади у Печерському районі м. Києва
Української православної церкви від 09.07.2013 № 08, лист органу самоорганізації населення “Комітет мік

рорайону “Лиса гора” від 08.07.2013 № 38, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати� нежитлове� приміщення� �ом�-

нальної� власності� територіальної� �ромади

міста�Києва�за�адресою:�в�л.�Ра�етна,�8,�лі-

тер�“А”,�за�альною�площею�1116,3��в.�м���по-

зич���(безоплатне��орист�вання)�Спасо-Пре-

ображенсь�ій�релі�ійній��ромаді���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�православної

цер�ви�на�49�ро�ів.

2.� Дор�чити� �ом�нальном�� підприємств�

“Київжитлоспеце�спл�атація”� вжити� заходи

щодо� реєстрації� права� власності� територі-

альної��ромади�міста�Києва�на�об’є�т,�зазна-

чений���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.� Ком�нальном�� підприємств�� “Київжит-

лоспеце�спл�атація”� та� Спасо-Преображен-

сь�ій�релі�ійній��ромаді���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�У�раїнсь�ої� православної�цер�ви

��ласти�до�овір�позич�и�в��становленом��за-

�онодавством� У�раїни� поряд��� та� здійснити

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

�о�рішення.

4.� Позицію� 261� розділ�� “Перелі�� об’є�тів

�р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і

підля�ають� приватизації�шляхом� продаж�� на

а��ціонах,�за��он��рсом”�додат�а�1�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011

ро���№ 100/5487�“Про�Про�рам��приватиза-

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

мади�міста�Києва�на�2011 —�2012�ро�и”�ви-

�лючити.

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

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

�ої�ради�з�питань�власності.

Заступник міського голови —  секретар
Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

акціонерній енергопостачальній компанії “Київенерго” 
на вул. Жилянській, 85 у Шевченківському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлового
будинку адміністративного призначення

Рішення Київської міської ради № 600/10088 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки акціонерній енергопостачальній компанії “Київенерго” на вул. Жилянській, 85 у Шев

ченківському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що вказана земельна ділянка вільна від
капітальної забудови та розташована в межах червоних ліній (довідка комунальної організації “Інститут
генерального плану м. Києва від 03.03.2011 № 03
343 та висновок Головного управління містобудування та
архітектури від 09.06.2011 № 6243/0/18/27
11), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве са

моврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� а�ціонерній� енер�опоста-

чальній��омпанії�“Київенер�о”�на�в�л.�Жилян-

сь�ій,�85���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною� площею� 0,09� �а� (земельна� ді-

лян�а� �ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва)�в�дов�остро�ов��орен-

д��на�10�ро�ів�для�б�дівництва,�е�спл�атації

та� обсл��ов�вання� нежитлово�о� б�дин��� ад-

міністративно�о�призначення�(К-18243).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  секретар
Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

релігійній громаді Української Православної Церкви 
на честь Святої Великомучениці Анастасії Узорішительниці 

у Шевченківському районі м. Києва 
на вул. Обухівській, 118 

у Святошинському районі м. Києва 
для будівництва,

обслуговування та експлуатації храму
Рішення Київської міської ради № 547/10035 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки релігійній громаді Української Православної Церкви на честь Святої Великомучениці
Анастасії Узорішительниці у Шевченківському районі м. Києва на вул. Обухівській, 118 у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом
України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самовряду

вання в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної

ділян�и�релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�Цер�ви�на�честь�Святої�Вели�о-

м�чениці�Анастасії�Узорішительниці���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�на�в�л.�Об�-

хівсь�ій,� 118� �� Святошинсь�ом�� районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,13��а�(зе-

мельна� ділян�а� �ом�нальної� власності� те-

риторіальної� �ромади� міста� Києва)� в� по-

стійне� �орист�вання� для� б�дівництва,� об-

сл��ов�вання� та�е�спл�атації� храм��з�ідно

з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21667).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега
З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
“ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ДІСПОМЕД” 

земельної ділянки для експлуатації та обслуговування існуючих
офісно
торговельних будівель 

на вул. Фрунзе, 15/1 (літ. А), 15 (літ. А) 
у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 621/10109 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1� Затвердити� прое�т� земле�строю� щодо

відведення� земельної� ділян�и� товариств�� з

обмеженою� відповідальністю� “ВИРОБНИЧА

КОМПАНІЯ� ДІСПОМЕД”� для� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання� існ�ючих� офісно-тор�овель-

них�б�дівель�на�в�л.�Фр�нзе,�15/1�(літ.�А),�15

(літ.�А)���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(спра-

ва� Д-6818,� заява� ДЦ� №.01006-000103866-

014�від�01.10.2013).

2.�Передати�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю� “ВИРОБНИЧА�КОМПАНІЯ�ДІС-

ПОМЕД”,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о

рішення,�в�дов�остро�ов��оренд��на�15�ро�ів

земельн�� ділян��� площею� 0,1044� �а� (�адас-

тровий� номер� 8000000000:85:321:0005)� для

е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� існ�ючих

офісно-тор�овельних�б�дівель�на� в�л.�Фр�н-

зе,� 15/1� (літ.� А),� 15� (літ.� А)� �� Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

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

зв’яз���з�переходом�права�власності�на�нер�-

хоме� майно� (до�овір� ��півлі-продаж�� від

07.06.2012�та�свідоцтво�про�право�власності

від�28.12.2012).

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“ВИРОБНИЧА�КОМПАНІЯ�ДІСПОМЕД”:

3.1.� Ви�он�вати� обов’яз�и� земле�орист�-

вача�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��о-

де�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�до��менти,�визначе-

ні� за�онодавством,� необхідні� для� ��ладання

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих� інженерних�мереж� і� спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

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

оформлення� дозвільної� та� прое�тно-�ошто-

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

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.6.� Ви�онати� вимо�и,� ви�ладені� в� листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

від�17.04.2013�№ 5131/0/12/19-13,�Головно-

�о� �правління� Держзема�ентства� �� м.� Києві

від� 12.06.2013�№ 2019,� Управління� охорони

��льт�рної� спадщини� від� 22.08.2013

№ 066/02-2166,�Головно�о��правління�охоро-

ни� ��льт�рної� спадщини� від� 04.07.2011

№ 3260,� Державної� сл�жби� з� питань� націо-

нальної� ��льт�рної� спадщини� від� 06.11.2009

№ 22-3439/35.

3.7.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно� до� рішення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від

08.02.2013�№ 3/9060�“Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2013�рі�”.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання� земельної� ділян�и� не� за� цільовим

призначенням� тя�не� за� собою� припинення

права��орист�вання�нею�відповідно�до�вимо�

статей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

5.�Рішення�втрачає�чинність�через�дванад-

цять�місяців�після�наб�ття�ним�чинності���ра-

зі,�я�що�протя�ом�цьо�о�стро���не���ладений

відповідний�до�овір�оренди�земельної�ділян-

�и.

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  секретар
Київради Г. Герега

Про передачу приватному акціонерному товариству 
“КРОКУРС” земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку 

на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 623/10111 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Затвердити� прое�т� земле�строю� щодо

відведення�земельної�ділян�и�приватном��а�-

ціонерном�� товариств�� “КРОКУРС”� для� е�с-

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

�о� б�дин��� на� в�л.� Бориспільсь�ій,� 9� ��Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(справа�А-3263,�за-

ява� ДЦ� № 01016-000101163-014� від

09.09.2013).

2.�Передати�приватном��а�ціонерном�� то-

вариств�� “КРОКУРС”,� за� �мови� ви�онання

п�н�т�� 3� цьо�о� рішення,� �� дов�остро�ов�

оренд��на�10�ро�ів�земельн��ділян���площею

0,4824� �а� (�адастровий� номер

800000000063:275:0080)� для� е�спл�атації� та

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

на� в�л.� Бориспільсь�ій,� 9� �� Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.� Приватном�� а�ціонерном�� товариств�

“КРОКУРС”:

3.1.� Ви�он�вати� обов’яз�и� земле�орист�-

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

�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�до��менти,�визначе-

ні� за�онодавством,� необхідні� для� ��ладання

до�овор��оренди�земельної�ділян�и.

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

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих� інженерних�мереж� і� спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.4.� Ви�онати� вимо�и,� ви�ладені� в� листах

Головно�о� �правління� містоб�д�вання,� архі-

те�т�ри�та�дизайн��місь�о�о�середовища�від

05.03.2004�№ 19-1975,�Головно�о��правління

Держзема�ентства� ��м.� Києві� від� 02.07.2013

№ 2290.

3.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-
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Хрещатик 319 лютого 2014 року

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

оформлення� дозвільної� та� прое�тно-�ошто-

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

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

3.6.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.7.�Питання�пайової��часті�вирішити�відпо-

відно� до� рішення� Київради� від� 08.02.2013

№ 3/9060�“Про�бюджет�міста�Києва�на�2013

рі�”.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не� за� собою� припинення� права� �орист�-

вання� нею� відповідно� до� вимо�� статей� 141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Вітренку Олександру Миколайовичу 
на вул. Гомельській, між буд. 36 та 38, 

у Подільському районі м. Києва для обслуговування та ремонту
об’єктів транспортної інфраструктури (облаштування проїзду)

Рішення Київської міської ради № 601/10089 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Вітренку Олександру Миколайовичу на вул. Гомельській, між буд. 36 та 38,
у Подільському районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до
території загального користування /спільний проїзд/ (висновок Департаменту містобудування та архітек

тури від 15.08.2013 № 14376/0/12/27
13), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Зако

ном України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер

жавної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадянин�� Вітрен��

Оле�сандр�� Ми�олайович�� на� в�л.� Гомель-

сь�ій,�між�б�д.�36�та�38,���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,02��а�(зе-

мельна� ділян�а� �ом�нальної� власності� тери-

торіальної��ромади�міста�Києва)�в�дов�остро-

�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�обсл��ов�вання

та�ремонт��об’є�тів�транспортної�інфрастр��-

т�ри�(облашт�вання�проїзд�)�(К-21177).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Святошинському районному управлінню Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві 

на бульв. Кольцова, 22
а у Святошинському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративного будинку
Рішення Київської міської ради № 579/10067 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Святошинському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на бульв. Кольцова, 22
а у Святошинському районі м. Києва та додані докумен

ти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних поло

жень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе

мель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про міс

цеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельної� ді-

лян�и�Святошинсь�ом��районном���правлінню

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

справ�У�раїни�в�місті�Києві�на�б�льв.�Кольцова,

22-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,10��а�(земельна�ділян�а�дер-

жавної�власності)�в�постійне��орист�вання�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но�о�б�дин���з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-22006).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

релігійній громаді Святого Великомученика Георгія Побідоносця
у Дарницькому районі м. Києва 

Української Православної Церкви на вул. Мілютенка, 7 
у Деснянському районі м. Києва для будівництва церкви 

з подальшою експлуатацією
Рішення Київської міської ради № 526/10014 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки релігійній громаді Святого Великомученика Георгія Побідоносця у Дарницькому районі
м. Києва Української Православної Церкви на вул. Мілютенка, 7 у Деснянському районі м. Києва та додані
документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� релі�ійній� �ромаді� Свято�о� Вели�ом�-

чени�а� Геор�ія� Побідоносця� �� Дарниць�ом�

районі� м.� Києва� У�раїнсь�ої� Православної

Цер�ви�на�в�л.�Мілютен�а,�7���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,03��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності� те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в�постійне

�орист�вання� для� б�дівництва� цер�ви� з� по-

дальшою�е�спл�атацією�з�ідно�з�планом-схе-

мою� (додато�� до� рішення)� (К-20109,� заява

ДЦ�№ 01110-000041095-014�від�26.07.2012).

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Біленькому
Володимиру Львовичу на вул. 5
та лінія, діл. 136 у Дніпровському

районі м. Києва для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 605/10093 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Біленькому Володимиру Львовичу на вул. 5
та лінія, діл. 136 у Дніпровсько

му районі м. Києва та додані документи, враховуючи негативний висновок Департаменту містобудування та
архітектури від 15.07.2013 № 12092/0/12/27
13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, За

коном України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер

жавної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадянин�� Білень�ом�

Володимир��Львович��на�в�л.�5-та�лінія,�діл.

136� ��Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,12��а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної� власності� територіальної� �ромади

міста� Києва)� �� власність� для� ведення� садів-

ництва�(К-21086).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянкам

Веретьонкіній Ларисі Михайлівні 
та Машовець Надії Михайлівні на вул. Раїси Букіної, 29 

у Святошинському районі м. Києва для ведення індивідуального
садівництва

Рішення Київської міської ради № 604/10092 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянкам Веретьонкіній Ларисі Михайлівні та Машовець Надії Михайлівні на вул. Ра

їси Букіної, 29 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, враховуючи висновок Департамен

ту містобудування та архітектури від 12.09.2013 № 16109/0/12/27
13, керуючись статтями 9, 118 Земельного
кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме

жування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадян�ам� Веретьон�і-

ній�Ларисі�Михайлівні�та�Машовець�Надії�Ми-

хайлівні�на�в�л.�Раїси�Б��іної,�29���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,02��а� (земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади�міста�Києва)� �

власність�для�ведення�індивід�ально�о�садів-

ництва�(К-21717).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину Беклемишеву
Володимиру Володимировичу для встановлення тимчасового

(розбірного) гаража
Рішення Київської міської ради № 597/10085 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши заяву громадянина Беклемишева Володимира Володимировича від 08.01.2007 та на вико

нання постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 26.10.2007 по справі № 2а
886/07, врахову

ючи те, що до заяви громадянина Беклемишева Володимира Володимировича не додано графічних мате

ріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки та її орієнтовний розмір, керу

ючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Тимчасовим порядком передачі (надання) земельних ді

лянок у користування або у власність із земель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянин��Бе�лемишев�

Володимир�� Володимирович�� для� встанов-

лення� тимчасово�о� (розбірно�о)� �аража

(справа�А-19419).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Зборовській Наталці Іванівні на вул. Новопирогівській 22
а 

у Голосіївському районі м. Києва для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд
Рішення Київської міської ради № 602/10090 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Зборовській Наталці Іванівні на вул. Новопирогівській 22
а у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи те, що до клопотання надано згоду землекористувачів на
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відведення земельної ділянки з цільовим призначенням “для ведення садівництва” (лист Департаменту
містобудування та архітектури від 15.08.2013 № 14391/0/12/27
13), керуючись статтями 9, 118 Земельного ко

дексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу

вання земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� �ромадянці� Зборовсь�ій

Наталці�Іванівні�на�в�л.�Новопиро�івсь�ій�22-а

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною

площею�0,04��а�(земельна�ділян�а��ом�наль-

ної� власності� територіальної� �ромади� міста

Києва)���власність�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�(К-21288).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про відмову громадянці Кулинич Ользі Анатоліївні 
в поновленні договору оренди земельної ділянки 

для розміщення, експлуатації та обслуговування об’єкта 
придорожнього обслуговування в тимчасових легких 

збірно
розбірних конструкціях на бульв. Дружби народів, 38 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 644/10132 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до статей 9, 93 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України “Про оренду землі”,

пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист
звернення
громадянки Кулинич Ольги Анатоліївни від 06.02.2013 про поновлення договору оренди земельної ділянки
та враховуючи те, що не були виконані умови пунктів 8.4 та 11.4 договору оренди земельної ділянки від
13.05.2008 № 82
6
00499, зокрема не здійснено розміщення об’єкта придорожнього обслуговування в тим

часових легких збірно
розбірних конструкціях протягом чотирьох років з моменту державної реєстрації
цього договору, чим порушено строки розміщення об’єкта, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�в�поновленні�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�площею�0,1566��а�(�адас-

тровий� номер� 8000000000:82:096:0004)� на

б�льв.� Др�жби� Народів,� 38� �� Печерсь�ом�

районі� м.� Києва� від� 13.05.2008� № 82-6-

00499,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та��ромадян�ою�К�линич�Оль�ою�Анато-

ліївною�на�підставі�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�01.10.2007�№ 462/3296�“Про�пере-

дач�� земельної� ділян�и� �ромадянці� К�линич

Ользі�Анатоліївні�для�розміщення,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�об’є�та�придорожньо�о

обсл��ов�вання�в�тимчасових�ле��их�збірно-

розбірних��онстр��ціях�на�б�льв.�Др�жби�На-

родів,�38���Печерсь�ом��районі�м.�Києва”.

2.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�рі-

шення� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 01.10.2007

№ 462/3296�“Про�передач��земельної�ділян-

�и� �ромадянці�К�линич�Ользі� Анатоліївні� для

розміщення,� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання

об’є�та� придорожньо�о� обсл��ов�вання� в

тимчасових� ле��их� збірно-розбірних� �онс-

тр��ціях�на�б�льв.�Др�жби�Народів,�38���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва”.

3.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�о-

навчо�о� ор�ан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� проін-

форм�вати��ромадян���К�линич�Оль���Анато-

ліївн��про�прийняття�цьо�о�рішення.

4.� Земельн�� ділян��,� зазначен�� в� п�н�ті� 1

цьо�о� рішення,� віднести� до� земель� запас�

житлової�і��ромадсь�ої�заб�дови.

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

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

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

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ТРЕЙДВЕЙ
21” на вул. Воздвиженській, 45
47
49 (літера А) 
у Подільському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування нежитлового офісного будинку
Рішення Київської міської ради № 545/10033 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРЕЙДВЕЙ
21” на вул. Воздвижен

ській, 45
47
49 (літера А) у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123,
124 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра

їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ� “ТРЕЙДВЕЙ-21”� на� в�л.� Воз-

движенсь�ій,� 45-47-49� (літера� А)� �� Поділь-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,12��а� (земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади�міста�Києва)� в

дов�остро�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�е�спл�-

атації� та� обсл��ов�вання� нежитлово�о� офіс-

но�о�б�дин���з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-21953).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному

акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд”
на просп. Возз’єднання, 21
д у Дніпровському районі 

м. Києва для будівництва та експлуатації паркінгу
Рішення Київської міської ради № 522/10010 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд” на просп.
Возз’єднання, 21
д у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Зе

мельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що

до розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Зако

ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� п�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“Холдин�ова� �омпанія� “Київмісь�б�д”� на

просп.� Возз’єднання,� 21-д� �� Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,21��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності� те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в��орот�о-

стро�ов��оренд��на�3�ро�и�для�б�дівництва�та

е�спл�атації�пар�ін���з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-20828).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Шевченківському районному управлінню Головного управління
МВС України в м. Києві на вул. Баумана, 4 

у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку

Рішення Київської міської ради № 571/10059 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Шевченківському районному управлінню Головного управління МВС України в м. Києві
на вул. Баумана, 4 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Зе

мельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про вне

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�Шевчен�івсь�ом��районном���правлін-

ню� Головно�о� �правління� МВС� У�раїни� в�

м.�Києві�на�в�л.�Ба�мана,�4���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,42

�а� (земельна�ділян�а�державної� власності)� в

постійне� �орист�вання� для� е�спл�атації� та

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

з�ідно� з� планом-схемою� (додато�� до� рішен-

ня)�(К-21932).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Посольству

Сполученого Королівства Великої Британії 
та Північної Ірландії в Україні на вул. Січневого повстання, 52/1

у Печерському районі м. Києва 
для обслуговування житлового будинку

Рішення Київської міської ради № 557/10045 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Посольству Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні на
вул. Січневого повстання, 52/1 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9,
123, 124 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� Посольств�� Спол�чено�о� Королівства

Вели�ої�Британії�та�Північної�Ірландії�в�У�раїні

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

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,14��а� (земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності� територіальної� �ромади�міста�Києва)� в

дов�остро�ов��оренд��на�49�ро�ів�для�обсл�-

�ов�вання� житлово�о� б�дин��� з�ідно� з� пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-21658).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —  
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

релігійній громаді парафії на честь святого апостола Марка 
у Дніпровському районі м. Києва Української Православної

Церкви на розі просп. Генерала Ватутіна 
та вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування культової споруди
Рішення Київської міської ради № 548/10036 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки релігійній громаді парафії на честь святого апостола Марка у Дніпровському районі 
м. Києва Української Православної Церкви на розі просп. Генерала Ватутіна та вул. Оноре де Бальзака у Дес

нянському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України,
пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про внесення змін до деяких законо

давчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 части

ни першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�релі�ійній��ромаді�парафії�на�честь�свя-

то�о�апостола�Мар�а���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�на

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

де�Бальза�а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

орієнтовною� площею� 0,30� �а� (земельна� ді-

лян�а� �ом�нальної� власності� територіальної

�ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�ван-

ня� для� е�спл�атації� та� обсл��ов�вання� ��ль-

тової�спор�ди�з�ідно�з�планом-схемою�(дода-

то��до�рішення)�(К-21081).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в
секретаріаті Київради



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 519 лютого 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про надання дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами
Розпорядження № 182 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої� ре�лами� (далі —� дозволи)� з�ідно� з� до-

дат�ом� до� цьо�о� розпорядження� �� �іль�ості

43�дозволи.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми� до� за�інчення� стро��� їх� дії,� а� �� випад��

змін� �� за�альномісь�их� вимо�ах� (підходах)

щодо� розташ�вання� зовнішньої� ре�лами,� я�і

з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних� ре�ламних� засобів,—� до� настання

та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

10.02.2014�№�182

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 33941!13 ТОВ "АГРУЗ"
Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,9083
Шевченківський р!н,
вул. Богдана
Хмельницького, 19!21

2. 33940!13 ТОВ "АГРУЗ"
Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,9083
Шевченківський р!н,
вул. Богдана
Хмельницького, 19!21

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок комунальному 

підприємству “Київтранспарксервіс” на вул. Оноре де Бальзака
вздовж лінії швидкісного трамваю (до вул. Карла Маркса) 

у Деснянському районі м. Києва для паркування 
автотранспорту, влаштування, експлуатації 
та обслуговування тимчасової автостоянки

Рішення Київської міської ради № 540/10028 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” на вул. Оноре де Бальзака вздовж
лінії швидкісного трамваю (до вул. Карла Маркса) у Деснянському районі м. Києва та додані документи, ке(
руючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних поло(
жень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе(
мель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про міс(
цеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 183 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження��

�іль�ості�6�дозволів.

2.�Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,� стро��дії� я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої� ре�лами,� я�і� з�мовлюють� неможливість

розташ�вання� відповідних� ре�ламних� засо-

бів,—�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження� по�ласти� на� заст�пни�а� �олови� Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

ністрації)�П�занова�О.Г.�

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, строк дії якого продовжується

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 03351!04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

4,32 Голосіївський р!н,
вул.Володимирська, 96

2. 13244!06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський р!н, вул.Ванди
Василевської, 24

3. 13243!06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський р!н,
Вознесенський узвіз, 26 (напроти
пров. Вознесенського)

4. 13245!06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський р!н,
просп.Повітрофлотський/
вул.Ернста

5. 12575!06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський р!н,
вул.Борщагівська (напроти пров.
Політехнічного)

6. 13251!06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський р!н,
Вознесенський узвіз, 13

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�10.02.2014�№�183

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�діля-

но�� �ом�нальном�� підприємств�� “Київтранс-

пар�сервіс”�на�в�л.�Оноре�де�Бальза�а�вздовж

лінії�швид�існо�о�трамваю�(до�в�л.�Карла�Мар�-

са)���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтов-

ними� площами� 0,63� �а;� 0,58� �а;� 0,78� �а� (зе-

мельні�ділян�и��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва)�в��орот�остро�ов�

оренд�� на� 5� ро�ів� для� пар��вання� автотранс-

порт�,�влашт�вання,�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�тимчасової�автостоян�и�з�ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-21294).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради можна ознайомитися 

в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю “Зовнішні мережі — Київспецбуд” 
на вул. Камишинській, 3 у Голосіївському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування комплексу будівель 

та споруд виробничої бази з подальшою реконструкцією
Рішення Київської міської ради № 541/10029 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “Зовнішні мережі — Київспецбуд” на вул. Ка(
мишинській, 3 у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земель(
ного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю� “Зовнішні� мережі —� Київспецб�д”� на

в�л.�Камишинсь�ій,�3���Голосіївсь�ом��районі

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,43� �а� (зе-

мельна� ділян�а� �ом�нальної� власності� тери-

торіальної��ромади�міста�Києва)�в�дов�остро-

�ов�� оренд�� на� 15� ро�ів� для� е�спл�атації� та

обсл��ов�вання� �омпле�с�� б�дівель� та� спо-

р�д� виробничої� бази� з� подальшою� ре�он-

стр��цією� з�ідно� з� планом-схемою� (додато�

до�рішення)�(К-20779).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега
З додатками до рішень Київради можна ознайомитися 

в секретаріаті Київради. 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Галушку Володимиру Івановичу на вул. Фіалковій, 2(а 
у Голосіївському районі м. Києва для будівництва та 
житлового будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 603/10091 від 13 листопада 2013 року 

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе(
мельної ділянки громадянину Галушку Володимиру Івановичу на вул. Фіалковій, 2(а у Голосіївському районі м.
Києва та додані документи, враховуючи те, що місце розташування земельної ділянки не відповідає Генераль(
ному плану розвитку м. Києва (лист Департаменту містобудування та архітектури від 15.08.2013 № 14393/0/12/27(

13), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України “Про внесення змін до деяких за(
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності”, пунктом 34 части(
ни першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Відмовити� �� наданні� дозвол�� на� роз-

роблення� прое�т�� земле�строю� щодо� від-

ведення� земельної� ділян�и� �ромадянин�

Гал�ш���Володимир�� Іванович��на�в�л.�Фі-

ал�овій,�2-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,08��а�(земельна

ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної� �ромади� міста� Києва)� �� власність� для

б�дівництва� та� обсл��ов�вання� житлово�о

б�дин��,� �осподарсь�их� б�дівель� і� спор�д

(К-21167).

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

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

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 19 лютого 2014 року

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

10.02.2014�№�184

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, кв.м Місце розташування рекламного
засобу

1. 12755!06!П!1 ТОВ
"Персональна
електроніка"

Тумба, об'ємно!
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

38,136 Дніпровський район,
Броварський проспект 
(за 190 м до станції
метрополітену "Дарниця" 
у напрямку центру міста)

2. 26986!11 ТОВ "Форекс
клуб Україна"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

3,93 Шевченківський район, вул.
Саксаганського, 120

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 185 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено(
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.� С�ас�вати� 12� дозволів� на� розміщення

зовнішньої� ре�лами� з�ідно� з� додат�ом� до

цьо�о�розпорядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

10.02.2014�№�185

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 01374!03 ТОВ "Всесвіт!тур" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,98 Подільський р!н,
вул.Межигірська, 17А

2. 33308!13 ТОВ "ПЕРША
ФОРТЕЦЯ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,96 Голосіївський р!н,
вул.Жилянська, 54

3 33307!13 ТОВ "ПЕРША
ФОРТЕЦЯ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,0898 Голосіївський р!н,
вул.Жилянська, 54

4. 25568!10 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Шевченківський р!н,
вул.Павлівська, 26/41
/вул.Златоустівська

5. 23254!08 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

0,62 Голосіївський р!н,
вул.Горького /вул.
Саксаганського

6. 29834!12 ТОВ "ЄВРО!БК
"СТАНДАРТ 2012"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,258 Шевченківський р!н,
вул.Прорізна, 18/1

7. 29752!12 ТОВ "ЄВРО!БК
"СТАНДАРТ 2012"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,088 Шевченківський р!н,
вул.Прорізна, 18/1

20. 39533!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський р!н,
просп.40!річчя Жовтня,
99!97

21. 39532!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Деснянський р!н,
вул.Братиславська, 9

22. 39511!13 ПАТ Комерційний банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,964 Дарницький р!н,
просп.Миколи Бажана,
10

23. 39464!13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА!
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,4036 Голосіївський р!н,
просп.Науки, 5

24. 39136!13 ТОВ "Аптека НЦ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,95 Печерський р!н,
вул.Червоноармійська,
81

25. 39468!13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА!
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,4036 Голосіївський р!н,
просп.Науки, 5

26. 39529!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський р!н,
вул.Горького, 31

27. 39526!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський р!н,
вул.Саксаганського, 23

28. 39521!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський р!н,
вул.Саксаганського, 33

29. 39437!13 ТОВ "АКС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,048 Дніпровський р!н,
вул.Андрія Малишка, 3
літера Д

30. 39467!13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА!
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

15,65 Голосіївський р!н,
просп.Науки, 5

31. 39469!13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА!
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

15,65 Голосіївський р!н,
просп.Науки, 5

32. 39352!13 ПАТ "Київський
маргариновий завод"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

36 Голосіївський р!н,
просп.Науки, 3

33. 39387!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,8 Печерський р!н,
вул.Інститутська, 2

34. 39382!13 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,6 Дніпровський р!н,
вул.Луначарського, 1/2

35. 39381!13 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,815 Подільський р!н,
вул.Фрунзе, 109!А

36. 39380!13 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,3066 Солом'янський р!н,
просп.Повітрофлотський,
50/2

37. 39460!13 ТОВ "АКС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Дніпровський р!н,
вул.Андрія Малишка, 3
літера  Д

38. 39418!13 ФО!П Карєв Олег
Олександрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,31 Печерський р!н,
вул.Інститутська, 15/5

39. 39030!13 ДП "Тетра Пак Україна" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Подільський р!н,
вул.Межигірська, 82

40. 39388!13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,5 Печерський р!н,
вул.Інститутська, 2

41. 39449!13 ТОВ "НА КО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Солом'янський р!н,
вул.Гетьмана Вадима,
46

42. 39297!13 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,6136 Шевченківський р!н,
вул.Гончара Олеся, 41

43. 39131!13 ПІДПРИЄМСТВО 3 100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ "БІЛЛА!
УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,8125 Дніпровський р!н,
вул.Андрія Малишка, 3

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 184 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено(
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.С�ас�вати�2�дозволи�на�розміщення�зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

3. 38885!13 ТОВ "Дженерал!Трейд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,3555 Печерський р!н, 
вул. Лютеранська, 3

4. 39175!13 ПАТ "Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8748 Дарницький р!н,
вул.Бориспільська, 9

5. 39174!13 ПАТ "Український
Професійний Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5 Дарницький р!н,
вул.Бориспільська, 9

6. 39176!13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський р!н,
вул.Хрещатик/ вул.
Заньковецької, 15/2

7. 39353!13 ПАТ "Київський
маргариновий завод"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

35,98 Голосіївський р!н,
просп.Науки, 3

8. 39324!13 СПД Дєткович Дмитро
Костянтинович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,22 Оболонський р!н,
вул.Гайдай Зої, 5

9. 38988!13 СПД Ковальчук Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

18 Дніпровський р!н,
просп.Возз'єднання, 20!
2 у напрямку
Ленінградської площі

10. 38991!13 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський р!н,
вул.Вишгородська /вул.
Боровиковського

11. 39029!13 ДП "Тетра Пак Україна" Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруди

33,6 Подільський р!н,
вул.Межигірська, 82

12. 39135!13 ТОВ" Аптека НЦ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,95 Печерський р!н,
вул.Шота Руставелі, 15

13. 39527!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Печерський р!н,
вул.Кіквідзе, 13!15

14. 39518!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Шевченківський р!н,
вул.Жилянська, напроти
буд. №111

15. 39525!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Оболонський р!н,
вул.Дегтяренка
Петра,напроти буд.
№14!Б

16. 39524!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський р!н,
просп.40!річчя Жовтня,
126

17. 39523!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Шевченківський р!н,
вул.Жилянська, 97

18. 39522!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Голосіївський р!н,
вул.Горького, 13/37

19. 39520!13 ТОВ "НА КО" Холдер понад 1 кв.м 1,08 Деснянський р!н,
вул.Закревського
Миколи, 37
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Відповіді на сканворд 

Про переведення жилих приміщень квартири № 2 
житлового будинку № 14 на вул. Максима Кривоноса 

в Солом’янському районі у нежилі
Розпорядження № 191 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд(
ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
враховуючи звернення громадянки Шупік Людмили Леонідівни від 13 січня 2014 року, в межах функцій ор(
гану місцевого самоврядування:

1.�Перевести,�я��винято�,�жилі�приміщення

�вартири�№�2,�розташовані�па�першом��по-

версі�житлово�о�б�дин���№�14�на�в�л.�Ма�си-

ма�Кривоноса�в�Солом’янсь�ом��районі,���не-

жилі�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Громадянці�Ш�пі��Людмилі�Леонідівні:

2.1.� Здійснити� прое�т�вання� та� ре�он-

стр��цію�частини�першо�о�поверх��(�олишня

�вартира�№ 2)� житлово�о� б�дин���№ 14� на

в�л.� Ма�сима� Кривоноса� в� Солом’янсь�ом�

районі�під�ма�азин�продовольчих�та�непродо-

вольчих� товарів� з� влашт�ванням� о�ремо�о

вход�.

2.2.�Розробити�та�затвердити�в��становле-

ном��поряд���прое�тн��до��ментацію�па�під-

ставі�отриманих�вихідних�даних.

2.3.�До�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��ції�ви-

рішити�питання�пайової��часті���створенні�со-

ціальної� та� інженерно-транспортної� інфра-

стр��т�ри� міста� Києва� �� встановленом�� по-

ряд��.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження� по�ласти� на� �олов�� Солом’янсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Л�ць�о�о�М.�Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

№ дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 12479!06 ТОВ "РА Арго"
Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Подільський р!н,
вул.Фрунзе, 118

2. 04456!04
ТОВ "Рекламно!
інформаційне агенство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18
Деснянський район,
вул.Миропільська, напроти
буд. №37 (за парканом)

3. 05230!04 ТОВ "Українська реклама"
Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Шевченківський район,
пл.Європейська, 1

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

10.02.2014�№�189

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 189 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Порядку розміщення рек(
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон(
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ(
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження��

�іль�ості�3�дозволи.

2.� Відповідальність� за� розміщення� та� е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,� стро��дії� я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої� ре�лами,� я�і� з�мовлюють� неможливість

розташ�вання� відповідних� ре�ламних� засо-

бів,—�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

місь�ої�ради.�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

10.02.2014�№�187

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

10.02.2014�№�188

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 29000!11 ТОВ "НЕДЛЕС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

25, 163 Дніпровський район,
вул.Миропільська, 11

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 188 від 10 лютого 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено(
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.� С�ас�вати� 7� дозволів� на� розміщення

зовнішньої� ре�лами� з�ідно� з� додат�ом� до

цьо�о�розпорядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 26919!11 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,72 Голосіївський район, вул.
.Васильківська, 6

2. 29708!12 ТОВ "Комфорт Люкс" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,6 Печерський район,
бульв.Лесі Українки, 19

3. 31926!12 ПАТ "ПІРЕУС БАНК
МКБ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,72 Шевченківський район,
вул.Щербакова, 37

4. 31928!12 ПАТ "ПІРЕУС БАНК
МКБ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,875 Шевченківський район,
вул.Щербакова, 37

5. 32502!13 ПАТ "ПІРЕУС БАНК
МКБ"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,4 Шевченківський район,
вул.Щербакова, 37

6. 32407!13 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,6476 Голосіївський район,
вул.Горького, 174 А (станція
метрополітену "Либідська")

7. 32551!13 ФО!П Липова Уляна
Петрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,36 Подільський район,
просп.Василя Порика,  13в

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

8. 30210!12 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,64 Деснянський р!н,
просп.Маяковського, 32

9. 30520!12 ПАТ
Комерційний
банк
"ПриватБанк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,64 Деснянський р!н,
просп.Маяковського, 32

10. 10454!05 СПД Дьячкова
Тетяна
Олександрівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,99 Подільський р!н,
вул.Межигірська, 25

11. 31615!12 ТОВ "РЕКЛАМНЕ
РІШЕННЯ"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський р!н, вул.
Суворова /вул. Григорія
Царика

12. 08568!05!П!1 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

0,62 Голосіївський р!н,
вул.Саперно!Слобідська
(з'їзд на
пров.Феодосійський)

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 187 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено(
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�С�ас�вати�1�дозвіл� на�розміщення� зов-

нішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о

розпорядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації —��ерів-

ни�а� апарат�� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�П�занова�О.�Г.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Кольороподіл	А2

(формат�

660х560�мм)

01034, Київ, в�л.

Володимирсь�а,

51-а,

репроцентр��азети

«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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С
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БА
РК

ІН
А

синій�барвни��з

метиленової

синь�и

мар�а

пістолета

без�л�здя,

нісенітниця

Х Р Е Щ А Т И К
протидія

б�рхливе

переживання

людини

(психол.)

розпорядни�

бен�ет�

а�ент�таємної

поліції

збір�на

подар�н�и

т�рець�ом�

с�лтан�

прісноводна

тварина

новела�Цвей�а

соляний�розчин

висо�ої

�онцентрації

частина

драматично�о

твор�

іспансь�ий

�апелюх

ОУН�–�...

Бо��неба�(міф.)

“Вершни��без

�олови”�–�автор

японсь�а��ра

земля,

передана

цер�ві�(заст.)

��орсь�.�поет�

19–20�ст.

�оле�ція

рослин

стар.�монета

(франц.)

вид�пастили

положення

місяця

ан�л.�а�триса,

“Трамвай

бажань”

спор�да�в

порт�

сплав�алюмінію

з�міддю,

�ремнієм

отр�йна

тварниа��лас�

ба�атоніжо�

поза�в

�ласичном�

балеті

мала�планета

№1566�–�син

Дедала

еле�трично

заряджені

частин�и

речовини

�чений

манежний��інь

Температура 0°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +7°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +3°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 ëþòîãî 2014 ðîêó

ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Загальний наклад 131855. Замовлення 34078

1674 — ï³äïèñàííÿì ó Ëîíäîí³

ñåïàðàòíîãî ìèðíîãî äîãîâîðó

çàê³í÷èëàñü òðåòÿ àíãëî-ãîëëàíä-

ñüêà â³éíà — Âåëèêà Áðèòàí³ÿ çî-

áîâ`ÿçàëàñü äîòðèìóâàòèñü íåé-

òðàë³òåòó ó â³éí³ Í³äåðëàíä³â ç

Ôðàíö³ºþ. 

1861 — îïðèëþäíåíî "Ìàí³-

ôåñò ïðî ñêàñóâàííÿ êð³ïîñíîãî

ïðàâà" òà "Ïîëîæåííÿ ïðî ñåëÿí,

ùî âèõîäÿòü ç êð³ïîñíî¿ çàëåæ-

íîñò³", âèäàí³ ðîñ³éñüêèì öàðåì

Îëåêñàíäðîì II. 

1878 — Òîìàñ Àëâà Åä³ñîí çàïà-

òåíòóâàâ ìóçè÷íèé ïðîãðàâà÷, â³-

äîìèé ñüîãîäí³ ï³ä íàçâîþ "ôî-

íîãðàô". 

1954 — Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíèõ Ðàä

ÐÐÔÑÐ ³ ÓÐÑÐ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ

ïðî ïåðåäà÷ó Êðèìñüêî¿ îáëàñò³

äî ñêëàäó Óêðà¿íè. 

1981 — ñóä Íüþ-Éîðêà çî-

áîâ’ÿçàâ åêñá³òëà Äæîðäæà Õàð³-

ñîíà âèïëàòèòè ñòóä³¿ ABKCO

Music 587 òèñÿ÷ äîëàð³â çà ïëàã³-

àò — ó éîãî ï³ñí³ "My Sweet Lord"

áóëè âèÿâëåí³ ìóçè÷í³ ìîòèâè õ³-

òà 60-õ "He`s So Fine" ãðóïè Chif-

fons. 

1984 — ó Ñàðàºâî (Þãîñëàâ³ÿ)

çàê³í÷èëèñü XIV çèìîâ³ Îë³ìï³é-

ñüê³ ³ãðè. Ó êîìàíäíîìó çàë³êó

ïåðåì³ã Ðàäÿíñüêèé Ñîþç, ïðåä-

ñòàâíèêè ÿêîãî çàâîþâàëè 25 ìå-

äàëåé. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Іспанська газета "El
Mundo" розкрила
громадськості один із

секретів глави японського
уряду Сіндзо Абе, який є
одним з найнезворушніших
і впливових політиків світу. 

Виявляється, перед ухваленням

доленосних для Японії рішень він

відвідує буддистський храм, у якому

піддає себе добровільному биттю

палицею з боку священнослужите!

ля. За допомогою такого незвичай!

ного виду медитації політик тренує

свою холоднокровність і рішучість. 

Сенс биття полягає в досягненні

стану "дзен", прихильники медита!

тивного учення повинні абстрагу!

ватися від усього того, що оточує, у

тому числі і від фізичного болю, не

рухаючись з місця і не видаючи ні

єдиного звуку, щоб удосконалити

свою свідомість і прийти до прояс!

нення. 

Наголошується, що саме в цьому

стані Сіндзо Абе здатний спокійно

ухвалювати рішення і робити пра!

вильний вибір, завдяки якому Япо!

нія, як і раніше, зможе залишатися

однією з найрозвиненіших і най!

впливовіших країн світу �

Політиків Японії б’ють перед
ухваленням рішень 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 19 ëþòîãî

ОВНИ, дов�ола�вас�атмосфера��онфронтації.�Я�-

що�ви�налаштовані�воювати,�слід�знати,�за�що.�Чи

б�де� від� то�о� �ористь?...� Боротьба� за� лідерство� �

подр�жньом��союзі�або�професійном��тандемі�є�оз-

на�ою�нереалізовано�о�бойово�о�потенціал�.�

ТЕЛЬЦІ,�аби�я�най�раще�вирішити�болючі�проб-

леми,�підлаштов�йтеся�під�інших�людей.�Варто�по-

верн�тися�до�старої�розмови�з��оле�ою�або�записа-

тися�на�прийом�до�начальства.�Я�що�вважаєте�чиїсь

дії�непрофесійними�чи�ш�ідливими,�почніть�з�делі-

�атних�пере�оворів�та�мирно��ла�одьте�справ�.�

БЛИЗНЯТА, день�промайне�на�прод��тивній�хви-

лі,� пильн�йте,� аби� слова� не� розходилися� з� ділом.

Дійте�с�різь�а�тивно,�з�творчим�азартом,�що�спри-

ятиме� модернізації� бізнес�,� вдалим� пере�оворам,

переоформленню�до��ментів.�

РАКИ, вітер� змін� �ардинально�міняє�ф�ндамент

б�ття,� вима�аючи� повторно�о� об�оворення� дея�их

сит�ацій�з�близь�ими�людьми.�Успіх�б�де�за��мови,

що�ви�розмовляєте�на�рівних�і�вчасно�прибор��єте

амбіційне�бажання�домін�вати� та�одностайні� ��ба-

жаннях�добитися�мети.�

ЛЕВИ, р�х� — це� життєдайний� стим�л,� можли-

вість�наповнити�себе�енер�ією,�позитивними�емоці-

ями,�зав`язати�стос�н�и�з�ці�авими�людьми,�приєм-

но�поспіл��ватися,�обмінявшись�навич�ами.�Усе�це

принесе�неабия����ористь���майб�тньом�.�

ДІВИ, я�що�вашими�діями��ер�ють�бажання,�це

нормально.�Те,�чо�о�хочеться,�є�доро�ов�азом,�сти-

м�лом�заробляти��роші,�а�потім�їх�тратити,�аби�ре-

аліз�вати� зад�мане.� Фінансовий� стан� поліпшиться

завдя�и� давнім� по�ровителям-др�зям,� інтеле�т�-

альним�здібностям,�в�на�оді�б�д�ть�старі�ділові��он-

та�ти.�

ТЕРЕЗИ мож�ть�опинитися�я��на��оні,�та��і�під��о-

нем.�А�тивність�висо�а,�енер�опотенціал�заш�алює.

Аби� це� принесло� �ористь,� налашт�йте� вн�трішній

"таймер"�на�прод��тивн��творчість,�ні�з��им�не��он-

флі�т�йте.�

СКОРПІОНИ, день��армічний,�це�зобов`яз�є�вас

робити� те,� що� вима�атим�ть� обставини.� Заб�дьте

про�власне�життя,�займайтеся�ч�жими�проблемами,

не�потреб�ючи�миттєвої�вдячності.�Вона�е�вівален-

том�прийде�пізніше�від�інших�людей�і�зовсім�в�іншо-

м��ви�ляді.�

СТРІЛЬЦІ, �тримайтеся� від� по��по�,� не� смітіть

�рошима:� придбаєте�нея�існі� чи� зайві� речі.�Від�ла-

діть� ділові�фінансові� операції.�Найпліднішим�полем

діяльності�є�пере�овори�в�неформальній�обстановці.�

КОЗЕРОГАМ не�поталанить�— те,�що�намічали,�не

реаліз�ється.�Смиренно�терпіть� і�моліть�Творця,�аби

дав�шанс�відновити�мирні�стос�н�и�з�потрібними�вам

людьми.�Анта�онізм�людей,�я�і�вам�симпатичні,�по�и

що�нія��не�знеш�одити,�це�справа�час�,�че�айте...�

ВОДОЛІЇ, нестандартний�інтеле�т�—�ваш��олов-

ний��озир.�Вчіться,�нала�одж�йте��онта�ти,�в�люча-

ючи�зар�біжні,�підвищ�йте�рівень��валіфі�ації.�І�мен-

ше�хиз�йтеся,�не�всім�до�сна�и�ваше��расномовс-

тво,�полонить�широта�по�лядів.�

РИБИ, дотрим�йтеся� �армонії� �� стос�н�ах,� не

зіштовх�йте�людей�лобами,�більшість�проблем�нині

вини�ають� том�,� що� ви� не� �мієте� поб�ти� в� ч�жій

ш��рі�або�не�хочете�шан�вати�оточення �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП
н а 1 9  л ю т о г о

104�річний
пенсіонер
встановив новий
рекорд з плавання

На чемпіонаті ветеранів плавання
"Мастерс" в Канаді 104#річний Джарін
Тіммерман встановив одразу два

світових рекорди в один день. 

Про це повідомляє Федерація плавання України з

посиланням на американські ЗМІ. Чоловік побив світовий

рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем (2:52.48) і 50 м

на спині (3:09.55) у віковій категорії 100–104 роки. Таким

чином, Джарін Тіммерман став найстарішим рекордсменом

світу з плавання, пише "Новий регіон". 

"Я – перший світовий рекордсмен з плавання, якому 104

роки. Тому що в цій віковій категорії у мене просто немає

конкурентів, – сказав Тіммерман журналістам. – Для мене

плавання – це виклик. Саме тому я до цих пір плаваю". 

У лютому канадцеві виповнилося 105 років. Через

немолодого рекордсмена Міжнародній федерації плавання

(FINA), ймовірно, доведеться ввести в "Мастерс" нову вікову

групу – 105–109 років. Адже поки найстаршими серед

ветеранів вважаються спортсмени 100–104!х років. 

Джарін Тіммерман почав брати участь в змаганнях у віці 79

років. Впродовж своєї плавальної "кар`єри" він завоював 160

медалей. У 2009 році на Чемпіонаті світу в Едмонтоні, коли

чоловікові виповнилося 100 років, він побив одразу чотири

світових рекорди �


