
Увічнення 
Небесної сотні
У столиці планується створення музею та меморіалу 
у пам'ять загиблим під час кривавих сутичок в центрі
міста

У Києві розпочалися обговорення

того, що робити з майданом Незалеж�

ності. Зокрема окремо стоять питання

створення музею та пам'ятника Небес�

ної сотні. Офіційно поки що про будь�

які роботи не йдеться, проте активіс�

ти, архітектори та прості громадяни

розуміють необхідність увічнити один

із найвидатніших та найтрагічніших

етапів незалежної України. "Зараз все

це знаходиться на етапі осмислення:

ані проекту, ані фінансування поки що

немає. Я думаю, що уряд підтримає

нас і виділить якісь кошти, проте на�

разі ми повинні зрозуміти: що ж має

бути і у якому вигляді",— зазначив ди�

ректор Департаменту містобудування

та архітектури, головний архітектор

Києва Сергій Целовальник.

Зокрема Сергій Анатолійович про�

понує зробити символом Майдану Бу�

динок профспілок. Він стверджує, що

вже з'явилися п'ять інвесторів, які го�

тові вкласти гроші у цей проект. Він

також пропонує зробити у цій будівлі

музей Небесної сотні або Український

музей гідності і єдності. Звісно, поки

що зарано говорити про будь�які робо�

ти, адже ще немає висновку експертів

стосовно стану споруди після пожежі.

Але від головного архітектора пролу�

нала ідея, що її необхідно буде перебу�

довувати. Чи збереже вона свій зов�

нішній вигляд, чи повністю буде змі�

нена — покаже час.

"Ми всі хочемо зробити також мону�

мент або меморіал Небесної сотні. Але

питання в тому, де його розмістити: ми

ж не можемо встановлювати пам'ятни�

ки на усіх місцях, де загинули люди, —

Майдан тоді буде схожий на дороги,

узбіччя яких устелені вінками та хрес�

тами. Для збереження пам'яті та тра�

гізму подій це не є необхідністю. Але

має бути вибране єдино правильне

місце",— коментує пан Целовальник.

Він також зазначив, що був підписа�

ний меморандум, у якому зокрема

прописано декілька пунктів про цей

проект. Йдеться про створення гро�

мадської ради, у яку увійшли б як про�

фесіонали�архітектори, так і прості

люди, які пережили ці події та бачили

усе на власні очі, а також усі охочі, хто

міг би зробити свій внесок у збережен�

ня пам'яті трьох місяців протистоян�

ня. Має відбутися обговорення та роз�

робка сценарію того, що має бути

зроблено. Окрім цього, потрібно ого�

лосити міжнародний архітектурний

конкурс для усіх охочих. Важливим є і

той пункт, що держава має супрово�

джувати процес та всебічно допомага�

ти у його реалізації.

"Ми б хотіли, щоб громадськість

взяла участь в обговоренні того, що

треба зробити з майданом Незалежно�

сті. Ми самі, без допомоги свідків тих

подій та пересічних українців, не змо�

жемо реалізувати те, для чого все це

робиться. Це — проект народу, а не чи�

новників",— зауважив заступник ди�

ректора Департаменту містобудування

та архітектури, начальник Служби міс�

тобудівного кадастру Андрій Вавриш.

Нагадаємо, що жертвами кривавих су�

тичок стали більше 100 осіб, яких

назвали Небесною сотнею �
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Кількість виданих "Карток киянина" 
перевищила 400 тисяч

Ñüîãîäí³ ó ñèñòåì³ "Êàðòêà êèÿíèíà" çàðåºñòðîâàíî 404

òèñÿ÷³ êîðèñòóâà÷³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ Ðóñëàí Êðàìàðåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ êèÿíè,

ÿêèõ çàðàõîâàíî äî ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, àêòèâíî âèêîðèñòî-

âóþòü êàðòêó. "Òàê, ó 40 ñîö³àëüíèõ àïòåêàõ çà ëþòèé 2014

áóëî çàðåºñòðîâàíî 55 036 êîðèñòóâà÷³â òà ïðèäáàíî 160 000

óïàêîâîê ë³ê³â, íà ÿêèõ êîðèñòóâà÷³ "Êàðòîê êèÿíèíà" çà-

îùàäèëè 1,1 ìëí ãðí. Ó ìåòðîïîë³òåí³ çà äîáó ô³êñóºòüñÿ 17-

20 òèñ. ïðîõîä³â ³ç êàðòêîþ. Ìè ïðîâîäèëè íåùîäàâíî îïè-

òóâàííÿ — ïîíàä 82% âëàñíèê³â êàðòêè çàçíà÷èëè, ùî êîðèñ-

òóþòüñÿ íåþ ó êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³",— íàãîëîñèâ â³í.

Ðóñëàí Êðàìàðåíêî íàãàäàâ, ùî ó 2012 ðîö³ áóâ óñï³øíî ðå-

àë³çîâàíèé ï³ëîòíèé ïðîåêò "Êàðòêà êèÿíèíà", â ðåçóëüòàò³

ÿêîãî ñîö³àëüíèì ïëàñòèêîì ïî÷àëè êîðèñòóâàòèñÿ ìàéæå 60

òèñ. êèÿí, ÿê³ ìàëè ïðàâî íà îòðèìàííÿ ï³ëüã â³ä ÊÌÄÀ.

Êàðòêà áóëà ïðîòåñòîâàíà ó ìåòðîïîë³òåí³ òà â àïòå÷í³é ìå-

ðåæ³ ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ". Âðàõîâóþ÷è ïîçèòèâíèé ñîö³àëüíèé

åôåêò òà áàãàòî òèñÿ÷ çâåðíåíü ì³ñòÿí ³ç ïðîõàííÿì îòðè-

ìàííÿ êàðòêè, ó êâ³òí³ 2013 ðîêó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ Êè-

¿âðàäè ïðî çàïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ öüîãî áàãàòîôóíê-

ö³îíàëüíîãî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, à ç 1 ëèïíÿ ìèíóëîãî

ðîêó ïî÷àëîñÿ éîãî øèðîêîìàñøòàáíå âïðîâàäæåííÿ �

Столичні підприємці незаконно 
облаштували СТО на землях комунальної
власності

Ïðîêóðàòóðà ì³ñòà Êèºâà ðîçïî÷àëà êðèì³íàëüíå ïðîâà-

äæåííÿ ñòîñîâíî ñëóæáîâö³â ïðèâàòíîãî òîâàðèñòâà, ÿê³ íå-

çàêîííî ðîçì³ñòèëè íà çåìëÿõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó öåí-

òð³ ñòîëèö³ ñòàíö³þ òåõîáñëóãîâóâàííÿ òà øèíîìîíòàæ, çàâ-

äàâøè ì³ñüêîìó áþäæåòó çáèòêè ó ñóì³ ïîíàä 700 òèñ. ãðè-

âåíü. ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿

ïðîêóðàòóðè, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ç 2008 ðîêó íà ï³äñòàâ³

ð³øåííÿ Êè¿âðàäè âèùåçàçíà÷åíå ï³äïðèºìñòâî îðåíäóâàëî

äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ áëèçüêî 3 ãà íà ßñè-

íóâàòñüêîìó ïðîâóëêó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ äëÿ áóä³âíèö-

òâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì òà

³íøèìè îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Ïîïðè òå, ùî

áóä³âíèöòâî íà ö³é òåðèòîð³¿ òàê ³ íå áóëî ðîçïî÷àòî, à òåð-

ì³í ä³¿ äîãîâîðó îðåíäè çàê³í÷èâñÿ ùå ó ëþòîìó ìèíóëîãî

ðîêó, òîâàðèñòâî ïðîäîâæóâàëî ïðîòèïðàâíî åêñïëóàòóâàòè

ä³ëÿíêè. Êð³ì òîãî, â ïîðóøåííÿ âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâ-

ñòâà ï³äïðèºìö³ ñàìîâ³ëüíî îáëàøòóâàëè òàì ñòàíö³þ òåõîá-

ñëóãîâóâàííÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â òà øèíîìîíòàæ. Çã³äíî ç

ðîçðàõóíêàìè Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó

ì. Êèºâ³, âíàñë³äîê òàêèõ ä³é ñòîëè÷íîìó áþäæåòó çàâäàíî

ìàòåð³àëüíî¿ øêîäè íà ñóìó ïîíàä 700 òèñ. ãðèâåíü. Çà ðå-

çóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ïðîêóðàòóðîþ Êèºâà äî ªÐÄÐ âíåñåíî

â³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ ñëóæáîâèìè îñîáàìè òîâàðèñòâà

êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 364-1

Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (“Çëîâæèâàííÿ ïîâíîâàæåí-

íÿìè ñëóæáîâîþ îñîáîþ þðèäè÷íî¿ îñîáè ïðèâàòíîãî ïðà-

âà íåçàëåæíî â³ä îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè”). Äîñóäîâå

ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº �

У місті відбудуться ярмарки
ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîð-

ã³âë³ òà ïîáóòó, 14 ³ 15 áåðåçíÿ â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ òðàäèö³é-

í³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ï'ÿòíèöþ òîðãó-

âàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,

116; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà (ó ìå-

æàõ âóë. Ì³ëþòåíêà òà Áðàòèñëàâñüêî¿); â Îáîëîíñüêîìó —

íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15; â Ïå÷åðñüêîìó — íà ðîç³ âóë. 

Ë. Ïåðâîìàéñüêîãî òà ². Ìå÷íèêîâà, íà áóëüâ. Äðóæáè Íàðî-

ä³â, 8, ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó, Òâåðñüêîìó òóïèêó, 6/8; â Ïîä³ëü-

ñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà

ïðîñï. Ïåðåìîãè, 75/2; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Îñâ³òè;

â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà âóë. Âîðîâñüêîãî, 2-4, âóë. Ðèçüê³é,

1, íà ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà Òèðàñïîëüñüêî¿, âóë. ². ßê³ðà, 14-16,

âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 65-À. Ó ñóáîòó ÿðìàðêè

â³äáóäóòüñÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Áóðì³ñòåíêà (ó

ìåæàõ âóë. Âàñèëüê³âñüêî¿ òà Ëîìîíîñîâà); â Äàðíèöüêîìó —

ïðîñï. Ì. Áàæàíà íà ïåðåòèí³ ç âóë. Ðóäåíêà; â Äåñíÿíñüêî-

ìó — íà âóë. Ì. Öâºòàºâî¿ (ó ìåæàõ âóëèöü Áàëüçàêà òà Çà-

êðåâñüêîãî), âóë. Ëèñê³âñüê³é (ó ìåæàõ âóë. Ìèëîñëàâñüêî¿ òà

Ðàäóíñüêî¿); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà âóë. À. Áó÷ìè, 2-10; â

Îáîëîíñüêîìó — íà âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 1-9; â Ïå÷åðñüêî-

ìó — íà âóë. ×åðâîíîàðì³éñüê³é (ó ìåæàõ âóë. Òâåðñüêî¿ òà

Êîâïàêà); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêîìó (á³ëÿ

Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó); â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà âóë. Áóëãàêî-

âà; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Ñòàä³îíí³é (ó ìåæàõ âóë.

Ëèïê³âñüêîãî òà Áîãäàí³âñüêî¿); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà

âóë. Ïîäâîéñüêîãî, 2-12 �

Íîâèíè

Кирило ФОМІНОВ
“Хрещатик”

А
рхітектори столиці розпочали обговорення питання
щодо увічнення подій на майдані Незалежності 
та вшанування пам'яті загиблих. Для цього планується
створення музею та меморіалу на центральній площі

України. Точні місця та форма об'єктів ще не визначені, проте
посадовці також закликають громадськість приєднатися до
розробки проекту та висловлювати свої ідеї і побажання.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 25 (1294)

П’ЯТНИЦЯ,
14 березня
2014 року

Хрещатик 2 14 березня 2014 року

Про передачу до сфери управління 
Територіального управління Державної судової 

адміністрації України в місті Києві нежилих будинків
та приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 497/9985 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са

моврядування в Україні”, враховуючи звернення Територіального управління Державної судової адмініс

трації України в місті Києві від 25 вересня 2012 року № 2066
3/4, від 31 жовтня 2012 року № 2388
3/2, від 12
червня 2013 року № 1041/13, від 13 червня 2013 року № 1077/13, від 19 червня 2013 року № 1157/13, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. За ріпити на праві осподарсь о о ві-
дання за ом нальним підприємством “Київ-
житлоспеце спл атація” нежилі б дин и на
в л. Гайцана, 4 та на в л. Смирнова-Ласточ-
іна, 10-б.
2. Передати до сфери правління Територі-

ально о правління Державної с дової адмі-
ністрації У раїни в місті Києві нежилі б дин и
та приміщення ом нальної власності терито-
ріальної ромади міста Києва з ідно з додат-
ом до цьо о рішення.
3. Встановити, що Територіальне правлін-

ня Державної с дової адміністрації У раїни в
місті Києві має право здійснювати всі дії що-
до ефе тивно о ви ористання нежилих б -
дин ів та приміщень, зазначених п н ті 2
цьо о рішення, рім відч ження та передачі
орист вання третім особам.
4. Ком нальном підприємств “Київжит-

лоспеце спл атація” забезпечити в станов-
леном поряд проведення технічної інвен-

таризації нежилих б дин ів на в л. Гайцана, 4
та на в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-б, визна-
чення їх справедливої вартості та прийняття
на баланс підприємства.
5. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) разом із ом нальним підприємством
“Київжитлоспеце спл атація”, Голосіївсь ою
та Подільсь ою районними в місті Києві дер-
жавними адміністраціями здійснити передач
нежилих б дин ів та приміщень з ідно з п н -
том 2 цьо о рішення в становленом поряд-
.
6. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додато
до рішення Київради

від 13.11.2013 № 497/9985

Перелік 
нежилих будинків та приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

що передаються до сфери управління Територіального 
управління Державної судової адміністрації України 

в місті Києві

№  з/п Адреса нежилих будинків та приміщень Площа, кв. м Примітки

1. Гайцана, 4 853,00

2. Смирнова�Ласточкіна, 10�б 1450,00 Строком на 2 роки

3. Полковника Потєхіна, 3�а 206,60

4. Волоська, 6/14�б 349,70

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки товариству з обмеженою відповідальністю 
“ПЕЧЕРСЬК
2006” 

на вул. Димитрова, 5 у Печерському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

адміністративно
офісної будівлі та вхідної групи
Рішення Київської міської ради № 550/10038 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю “ПЕЧЕРСЬК
2006” на вул. Димитрова, 5 у Пе

черському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра

їни, Законом 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 товариств з обмеженою відповідаль-
ністю “ПЕЧЕРСЬК-2006” на в л. Димитрова, 5
Печерсь ом районі м. Києва орієнтовною

площею 0,01 а (земельна ділян а ом наль-
ної власності територіальної ромади міста
Києва) дов остро ов оренд на 15 ро ів
для е спл атації та обсл ов вання адмініс-
тративно-офісної б дівлі та вхідної р пи з ід-
но з планом-схемою (додато до рішення) (К-
20679).

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 передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових
приміщень комунальної власності територіальної громади міста

Києва
Рішення Київської міської ради № 501/9989 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунально

го майна”, Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки

ївської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, враховуючи протокол засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань власності від 04 грудня 2012 року № 136, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд без проведення он-
рс нежитлові приміщення ом нальної

власності територіальної ромади міста Ки-
єва з ідно з додат ом до цьо о рішення.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) ласти в становленом поряд до ово-
ри оренди нежитлових приміщень ом наль-

ної власності територіальної ромади міста
Києва з ідно з п н том 1 цьо о рішення.
3. 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

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 501/9989

ПЕРЕЛІК 
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади

міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№  п/п Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика

об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Строк, на який
укладається

договір
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1 ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ГРИГОРОВ
ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
Форма власності �
приватна   Форма
фінансування �
госпрозрахункова

ПУШКІНСЬКА,
№ 8, ЛІТ. В
Шевченківський
район,   
НБк � 
1�поверховий
Площа, 
кв. м � 182,50

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
1 поверх   
Площа, кв. м �
40,20

1 грн. 
на рік

2 роки 
354 дні

2 ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ЗАГОРНА
ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА
Форма власності �
приватна   Форма
фінансування �
госпрозрахункова

ПУШКІНСЬКА, 
№ 8, ЛІТ. В
Шевченківський
район,   
НБк � 
1�поверховий
Площа, кв. м �
185,50

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
1 поверх   
Площа, кв. м �
38,60

1 грн. 
на рік

2 роки 
364 дні

3 ЧЛЕН КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ СУЛИМЕНКО
ОЛЕКСАНДРА
ОЛЕКСАНДРІВНА
Форма власності �
приватна   Форма
фінансування �
госпрозрахункова

ПУШКІНСЬКА, 
№ 8, ЛІТ. В
Шевченківський
район,   
НБк � 
1�поверховий
Площа, 
кв. м � 182,50

РОЗМІЩЕННЯ
МАЙСТЕРНІ ЧЛЕНА
КИЇВСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ
� 50,00 
� 6,90 
1 поверх   
Площа, кв. м �
56,90 

1 грн. на рік 
4 % 

2 роки 354 дні

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Про передачу до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ України майна 

комунальної власності територіальної громади міста Києва 
на території санаторію
профілакторію “Чайка” 

в місті Ірпінь Київської області
Рішення Київської міської ради № 512/10000 від 13 листопада 2013 року 

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве са

моврядування в Україні”, враховуючи звернення управління Північного територіального командування
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України від 22 серпня 2012 року № 17/928 та Міністерства
внутрішніх справ України від 12 грудня 2012 року № 19323/Лн, листи комунального підприємства “Міжна

родний аеропорт “Київ” (Жуляни) від 25 вересня 2012 року № 17
855 та від 20 листопада 2012 року № 17
1029,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати до сфери правління Міністер-
ства вн трішніх справ У раїни з подальшою
передачею на баланс правління Північно о
територіально о оманд вання вн трішніх

війсь Міністерства вн трішніх справ У раїни
майно на території санаторію-профіла торію
“Чай а” в місті Ірпінь Київсь ої області, що
належить до ом нальної власності територі-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 314 березня 2014 року

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

№ п/п Вид заходу Сума на 2014 рік,
тис. грн

Одержувач/Замовник

1 2 3 4
1. Оплата придбаних у 2013 році

саджанців дерев
2 138,10 КО "Київзеленбуд"

2. Оплата придбаних у 2013 році
саджанців кущів

131,27 КО "Київзеленбуд"

3. Оплата виконаних у 2013 році
робіт з капітального ремонту
зелених насаджень

109,24 КО "Київзеленбуд"

4. Оплата придбаних у 2013 році
цибулин квіткових рослин

958,18 КО "Київзеленбуд"

5. Закупівля кущів троянд 1 122,00 КО "Київзеленбуд"

6. Закупівля саджанців дерев 2 224,13

6.1. КО "Київзеленбуд" 1 596,13 КО "Київзеленбуд"

6.2. КП УЗН Голосіївського району 99,00 КП УЗН Голосіївського району

6.3. КП УЗН Дарницького району 45,00 КП УЗН Дарницького району

Про затвердження Заходів 
з оновлення зеленої зони м. Києва, запланованих 

Київським комунальним 
об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста “Київзеленбуд” на 2014 рік
Розпорядження № 243 від 6 березня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених
пунктів”, рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 “Про бюджет міста Києва на 2014 рік”, рі

шення Київської міської ради від 27.10.2011 № 384/6600 “Про затвердження Порядку видалення зелених на

саджень на території міста Києва”, з метою виконання робіт з озеленення, капітального ремонту парків,
скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшення санітарного стану міста, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмінстрації)
05.03.2014 № 243

ЗАХОДИ
з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані

Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” на 2014 рік

1. Затвердити Заходи з оновлення зеленої
зони м. Києва, заплановані Київсь им ом -
нальним об’єднанням зелено о б дівництва
та е спл атації зелених насаджень міста “Ки-
ївзеленб д” на 2014 рі , що додаються.
2. Департамент місь о о бла о строю та

збереження природно о середовища ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забез-
печити фінанс вання Заходів з оновлення зе-
леної зони, що затверджені п н том 1 цьо о
розпорядження, за рах но бюджетних при-

значень, передбачених спеціальном фонді
бюджет міста Києва на 2014 рі по од тим-
часової ласифі ації видат ів та редит вання
місцевих бюджетів 240900 бюджетної про-
рами “Створення та відновлення зелених на-
саджень”.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації з ід-
но з розподілом обов’яз ів.

Голова В. Макеєнко

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

альної ромади міста Києва та за ріплено на
праві осподарсь о о відання за ом наль-
ним підприємством “Міжнародний аеропорт
“Київ” (Ж ляни) з ідно з перелі ом, зазначе-
ним додат до цьо о рішення.
2. Встановити, що правління Північно о

територіально о оманд вання вн трішніх
війсь Міністерства вн трішніх справ У раїни
має право здійснювати всі дії щодо ефе тив-
но о ви ористання майна, зазначено о
п н ті 1 цьо о рішення, рім відч ження та пе-
редачі орист вання третім особам.
3. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) разом з ом нальним підприємством
“Міжнародний аеропорт “Київ” (Ж ляни)
здійснити ор анізаційно-правові заходи щодо
ви онання цьо о рішення.
4. 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 Київсь ої місь ої ради

від 13.11.2013 № 512/10000

Перелік
майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передається до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ України

№ п/п Основні засоби Балансова вартість на 01.11.2012

1. Артсвердловина 27398.44

2. Басейн "Малиш" 1700.00

3. Басейн "ОСВОД�10" 16025.06

4. Будівля адмін. корпусу, "Чайка" 35273.26

5. Будівля госпкорпусу, "Чайка" 85343.82

6. Будівля для гостей, "Чайка" 9790.54

7. Будівля клубу�їдальні, "Чайка" 864990.12

8. Будівля котельні 77154.62

9. Будівля приймально�мед. корпусу 103971.76

10. Високовольтна лінія ЛЕП 3171.16

11. Водонапірна башта 3841.52

12. Головний вхід до піонертабору 124118.80

13. Зовнішнє освітлення 1700.00

14. Зовнішні мережі 0.4 К/Вольт 1700.00

15. Каналізація і насосна ст. 17065.36

16. Мережа каналізації і водопров. 1700.00

17. Огорожа терит. котельн. 111042.10

18. Покриття доріг і майданчиків 25480.53

19. Резервуар 25 куб. м 1700.00

20. Слаботочні мережі 6375.44

21. Сміттєзбірник 1700.00

22. Спальний корпус № 1 1051051.24

23. Спальний корпус № 2 1051051.24

24. Спальний корпус № 3 955513.30

25. Спортивні майданчики 16052.48

26. Танцювально�костровий майданчик 1700.00

27. Теплові мережі 488323.82

28. Трансформаторна підстанц. 101759.66

29. Велоергометр 0.00

30. Глибинний насос 0.00

31. Годинник електронний (4 шт.) 0.00

32. Ін'єктор безголковий 0.00

33. Крісло зубопротезне 0.00

34. Машина друкар. "Листвиця" 0.00

35. Піаніно з чохлом "Фукс�Майн" 0.00

36. Посудомийна машина 0.00

37. Привод універсальний ПУ�0.6 0.00

38. Тістозмішувальна машина ТММ�1 0.00

39. УЕРЕОД�10 Опромінювач кварц. 0.00

40. Хліборізка 0.00

41. Шафа ГП�20 сухожарочна 0.00

ВСЬОГО: 5186694,27

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

на вул. Лобачевського, 23
б у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку

Рішення Київської міської ради № 559/10047 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Дніпровському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на вул. Лобачевського, 23
б у Дніпровському 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 Дніпровсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн трішніх
справ У раїни в місті Києві на в л. Лобачев-
сь о о, 23-б Дніпровсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,32 а (земельна ділян-
а державної власності) в постійне орист -
вання для е спл атації та обсл ов вання ад-
міністративно о б дин з ідно з планом-схе-
мою (додато до рішення) (К-21867).

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 4 14 березня 2014 року

Про визнання такими, що втратили чинність, 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23 травня 2011 р. № 809 “Про встановлення тарифів 

на теплову енергію, що виробляється котельнями 
ТОВ “Новобудова” та ДП “ВО “Київприлад” 

та від 15 червня 2010 р. № 460 
“Про затвердження тарифів на теплову енергію, 

що виробляється котельнею ВАТ “НВП “Більшовик””
Розпорядження № 162 від 10 лютого 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України
“Про теплопостачання”, з метою приведення нормативно
правових актів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог чинного законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати та ими, що втратили чинність,
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації):
від 23 травня 2011 р. № 809 “Про встанов-

лення тарифів на теплов енер ію, що вироб-
ляється отельнями ТОВ “Новоб дова” та ДП
“ВО “Київприлад””;
від 15 червня 2010 р. № 460 “Про затвер-

дження тарифів на теплов енер ію, що ви-
робляється отельнею ВАТ “НВП “Більшо-
ви ””.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

1. Департаментам, правлінням, іншим
стр т рним підрозділам ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), районним в місті Києві
державним адміністраціям, іншим відпові-
дальним ви онавцям забезпечити ви онання
по азни ів, завдань та заходів Про рами е о-
номічно о і соціально о розвит м. Києва на
2014 рі , затвердженої рішенням Київсь ої
місь ої ради від 4 люто о 2014 ро
№ 5/10151 (далі — Про рама е ономічно о і
соціально о розвит м. Києва на 2014 рі ).
2. Департамент е ономі и та інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за-
безпечити доведення до департаментів,
правлінь, інших стр т рних підрозділів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністра-
цій основних по азни ів, передбачених Про-
рамою е ономічно о і соціально о розвит
м. Києва на 2014 рі :
зведеної про рами апітальних в ладень та

введення в дію пот жностей (додато 1);
про рами апітальних в ладень та введен-

ня в дію пот жностей (додато 2);
розподіл аси н вань на фінанс вання а-

пітальних в ладень (додато 3);
3. Департаментам, правлінням, іншим

стр т рним підрозділам ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), районним в місті Києві
державним адміністраціям:
3.1. По об’є тах апітально о б дівництва,

в лючених до Розподіл аси н вань на фінан-
с вання апітальних в ладень (додато 3), за-
безпечити:
під отов протя ом місяця розпорядчих

до ментів щодо б дівництва (ре онстр ції)
за рах но бюджетних оштів;
затвердження протя ом двох місяців роз-

робленої в становленом поряд прое тно-
ошторисної до ментації;

ладення протя ом місяця до оворів на ви-
онання прое тних або б дівельних робіт, я -
що їх вартість не підпадає під дію За он У ра-
їни “Про здійснення державних за півель”;
під отов протя ом двох місяців необхід-

них до ментів та о олошення процед ри за-
півель прое тних або б дівельних робіт, я -

що їх вартість підпадає під дію За он У ра-
їни “Про здійснення державних за півель”;
затвердження протя ом двох місяців з дати
ладання до овор на ви онання прое тних

або б дівельних робіт тит лів б дов (об’є -
тів), б дівництво (ре онстр ція) я их здій-
снюється із зал ченням оштів бюджет
м. Києва, і тит лів на ви онання прое тно-ви-
ш вальних робіт для б дівництва (ре он-
стр ції), я що обов’яз овість їх с ладання
визначена постановою Кабінет Міністрів
У раїни від 27 р дня 2001 ро № 1764.
3.2. Не проводити б дь-я і роботи на об’-

є тах, по я их не передбачені аси н вання на
фінанс вання апітальних в ладень на 2014
рі , та не ви он вати роботи понад встанов-
лені обся и апітальних в ладень.
4. Департамент е ономі и та інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) за
рез льтатами ви онання підп н т 3.1 п н т
3 цьо о розпорядження от вати пропозиції
щодо внесення змін до Про рами е ономіч-
но о і соціально о розвит м. Києва на 2014
рі в частині перерозподіл аси н вань на фі-
нанс вання апітальних в ладень з метою
більш раціонально о їх ви ористання.
5. Встановити, що:
5.1. Фінанс вання апітальних в ладень за

рах но оштів спеціально о фонд бюджет
м. Києва здійснюється в обся ах, я і визначе-
ні в Про рамі е ономічно о і соціально о роз-
вит м. Києва на 2014 рі , за наявності:

затвердженої в становленом поряд
прое тно- ошторисної до ментації на б дів-
ництво (ре онстр цію) об’є тів;
затверджених в становленом поряд ти-

т лів б дов (об’є тів), б дівництво (ре он-
стр ція) я их здійснюється із зал ченням
оштів бюджет м. Києва, і тит лів на ви о-
нання прое тно-виш вальних робіт для б -
дівництва (ре онстр ції), я що обов’яз о-
вість їх с ладання визначена постановою Ка-
бінет Міністрів У раїни від 27 р дня 2001
ро № 1764;
інформації щодо проведених он рсних

тор ів на ви онання прое тних та б дівельних
робіт на об’є тах;
до овор на ви онання прое тних робіт або

до овор підряд на б дівництво (ре он-
стр цію);
звітної інформації, наданої в повном обся-

зі та встановлені терміни, відповідно до По-
ряд форм вання та ви онання Про рами
соціально-е ономічно о розвит м. Києва в
частині апітальних в ладень, затверджено о
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 2 листопада 2011 ро
№ 2026 (далі — Порядо );
5.2. Пропозиції щодо внесення змін до

Про рами е ономічно о і соціально о розвит-
м. Києва на 2014 рі в частині фінанс ван-

ня апітальних в ладень за рах но оштів
спеціально о фонд місь о о бюджет пода-
ються оловними розпорядни ами бюджет-
них оштів за формами № 07-КБ- ори , 35-
КБ, 36-КБ (додат и 4-6 до Поряд ).
6. Департаментам, правлінням, іншим

стр т рним підрозділам ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), районним в місті Києві
державним адміністраціям здійснювати фі-
нанс вання апітальних в ладень за наявно-
сті до ментів, визначених в підп н ті 5.1
п н т 5 цьо о розпорядження.
7. Департаментам, правлінням, іншим

стр т рним підрозділам ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), районним в місті Києві
державним адміністраціям надавати Депар-
тамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) та Департамент
фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) в паперовом ви ляді та на еле тронних
носіях щомісячно в термін до 5 числа місяця,
наст пно о за звітним, письмовий звіт про хід
освоєння апітальних в ладень, передбаче-
них Про рамою е ономічно о І соціально о
розвит м. Києва на 2014 рі , та інформацію
про стан ви онання підп н т 3.1 п н т 3
цьо о розпорядження.
8. Департамент фінансів ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) надавати Департа-
мент е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) інформацію щодо фі-
нанс вання апітальних в ладень по об’є тах,
передбачених Про рамою е ономічно о і соці-
ально о розвит м. Києва на 2014 рі за рах -
но оштів спеціально о фонд бюджет м. Ки-
єва щомісяця, в термін до 3 числа місяця, на-
ст пно о за звітним періодом за формою

№ 07-КБ-ГФУ-звіт (додато 14 до Поряд ).
9. Департаментам ви онавчо о ор ан Ки-

ївсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), підприємствам та ор а-
нізаціям міста, що визначені в бюджеті м. Ки-
єва на відповідний рі я ор ани, я і забезпе-
ч ють онтроль за надходженнями подат ів і
зборів до бюджет м. Києва, щомісячно, до 3
числа місяця, наст пно о за звітним періо-
дом, надавати Департамент е ономі и та ін-
вестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) і Департамент фінансів ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) інформацію щодо
зал чення оштів до спеціально о фонд бю-
джет м. Києва.
10. Районним в місті Києві державним ад-

міністраціям в місячний термін з дня видання
цьо о розпорядження розробити та в ста-
новленом поряд затвердити плани заходів
з реалізації Про рами е ономічно о І соціаль-
но о розвит м. Києва на 2014 рі на тери-
торії відповідно о район .
11. Департаментам, правлінням, іншим

стр т рним підрозділам ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), районним в місті Києві
державним адміністраціям, територіальним
ор анам міністерств та інших центральних
ор анів ви онавчої влади та становам, що
мають спеціальний стат с, надавати для за-
альнення Департамент е ономі и та інвес-
тицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) інформацію про ви онання завдань та
заходів Про рами е ономічно о і соціально о
розвит м. Києва на 2014 рі : щомісячно, в
стро до 10 числа місяця, наст пно о за звіт-
ним — по основних по азни ах та що вар-
тально, не пізніше 15 числа місяця, наст п-
но о за звітним варталом,— роз орн т , за
формою № 01-звіт (додато 4).
12. Департамент е ономі и та Інвестицій

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
що вартально не пізніше 45 днів після за ін-
чення звітно о період подавати Київсь ій
місь ій раді письмовий звіт про хід ви онання
Про рами е ономічно о і соціально о розвит-

м. Києва на 2014 рі .
13. Встановити, що ерівни и департамен-

тів, правлінь, інших стр т рних підрозділів
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
ом нальних підприємств територіальної ро-
мади міста Києва та підприємств, я их є
част а ом нальної власності територіальної
ромади м. Києва, олови районних в місті
Києві державних адміністрацій нес ть персо-
нальн відповідальність за ви онання по аз-
ни ів, завдань та заходів Про рами е ономіч-
но о і соціально о розвит м. Києва на 2014
рі та повнот , достовірність і своєчасність ін-
формації, подання я ої передбачено Поряд-
ом та цим розпорядженням.
14. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Голова В. Макеєнко

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2014 рік

Розпорядження № 234 від 3 березня 2014 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 4 лютого 2014 року № 5/10151 “Про Програму економіч


ного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 233 від 3 березня 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 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.

Голова В. Макеєнко

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ № дозволу Розповсюджу

вач реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 28622�11 ТОВ "Росінтер
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,2273 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 12�а

2. 30683�12 ТОВ "ФІТНЕС
ДІМ КРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,8785 Печерський район, вул. Анрі
Барбюса, 49

6.4. КП УЗН Деснянського району 86,00 КП УЗН Деснянського району

6.5. КП УЗН Дніпровського району 50,00 КП УЗН Дніпровського району

6.6. КП УЗН Оболонського району 77,00 КП УЗН Оболонського району

6.7. КП УЗН Печерського району 22,00 КП УЗН Печерського району

6.8. КП УЗН Подільського району 99,00 КП УЗН Подільського району

6.9. КП УЗН Святошинського району 30,00 КП УЗН Святошинського району

6.10. КП УЗН Солом'янського району 99,00 КП УЗН Солом'янського району

6.11. КП УЗН Шевченківського району 21,00 КП УЗН Шевченківського району

7. Закупівля саджанців кущів 1 204,36 КО "Київзеленбуд"

8. Закупівля кореневищ квіткових
культур

858,45 КО "Київзеленбуд"

9. Закупівля однорічних квіткових
культур

1 512,25 КО "Київзеленбуд"

10. Закупівля ампельних квіткових
культур

1 609,02 КО "Київзеленбуд"

11. Закупівля декоративних злакових
трав

35,00 КО "Київзеленбуд"

12. Закупівля мінеральних добрив 98,00 КО "Київзеленбуд"

Всього 12 000,00

Заступник голови 
 керівник апарату О. Пузанов

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмінстрації)
03.03.2014 № 233



Хрещатик 514 березня 2014 року

Затверджено

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

05.03.2014�№�240

СПИСОК
працівників Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 

в місті Києві, які вступають до членів житлово)будівельного 
кооперативу “Захисник”

1.�ЛАБУНЕЦЬ�МИХАЙЛО�СТАНІСЛАВОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�два�сини),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1991�ро��

2.�БУРДЕЛЬНА�ГАЛИНА�ТЕОФІЛІВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�син),�на�дво�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1991�ро��

3.�ЗАЙЧУК�ВАСИЛЬ�СТЕПАНОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1991�ро��

4.�ДУДАК�АНАТОЛІЙ�ВАСИЛЬОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�доч�а,�син),�на�три-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1991�ро��

5.�ГРИЩЕНКО�ВАСИЛЬ�ВАСИЛЬОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни�

міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1992�ро��

6.�БОНДАРЕНКО�ВОЛОДИМИР�ОЛЕКСІЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на

дво�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1993�ро��

7.�СЕМЕНИЩ�ОЛЕКСАНДР�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1993�ро��

8.�ЗАБІЯКА�СТАНІСЛАВ�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1995�ро��

9.�ДРАГА�МИКОЛА�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1995�ро��

10.�МАРАЧ�ОЛЕКСАНДР�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1996�ро��

11.�ДИПТАН�ВАСИЛЬ�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�одно�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1997�ро��

12.�БОНДАРУК�ІРИНА�МИКОЛАЇВНА,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

ліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1998�ро��

13.�ОМЕЛЬЧУК�МИКОЛА�АНДРІЙОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�доч�а),�на�дво�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1998�ро��

14.�СЕРГІЄНКО�СЕРГІЙ�ІВАНОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1998�ро��

15.�КОРНІЄНКО�ЛЮДМИЛА�РОМАНІВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�два�сини),�на�дво�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1998�ро��

16.�ЮЩЕНКО�АНДРІЙ�МИХАЙЛОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�три�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1998�ро��

17.�ГРІНЕНКО�АНАТОЛІЙ�ВАСИЛЬОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�син,�мати�др�жини),

на�три�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1999�ро��

18.�ЗУБЧЕНКО�ОЛЕГ�ПЕТРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1999�ро��

19.�ХМЕЛЮК�МИКОЛА�АНДРІЙОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�син,�доч�а),�на

три�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1999�ро��

20.�ІСАКОВА�ІРИНА�ВОЛОДИМИРІВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�доч�а),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1999�ро��

21.�ІЛЛЯШЕНКО�ВОЛОДИМИР�ІВАНОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1999�ро��

22.�МАКСИМЧУК�ВАСИЛЬ�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�мати),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�1999�ро��

23.�РЕВЕНКО�ВОЛОДИМИР�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�сім’я —�три�особи� (він,�др�жина,�син),�на

дво�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2000�ро��

24.�РУХАЛО�ОЛЕНА�МИХАЙЛІВНА,�сім’я —�дві�особи�(вона,�син),�на�дво�імнатн���вартир��я�

працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2000�ро��

25.�КОЛОМІЄЦЬ�СЕРГІЙ�ІВАНОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�дві�доч�и),�на�три-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2001�ро��

26.�ГОЛЕНКО�МИКОЛА�ВАСИЛЬОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�два�сини),�на

дво�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2001�ро��

27.�КОВКРАК�СЕРГІЙ�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�одно�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2001�ро��

28.�ЖУКОВСЬКИЙ�ВІТАЛІЙ�ЛЬВОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни�

міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2001�ро��

29.�КУНЦ�СЕРГІЙ�ІГОРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2001�ро��

30.�КОРЧИНСЬКИЙ�ЮРІЙ�ВОЛОДИМИРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�шо�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2001�ро��

31.�ВЕРЕМЧУК�ВАЛЕРІЙ�АРКАДІЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2002�ро��

32.�СЕРВЕЦЬКА�НАТАЛІЯ�ВАСИЛІВНА,�сім’я —�дві�особи�(вона,�син),�на�одно�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2002�ро��

33.�КОЖУХАР�ВАДИМ�ЯКОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,

що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2002�ро��,

34.�БЕЛЕНОК�МИКОЛА�СЕМЕНОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�дві�доч�и),�на�три-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2002�ро��

35.�СУСІД�МИКОЛА�ВІТАЛІЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�одно�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2003�ро��

36.�ІЛЬЧЕНКО�ОЛЕГ�МИКОЛАЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

ліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2003�ро��

37.�ГЕРІЛЕВИЧ�СЕРГІЙ�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�доч�а,�син),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2003�ро��

38.�ЗАПОРОЖЕЦЬ�АНАТОЛІЙ�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на

дво�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2003�ро��

39.�ЩЕДРОВА�ГАННА�МИКОЛАЇВНА,�сім’я —�дві�особи�(вона,�син),�на�дво�імнатн���вартир�

я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2003�ро��

40.�БОРИСЕНКО�ЮРІЙ�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�одно-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2003�ро��

41.�СЛИВА�ОКСАНА�ВІКТОРІВНА,� сім’я —� три� особи� (вона,� чолові�,� син),� на� дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2003�ро��

42.� ХАНІНА� ОКСАНА�ФЕДОСІЇВНА,� сім’я —� три� особи� (вона,� доч�а,� син),� на� три�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

43.�ГЕРАСИМЕНКО�МИКОЛА�ВОЛОДИМИРОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я�

працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

44.�ПАСТУШЕНКО�АНДРІЙ�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я—�чотири�особи�(він,�др�жина,�два�сини),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

45.�ТКАЧЕНКО�ВІТАЛІНА�ІВАНІВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�доч�а),�на�дво�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

46.�РЕЗАВЕНКОВ�ВАЛЕРІЙ�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�доч�а,�син),

на�три�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

47.�КОСТЕНКО�ВІТАЛІЙ�ВОЛОДИМИРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

48.�РОГОВИЙ�АРТЕМ�ПЕТРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

49.�МИЦ�АНДРІЙ�ВОЛОДИМИРОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�два�сини),�на

три�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

50.�ВАСЬКІВСЬКИЙ�ОЛЕКСАНДР�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2004�ро��

51.�ЛУК’ЯНЕНКО�ОЛЕКСАНДР�ІГОРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

52.�БОГДАН�ДМИТРО�СЕРГІЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

53.�ДОРОШЕНКО�АНДРІЙ�СЕРГІЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

54.�ПАДИЛО�ОЛЕКСАНДР�ПЕТРОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�син,�доч�а),�на

три�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

55.�ОСАДЧИЙ�ЮРІЙ�ПЕТРОВИЧ,� сім’я —� три� особи� (він,� др�жина,� син),� на� дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

56.�ШПАК�МИКОЛА�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи� (він,�др�жина,�два�сини),�на

три�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

57.�МОРОЗ�ВАСИЛЬ� ІВАНОВИЧ,� сім’я —� три� особи� (він,� др�жина,� син),� на� дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

58.�ЧОП’ЯК�АНДРІЙ�СЕРГІЙОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�син,�мати),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

59.�ГОРДІЄНКО�РОМАН�МИХАЙЛОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�мати),�на�дво�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

60.�ШПИЧКО�ТАРАС�МИКОЛАЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни�

міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��;

61.� ПАДІЙ� ВІРА�МИКОЛАЇВНА,� сім’я —� три� особи� (вона,� бать�о,� мати),� на� дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

62.�КУЗИК�РУСЛАН�ВАСИЛЬОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�дві�доч�и,�син),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2005�ро��

63.�БЕДЯ�ОЛЕКСАНДР�ІВАНОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

ліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

64.�МИРОНЦОВ�ЮРІЙ�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

65.�МАЦЕНКО�РУСЛАН�АНАТОЛІЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

66.�КРУГЛЯК�МИХАЙЛО�ІВАНОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

67.� ЗОЗУЛЯ�ОЛЕКСАНДР� АНАТОЛІЙОВИЧ,� сім’я —� три� особи� (він,� др�жина,� доч�а),� на

дво�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

68.�КАМ’ЯНСЬКИЙ�СЕРГІЙ�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн�� �вартир��я�

працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

69.�ЛИСЕНКО�ОЛЕКСАНДР�ПЕТРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

70.� ЧУБЕНКО� РОМАН� ВІКТОРОВИЧ,� сім’я —� дві� особи� (він,� др�жина),� на� одно�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

71.�СТАСЮК�ВОЛОДИМИР�ІГОРОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�др�жина),�на�одно�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2007�ро��

72.�СІРАК�ДМИТРО�ВІКТОРОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

ліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2007�ро��

73.�ТЕРЕЩУК�ЯНА�ІВАНІВНА,�сім’я�— три�особи�(вона,�чолові�,�син),�на�дво�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2007�ро��

74.�ЗАБАРІНА�НАТАЛІЯ�ВІКТОРІВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�доч�а),�на�три�ім-

натн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2007�ро��

75.�САРАПИН�ОЛЕГ�АНАТОЛІЙОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�мати),�на�дво�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2007�ро��

76.�ЛАСКАВА�ГАННА�ВОЛОДИМИРІВНА,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��праців-

ни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2006�ро��

Про затвердження рішення зборів про організацію 
житлово)будівельного кооперативу “Захисник” 

при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ 
України в місті Києві та списку працівників 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві, які вступають до цього кооперативу, 
і членів їх сімей, що виявили бажання оселитися 

в будинку кооперативу
Розпорядження № 240 від 5 березня 2014 року

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, постанови Ради Міністрів Української РСР від 30 квіт)
ня 1985 року № 186 “Про затвердження Примірного статуту житлово)будівельного кооперативу”, розпоря)
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 лип)
ня 2013 року № 1183 “Про організацію при Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в
місті Києві житлово)будівельного кооперативу “Захисник”, враховуючи протокол громадської комісії з
житлових питань виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 листопада 2013 року № 1/2)2013 та звернення Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві від 27 грудня 2013 року № 21/1976, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�рішення�зборів�про�ор�аніза-

цію� житлово-б�дівельно�о� �ооператив�� “За-

хисни�”� при� Головном�� �правлінні� Міністер-

ства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві�та

списо��працівни�ів� Головною��правління�Мі-

ністерства� вн�трішніх� справ� У�раїни� в� місті

Києві,�я�і�вст�пають�до�житлово-б�дівельно�о

�ооператив�� “Захисни�”� при� Головном�

�правлінні� Міністерства� вн�трішніх� справ

У�раїни�в�місті�Києві,�і�членів�їх�сімей,�що�ви-

явили�бажання�оселитися�в�б�дин����оопера-

тив��(прото�ол�від�29�серпня�2013�ро���№ 1),

що�додається.

2.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

забезпечення� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

міністрації)� зареєстр�вати� стат�т� житлово-

б�дівельно�о��ооператив��“Захисни�”�при�Го-

ловном�� �правлінні� Міністерства� вн�трішніх

справ�У�раїни�в�місті�Києві� ��встановленом�

поряд��.

3.�Житлово-б�дівельном���ооператив��“За-

хисни�”� при� Головном�� �правлінні� Міністер-

ства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві��

встановленом�� за�оном� поряд��� вирішити

питання�оформлення�права��орист�вання�зе-

мельною�ділян�ою�для�б�дівництва�та�е�спл�-

атації�жило�о�б�дин���на�в�л.�Бориспільсь�ій,

19���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�К�-

ч��а�М.�І.

Голова В. Макеєнко

Продовження�в�наст�пном��номері

ÄÎÊÓÌÅÍÒ



Київсь а місь а державна адміністрація
о олош є он рс по зал ченню інвестора до б дівництва тор овельно о омпле с

по в л. Полярній, 20 в Оболонсь ом районі

Кон рс проводиться Департаментом е ономі-
и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) відповідно до рішень Київсь ої місь ої
ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвер-
дження Положення про порядо проведення ін-
вестиційних он рсів для б дівництва, ре онс-
тр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дів-
ництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (зі змінами), від 13.11.2013 №
480/9968 "Про майнові питання, пов'язані з б -
дівництвом автоб сно о пар на житловом ма-
сиві "Троєщина", розпорядження Київсь ої місь-
ої державної адміністрації від 22.10.2007 №
1403 "Про затвердження с лад постійно діючої
он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фі-
нанс вання б дівництва, ре онстр ції, рестав-
рації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інже-
нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва"
(зі змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 11.01.2014 № 15
"Про проведення інвестиційно о он рс із за-
л чення інвестора до б дівництва тор овельно о
омпле с на в л. Полярній, 20 в Оболонсь ом
районі".

1. Інформація про об'є т інвест вання:

1.1. Об'є том інвест вання є б дівництво тор-
овельно о омпле с по в л. Полярній, 20 в
Оболонсь ом районі.

1.2. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и
Об'є т інвест вання:

1.3. Орієнтовна ошторисна вартість б дів-
ництва об'є т інвест вання — 219 862,5 тис. рн
(Двісті дев'ятнадцять мільйонів вісімсот шістде-
сят дві тисячі п'ятсот ривень 00 оп.) без рах -
вання ПДВ.

1.4. Остаточні техні о-е ономічні по азни и
Об'є т інвест вання, йо о ф н ціональне приз-
начення та площа визначатим ться Інвестором
на підставі розробленої прое тної до ментації.

1.5. Орієнтовна вартість б дівництва Об'є т
інвест вання може змінюватись відповідно до
затвердженої прое тної до ментації та фа тич-
них витрат Інвестора на реалізацію інвестиційно-
о прое т .

2. У ладання інвестиційно о до овор з
переможцем он рс та о ремі йо о мови:

2.1. Переможець он рс — Інвестор визна-
чається рішенням постійно діючої он рсної о-
місії по зал ченню інвесторів та затвердж ється
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації).

2.2. Замовни ом ви онання під отовчих робіт
та замовни ом б дівництва об'є т інвест вання
є ом нальне підприємство "Київпастранс" (далі
— Замовни ).

2.3. Замовни забезпеч є оформлення пра-
вовстановлюючих до ментів на право орист -
вання земельною ділян ою, необхідною для б -
дівництва Об'є т інвест вання.

2.4. Прое т вання та б дівництво Об'є т ін-
вест вання відб вається відповідно до ладено-
о інвестиційно о до овор між Інвестором, За-
мовни ом та Ор анізатором он рс , а та ож ін-
ших пов'язаних до оворів/ од, ладених, разі
необхідності,між Інвестором та Замовни ом.

2.5. Умовами інвестиційно о до овор , в ме-
жах чинно о за онодавства У раїни, може перед-
бачатись повне або част ове деле вання прав
та обов'яз ів Замовни а б дівництва Інвестор .

2.6. Інженерні мережі, я і належать до ом -
нальної власності територіальної ромади м. Ки-
єва і попадають в зон б дівництва, разі необ-
хідності демонт ються в становленом поряд і
за ошти Інвестора створюються нові, я і пере-
даються без оштовно до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва.

2.7. Після ви онання Інвестором всіх мов ін-
вестиційно о до овор та введення Об'є т ін-
вест вання в е спл атацію, прийняття до ом -

нальної власності поб довано о та введено о в
е спл атацію Інвестором автоб сно о пар на
житловом масиві Троєщина з ідно п. 3.3.3., Ін-
вестор в становленом поряд оформлює на
Об'є т інвест вання право власності, рім інже-
нерних мереж, я і після за інчення б дівельних
робіт передаються та зарахов ються до власнос-
ті територіальної ромади міста Києва, я це пе-
редбачено п. 2.6.

2.8. Земельні питання виріш ються Замовни-
ом та Інвестором в становленом чинним за о-
нодавством У раїни поряд .

2.9. Після належно о ви онання Інвестором
всіх мов інвестиційно о до овор та введення
Об'є т інвест вання в е спл атацію Інвестор
встановленом поряд оформлює право влас-
ності або орист вання на земельн ділян , на
я ій реалізовано прое т б дівництва Об'є т ін-
вест вання.

3. Основні мови он рс :

3.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат(в
том числі Замовни а), пов'язаних з прое т ван-
ням, оформленням прав орист вання земель-
ною ділян ою, пере ладанням інженерних ме-
реж, б дівництвом та введенням Об'є т інвест -
вання в е спл атацію.

3.2. Фінанс вання Інвестором на ви онання
рішення Київсь ої місь ої ради від 13 листопада
2013 ро № 480/9968 сіх витрат, пов'язаних з
прое т ванням, оформленням прав орист ван-
ня земельною ділян ою ( разі необхідності), пе-
ре ладанням інженерних мереж ( разі необхід-

ності), б дівництвом та введенням в е спл ата-
цію ново о автоб сно о пар на житловом ма-
сиві Троєщина, орієнтовна вартість б дівництва
я о о за попередніми розрах н ами Замовни а
становить близь о 60, 0 млн. рн.

3.3. Відш од вання Інвестором вартості зне-
сених та списаних б дівель та спор д автоб сно-
о пар на в л. Полярній, 20 в Оболонсь ом ра-
йоні м. Києва шляхом безоплатної передачі до
ом нальної власності територіальної ромади
м. Києва поб довано о та введено о встанов-
леном поряд в е спл атацію автоб сно о пар-

на житловом масиві Троєщина з ідно п. 3.2.

3.3.1. Вартість знесених та списаних б дівель
та спор д автоб сно о пар на в л. Полярній, 20
в Оболонсь ом районі м. Києва б де оцінена
відповідно до підп н т 2.1. п н т 2. рішення
Київсь ої місь ої ради від 13 листопада 2013 ро-

№ 480/9968.

3.3.2. У разі перевищення вартості б дівель і
спор д на в л. Полярній, 20, оцінених відповідно
до п.3.3.1. цих мов, над вартістю витрат Інвес-
тора по б дівництв ново о автоб сно о пар на
житловом масиві Троєщина, різницю оштів Ін-
вестор сплач є до бюджет міста.

3.3.3. Департамент ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
спільно із Замовни ом зобов'язаний забезпечи-
ти прийняття до ом нальної власності поб до-
вано о та введено о в е спл атацію Інвестором
автоб сно о пар на житловом масиві Троє-
щина та за ріплення йо о на праві осподар-
сь о о відання за Замовни ом відповідно до рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 13 листопада
2013 ро № 480/9968.

3.3.4. Технічне завдання на б дівництво авто-
б сно о пар на житловом масиві Троєщина,
розроблене Замовни ом, є невід'ємною части-
ною он рсної до ментації.

3.4. Надання часни ом он рс он рсно о
забезпечення — арантії бан щодо забезпе-
чення ви онання ним фінансових зобов'язань пе-
ред місь им бюджетом (пп. 3.5.), що вини ають
на підставі інвестиційно о до овор .

3.5. Сплата ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше
5% від орієнтовної вартості б дівництва Об'є т
інвест вання без рах вання ПДВ, що становить
не менше 10 993,125 тис. рн (Десять мільйонів

дев'ятсот дев'яносто три тисячі сто двадцять
п'ять ривень 00 оп.) разі визнання часни а
переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ються
наст пном поряд :

-25% оштів — протя ом 10 (десяти) ален-
дарних днів з дня набрання чинності інвестицій-
ним до овором;

-25% оштів не пізніше 6 (шести) місяців з дня
набрання чинності інвестиційним до овором;

-50% не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня
набрання чинності інвестиційним до овором.

3.6. Компенсація Замовни витрат, пов'яза-
них із ви онанням під отовчих робіт, розмірі,
що по одж ється Комісією на підставі надано о
Замовни ом ошторисно о розрах н понесе-
них витрат, але не менше 1 % (одно о відсот а)
від орієнтовної вартості б дівництва Об'є та ін-
вестицій із врах ванням ПДВ, що становить не
менше 2 638,35 тис. рн (Два мільйони шістсот
тридцять вісім тисяч триста п'ятдесят ривень 00
оп.) з ПДВ, разі визнання часни а перемож-
цем. Зазначені ошти сплач ються не пізніше 10
(десяти) робочих днів після набрання чинності ін-
вестиційним до овором.

3.7. Кошти, сплачені Інвестором в я ості ом-
пенсації Замовни , поверненню не підля ають.

3.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
4250,00 рн (Чотири тисячі двісті п'ятдесят ри-
вень 00 оп.) без ПДВ на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві,
МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж -
вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості
реєстраційно о внес , поверненню не підля а-
ють.

3.9. Переможцем он рс визнається час-
ни , пропозиція я о о відповідає мовам он р-
с , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови
для територіальної ромади м. Києва та реаліза-
ції інвестиційно о прое т .

3.10. Я що протя ом 30 (тридцяти) алендар-
них днів з момент отримання переможцем
запрошення на пере овори для з одження мов
інвестиційно о до овор та інцево о варіанта ін-
вестиційно о до овор переможець інвестицій-
но о он рс відмовився від підписання до ово-
р , вис ває неприйнятні мови підписання інвес-
тиційно о до овор , рішення про переможця ін-
вестиційно о он рс с асов ється встановле-
ном поряд .

3.11. Термін б дівництва об'є т інвест вання
повинен б ти не більше нормативно о, що виз-
начається прое тною до ментацією.

3.12. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити
в становленом поряд прое тн та ошторис-
н до ментацію на Об'є т інвест вання протя-
ом 9 (дев'яти) місяців після оформлення Замов-
ни ом правовстановлюючих до ментів на зе-
мельн ділян .

3.13. На підставі затвердженої прое тної до -
ментації протя ом 60 (шістдесяти) днів з момен-
т її затвердження сторони до овор визначають
рафі фінанс вання та реалізації прое т б дів-
ництва Об'є т інвест вання шляхом підписання
додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а
б де йо о невід'ємною частиною.

3.14. Інвестор (переможець он рс ) зо-
бов'яз ється розробити, по одити та затвердити
в становленом поряд прое тн та ошторис-
н до ментацію на автоб сний пар на житлово-
м масиві Троєщина протя ом 6 (шести) місяців
з дня набрання чинності інвестиційним до ово-
ром.

3.15. На підставі затвердженої прое тної до -
ментації протя ом 30 (тридцяти) днів з момент її
затвердження сторони до овор визначають ра-
фі фінанс вання та реалізації б дівництва авто-
б сно о пар на житловом масиві Троєщина
шляхом підписання додат ової оди до інвести-
ційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною
частиною.

3.16. Після ладання інвестиційно о до овор
Інвестор спільно із Замовни ом разі необхід-
ності ладає всі інші оди, необхідні для реалі-
зації інвестиційно о прое т з ідно чинно о за о-
нодавства.

3.17. Переможець он рс (Інвестор) зо-
бов'яз ється що вартально в письмовій формі
подавати Ор анізатор он рс та Замовни ін-
формацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за фор-
мою, наданою ор анізатором он рс .

3.18. Ор анізатор он рс має право розірва-
ти інвестиційний до овір в односторонньом по-
ряд випад неви онання або неналежно о
ви онання Інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 3.1 — 3.3, 3.5, 3.6, 3.12, 3.14, 3.17 мов
он рс , або інших зобов'язань відповідно до
мов он рс (в т.ч. передбачених рафі ом фі-
нанс вання та реалізації прое т ).

3.18.1 У разі неви онання Інвестором зо-
бов'язань за інвестиційним до овором питання
розірвання інвестиційно о до овор за пропози-
цією Ор анізатора он рс або Замовни а ви-

носяться на роз ляд Комісії.

3.18.2 Після роз ляд Комісією та прийняття
нею рішення ор анізатор он рс повідомляє Ін-
вестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов ін-
вестиційно о до овор протя ом 30 (тридцяти)
алендарних днів;

терміни розірвання інвестиційно о до овор
разі не с нення Інвестором пор шень йо о
мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор протя ом 37 (тридцяти
семи) алендарних днів з дня отримання Інвесто-
ром, на адрес , зазначен в інвестиційном до-
оворі, повідомлення про розірвання, до овір б -
де вважатись розірваним.

3.17.3 У разі с нення Інвестором пор шень
мов інвестиційно о до овор Інвестор листом
повідомляє ор анізатора он рс та Замовни а
про ви онання фінансових зобов'язань та надає
інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно
мов інвестиційно о до овор .

3.17.4 Замовни письмовом ви ляді надає
Ор анізатор он рс підтвердження ви онання
Інвестором фінансових зобов'язань, зазначених
п. 3.17.3.

3. Додат ові мови он рс :

3.3. Учасни он рс має право надати до-
дат ові пропозиції, спрямовані на найбільш
ефе тивн реалізацію інвестиційно о прое т .

3.4. Надання часни ом он рс додат ових
пропозицій, спрямованих, зо рема, на створення
соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста, нових робочих місць.

3.5. Надання часни ом он рс найви ідні-
ших мов сплати ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва.

4. Основні ритерії визначення перемож-
ця он рс :

4.3. Найбільш ви ідна та надійна схема фінан-
с вання прое т (на стадії б дівництва об'є т ін-
вест вання).

4.4. Найбільша част а власних оштів, що
в ладаються часни ом фінанс вання об'є та
інвест вання.

4.5. Надійність часни а, серйозність йо о на-
мірів та намірів йо о партнерів.

4.6. Най ращі мови ви ористання об'є та ін-
вестицій для надання посл щодо задоволення
ромадсь их потреб.

4.7. Най ращі пропозиції щодо розмір внес-
ів, спрямованих на створення соціальної та ін-
женерно-транспортної інфрастр т ри міста.

5. До часті в он рсі не доп с аються
особи, я і:

5.3. Визнані бан р тами, або стосовно я их
пор шено справ про бан р тство.

5.4. Не надали відповідних фінансових до -
ментів, я і б підтвердж вали їх фінансові можли-
вості щодо забезпечення ви онання мов он р-
с .

5.5. Знаходяться в стадії лі відації.

5.6. Майно (частина майна) я их переб ває в
подат овій заставі або на це майно на ладено
арешт.

5.7. Мають забор ованість сплаті подат ів,
зборів (обов'яз ових платежів).

5.8. Не ви онали мови попередніх інвести-
ційних до оворів.

6. Кон рсна до ментація часни ами он р-
с видається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хре-
щати , 36 аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6,
аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя-
ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он-
рс при наявності до мента, що підтвердж є

сплат часни ом реєстраційно о внес . День
оп блі вання о олошення про проведення он-
рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

7. Кон рсні пропозиції подаються часни ами
он рс особисто або через повноважених осіб
протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення
он рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хреща-
ти , 36, аб. 611, (фа тично Леонтовича, 6,
аб. 2), тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День
оп блі вання о олошення про проведення он-
рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

8. За отриманням роз'яснень та додат ової ін-
формації щодо об'є тів інвест вання звертатись
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36
аб. 611 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2),
тел. 202-76-78, 202-72-50, 202-76-78 (понеділо
— п'ятниця з 10.00 до 16.00).

9. У разі зміни дати проведення он рс
часни он рс в обов'яз овом поряд пові-
домляється про нов дат проведення он рс .

№ Наймен вання
Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Площа земельної ділян и а 9,62

2 Площа по риття м2 58581,8

3 Площа озеленення м2 2150,0

4 Кіль ість б дівель шт. 2

5 Площа заб дови в т.ч.: м2 30 547,7

5.1. б дівля тор овельно о омпле с м2 29 755,3

5.2. б дівля адміністративно-поб тово о орп с (АПК) м2 792,4

6.
Орієнтовна ошторисна вартість б дівництва об'є т
інвест вання (з ПДВ)

млн. рн 263,835
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СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ
ПІДРОЗДІЛ

"КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"

повідомляє про наміри отримати дозвіл на
ви иди забр днюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами дільниці

з під отов и ремонт теплових мереж
(далі — дільниця з ПРТМ), що розташована
за адресою: 02160, м. Київ, Дніпровсь ий

район, в л. Березнева, 12-А.

Виробнича діяльність дільниці з ПРТМ спрямована на про-
ведення ремонт обладнання насосних станцій, насосно о
обладнання теплоп н тів, запірної армат ри та забезпечення
районів стр т рно о підрозділ нестандартними металови-
робами, запасними частинами і омпле т ючими виробами.

На території дільниці з ПРТМ ви он ються еле трозварю-
вальні, азорізальні роботи та здійснюються процеси з ме-
ханічної оброб и метал .

Ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря
здійснюються від 5 джерел, із них: 3 — ор анізовані стаціо-
нарні джерела ви идів та 2 — неор анізовані джерела. Два
ор анізованих джерела обладнані пило азоочисними ста-
нов ами для очищення речовин ви ляді с спендованих
твердих частино .

За альна іль ість ви идів забр днюючих речовин в ат-
мосферне повітря становить 0,02 т/рі .

Масові онцентрації забр днюючих речовин від стаціонар-
них джерел ви идів відповідають встановленим нормативам,
я і затверджені на азом Мінприроди У раїни від 27.06.2006
№309, а величини ви идів за сіма ін редієнтами не переви-
щ ють і ієнічних нормативів на раниці санітарно-захисної
зони та в сельбищній зоні.

За важення та пропозиції надсилати місячний термін
до Дніпровсь ої районної в місті Києві державної адмініс-
трації за адресою: 02094, м. Київ, б львар Праці, 1/1,
тел. (044) 559-10-73, 292-21-25.

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) о олош є он рс на за-
міщення ва антної посади х дожньо о ерівни а ом нально о за -
лад "Театрально-видовищний за лад льт ри "Київсь ий м ніци-
пальний а адемічний театр опери і балет для дітей та юнацтва".

До часті он рсі доп с аються особи, я им виповнилося 35 ро ів,
мають вищ освіт відповідно о професійно о спрям вання, мають досвід
роботи сфері льт ри та а адемічно о мистецтва не менше 3-х ро ів.

До менти: заява про часть он рсі, особовий листо з облі ад-
рів з фото рафією, автобіо рафія, опії до ментів про вищ освіт , довід-

про стан здоров'я ( т.ч. психічно о), пропозиції щодо онцепції розвит-
Київсь о о м ніципально о а адемічно о театр опери і балет для ді-

тей та юнацтва.

До менти приймаються протя ом місяця з дня п блі вання за адре-
сою: м. Київ-01004, б льв. Т. Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел.: 279-52-82, 279-72-51.

О олошення про ви ли до с д я ості відповідача

в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Громова Р слана Оле сі-
йовича в я ості відповідача, справі № 757/1718/14-ц за позовом п блічно о
а ціонерно о товариства "Комерційний бан "ПРИВАТБАНК"" до Громова Р с-
лана Оле сійовича про стя нення забор ованості за редитним до овором №
б/н від 14.05.2008 ро , я е призначено на 21 березня 2014 ро о 14.30 за ад-
ресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Громова Р слана Оле сійови-
ча, остання відома адреса: м. Київ, в л. Дра омирова, б д. 6-Б, в. 48, відпо-
відно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

24.03.2014 на пл. Івана Фран а, 5, м. Київ, 01001

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"
проводить он рс з продаж :

ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ м. Києва
(нежитлові б дівлі, приватної форми власності)
Детальна інформація: (044) 207-67-51 Анна;

http://kyivenergo.com/ua/zakupivli-ta-prodazhi/tenders;
е-mail: NikitukAV@Kievenergo.com.ua

Косен о Ві тор Геор ійович, зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Дра о-
манова, 7, в. 61 ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им районним с -
дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 28 березня 2014 ро о 10.00
по цивільній справі за позовом Косен о Інни Володимирівни до Косен а Ві тора
Геор ійовича, третя особа: Сл жба справах дітей Дарниць ої РДА в м. Києві
про надання дозвол на виїзд дитини за ордон без дозвол бать а.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в примі-
щенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Се-
вастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о
відс тності з рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за о-
нодавства.

С ддя Л.К. Леонтю

СУДОВА ПОВІСТКА

цивільній справі №757/27020/13-ц

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д відповідача Сабо Юрія
Вячеславовича, я ий проживає за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 22, в.
3, справі №757/27020/13-ц за позовом ПАТ "Бан "У раїнсь ий апітал" до Сабо
Ю.В. про стя нення забор ованості за редитним до овором, я е відб деться 19
березня 2014 р. о 11.30, за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 36.

С ддя Глад н Х.А.

Втрачено Свідоцтво про право власності на майновий ом-
пле с серія МК № 010005438, виданий 23.07.2002 р. Голов-
ним правлінням ом нальної власності м. Києва на ім'я Від-
рито о а ціонерно о товариства "На ово-дослідний інсти-
т т еле тромеханічних приладів" вважати недійсним.

Втрачений атестат про повн середню освіт ш оли № 75 міста Києва,
серія KB № 40225510, виданий 30 травня 2011 ро та додато до ньо о на ім'я
Молла Анастасії Афанасіївни вважати недійсним.

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, телефон для довідо
559-39-34).

Реда ція азети "Хрещати " повідомляє, що вар-
тість др ованої площі за розміщення матеріалів
передвиборної а ітації до позачер ових виборів Київсь-
о о місь о о олови та деп татів Київсь ої місь ої ра-
ди з ідно Постанови ВРУ N 791-VII від 25.02.2014 р.
с ладає 11,50 рн (одинадцять ривень 50 опійо )
без ПДВ за один вадратний сантиметр.

Ком нальне підприємство "Радіостанція
"Голос Києва" інформ є, що розцін и вартості
однієї се нди ефірно о час для розміщення
матеріалів передвиборної а ітації в ефірі радіо-
станції становлять:

1,70 рн без рах вання ПДВ.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса, онта тний

телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Запропонована заявни ом
мета ви ористання приміщення

Стро орен-
ди запропо-
нований за-
явни ом

Орендна
плата за

1 од. рн

Розмір тижне-
вої орендної
плати рн

Станом на 13.02.2014

1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,

просп. Мир , 6-А, тел. 292-03-98)

1 поверх
ФЛОРЕНЦІЇ
ВУЛ., 7,

ДНЗ № 559
85,00

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (надання освітніх

посл для дітей дош ільно о ві )
(по одинно)

2 ро и 364 дні 3,47 6,94

2

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,

просп. Мир , 6-А, тел. 292-03-98)

1 поверх

БУЧМИ
АМВРОСІЯ
BУЛ., 5-A,
ДНЗ № 522

77,00

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (надання освітніх

посл для дітей дош ільно о ві )
(по одинно)

2 ро и 364 дні 2,84 5,68

3

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,

просп. Мир , 6-А, тел. 292-03-98)

2 поверх

БУЧМИ
АМВРОСІЯ
ВУЛ., 5-А,
ДНЗ № 522

75,00

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (надання освітніх

посл для дітей дош ільно о ві )
(по одинно)

2 ро и 364 дні 2,63 5,26

4

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,

просп. Мир , 6-А, тел. 292-03-98)

1 поверх

БУЧМИ
АМВРОСІЯ
ВУЛ., 5-А,
ДНЗ № 522

83,00

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (надання освітніх

посл для дітей дош ільно о ві )
(по одинно)

2 ро и 364 дні 3,07 6,14

5

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ,

просп. Мир , 6-А, тел. 292-03-98)

2 поверх

БУЧМИ
АМВРОСІЯ
ВУЛ., 5-А,
ДНЗ № 522

72,00

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (надання освітніх

посл для дітей дош ільно о ві )
(по одинно)

2 ро и 364 дні 2,52 5,04

А С К К Г А С

Н П А К С Е Л Ь Б А Н Т
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Х Р Е Щ А Т И К П А Ш А

Е Т Н О С А В А А Т

Р А Н Г Е Р А Н Т Е

Е І Л Ю М І Н А Т И Г

С У А Т У Я Л И Н А

Відповіді на сканворд 

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ................8 рн. 00 оп.

на 3 місяці ............24 рн. 00 оп.

на 6 місяців ..........64 рн. 00 оп.

на 12 місяців ........96 рн. 00 оп.

на місяць ..............28 рн. 00 оп.

на 3 місяці ............84 рн. 00 оп.

на 6 місяців ........168 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2014 рік
22094

Передплатні ціни
на місяць ..............12 рн. 00 оп.

на 3 місяці ............36 рн. 00 оп.

на 6 місяців ..........72 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......144 рн. 00 оп.

на місяць ..............40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ......490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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є ип. бо
п стелі, зла,
вбив брата
Осіріса

за лад для
лі вання
хворих

наплічні шн ри
з металевими
на онечни ами

орюча рідина

надзвичайна
при ода

розм. монета
Вели обританії

мар а літа ів

сорт міцно о
вина

Чехов, ініціали

фо , бізань
(мор.)

ан л.
аристо рат а

верблюд

нес остенілі
ро и оленів

Х Р Е Щ А Т И К
тит л

сановни а
(м с л.)

семітсь ий бо
родючості

“народ”
( рець .)

нелітаючий
австр. птах

спортивне
вз ття

давня Бірма

раїна в Африці

розмінна
монета Лаос

звання, чин

частина пал би
с дна

з`єдн є верх
вз ття з
підошвою

нар оти

о орожа з лози

дав.- рець .
держава

члени таємно о
релі .-

політично о
товариства

франц. стар.
монета

оманда собаці

хвойне
вічнозелене
дерево

пол оводець

Температура +4°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +13°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 44 %

Температура +8°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 56 %
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1924 — ïîâåðíåííÿ Ìèõàéëà
Ãðóøåâñüêîãî ç åì³ãðàö³¿ äî Êè-
ºâà.

1925 — ïî÷àòîê "ë³òåðàòóðíî¿
äèñêóñ³¿" â Óêðà¿í³ — ñïðîáà âè-
çíà÷èòè øëÿõè ðîçâèòêó íàö³î-
íàëüíîãî êðàñíîãî ïèñüìåíñòâà.

1928 — äî ïîëüñüêîãî ñåéìó îá-
ðàíî 67 óêðà¿íö³â.

1939 — â³éñüêà ïðîôàøèñò-
ñüêîãî óãîðñüêîãî óðÿäó âäåðëèñÿ
íà Çàêàðïàòòÿ.

1959 — ²V ç'¿çä ïèñüìåííèê³â
Óêðà¿íè îáðàâ ãîëîâîþ ïðàâë³ííÿ
Îëåñÿ Ãîí÷àðà.

1970 — êîìïàí³ÿ Digital
Equipment àíîíñóâàëà ñòâîðåííÿ
ì³êðîêîìï'þòåðà PDP-11.

1988 — ó ßïîí³¿ ì³æ îñòðîâàìè
Õîíñþ ³ Õîêêàéäî ââåäåíî â ä³þ
íàéäîâøèé ó ñâ³ò³ òóíåëü "Ñåé-
êàí".

1990 — ç'¿çä íàðîäíèõ äåïóòàò³â
ÑÐÑÐ ïðèéíÿâ ïðîïîçèö³þ Ìè-
õàéëà Ãîðáà÷îâà ùîäî ñòâîðåííÿ
ó êðà¿í³ áàãàòîïàðò³éíî¿ ñèñòåìè
íà ÷îë³ ç ñèëüíèì ïðåçèäåíòîì.

2013 — íîâèì Ïàïîþ Ðèì-
ñüêèì ñòàâ àðãåíòèíñüêèé êàðäè-
íàë, àðõ³ºïèñêîï Áóåíîñ-Àéðåñà,
ïðèìàñ Àðãåíòèíè Õîðõå Ìàð³î
Áåð´îëüéî, ÿêèé âçÿâ ñîá³ ³ì'ÿ
Ôðàíöèñê. Â³í ïåðøèé ºçó¿ò íà
ïàïñüêîìó ïðåñòîë³.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Учені підтвердили при
пущення про те, що
домашні тварини воло

діють "шостим відуттям",
про яке вже сторіччя гово
рять власники собак і кі
шок, котрі давно примітили,
що їх вихованці прекрасно
передчувають небезпеку.

Але тепер учені, можливо, знай�

шли пояснення їх дивній поведінці.

На їх думку, кішки і собаки мають

ультрафіолетовий зір, який дозволяє

їм бачити те, що не можуть бачити

люди. Проте експерти так і не змогли

розібратися, чому тварини володіють

цією можливістю.

Британські дослідники виявили,

що безліч ссавців, зокрема їжаки і

тхори, можуть бачити в УФ спектрі,

який дає їм чіткіше бачення вночі і

інші переваги. Раніше вважалося, що

тільки невелика кількість ссавців мо�

же бачити в ультрафіолетовому світ�

лі, але нове дослідження може допо�

могти ученим пролити світло на див�

ну поведінку тварин.

Світло складається зі спектру ко�

льорів, і люди бачать світ у діапазоні

від червоного до фіолетового, проте

багато тварин, такі як бджоли, риби,

рептилії і амфібії, здатні бачити у не�

видимому для людського ока ультра�

фіолетовому спектрі. Раніше вчені

встановили, що ряд ссавців, включа�

ючи кажанів, оленів, деяких щурів і

кротів, також здатні бачити в ультра�

фіолеті, але експерти поки не з'ясу�

вали, чому деякі ссавці володіють

цією здатністю, а інші, у тому числі і

люди, ні, повідомляє directpress.

Рон Дуглас, біолог з міського уні�

верситету Лондона, сказав: "Ніхто

ніколи не думав, що ці тварини мо�

жуть бачити в ультрафіолеті, але на�

справді, вони здатні на це".

Кришталик людського ока блокує

світло в ультрафіолетовому спектрі,

тоді як у деяких тварин він перетво�

рюється на нервові сигнали, які по�

ступають у мозок і обробляються.

Щоб вивчити, які тварини володіють

здатністю бачити в ультрафіолетово�

му діапазоні, учені досліджували очі

безлічі ссавців, які померли в зоо�

парках, ветеринарних клініках, на�

укових лабораторіях і бойнях.

Змірявши, скільки світла пропус�

тило до сітківки око кожної тварини,

учені з'ясували, що багато тварин,

зокрема кішки і собаки, бачать в УФ

спектрі

Експерти знайшли у домашніх
тварин “шосте відчуття”

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 14 áåðåçíÿ

ОВНИ, затисн ті в прим сових ( армічних) сит аціях, ви олис ють в мріях про
расиве майб тнє. Сл жбова сфера (а точніше — плата за ви онан робот ) —
ось де все стане ясно і що зм сить прийняти ардинальне рішення стосовно по-
дальшої ар’єри. Одна ви схильні до самообман , навчіться вчасно ставити ор-
дони своєм індивід алізм .
ТЕЛЬЦІ, люблять вас всім серцем чи іміт ють поч ття, стане чіт о і зроз мі-

ло...Це здетон є анало ічний імп льс власній д ші, створивши підґр нтя для по-
дальших дій на особистом фронті. Живіть мирі зі шлюбним с п тни ом, а на
роботі підлещ йтеся до ерівництва (чолові и мож ть навіть за р тити сл жбовий
роман) і нама айтеся працювати з нетрадиційним підходом та творчим во ни ом,
діліться своїм досвідом та переймайте ч жий.
БЛИЗНЯТА, сімейні приховані проблеми, що тя н ться армічним "хвостом",

постан ть переш одою, я слід с вати, зал чивши спільні подр жні рес рси, сі-
мейні заощадження. Робота є хлібним місцем, де ви я хороший фахівець здатні
достатньо заробити, тож проблеми, що вини ли, мож ть вирішитись.
РАКИ, сфера др жніх онта тів переповнена ш ідливим "баластом", настав час

відсіяти зерна від олю, залишивши в життєвій а рі осіб висо ої д ховної ль-
т ри. Не приятелюйте аби з им, адже ви — яс рава харизматична персона, ід-
на відповідно о оточення: "орел м сі не товариш".
ЛЕВИ, діапазон особистих бажань проявиться ма симально, "о оливши" е оїс-

тичні апетити; вдале баланс вання між "хоч " і "треба", де ч жі інтереси домін -
ють, допоможе визначитися, я діяти далі. Додат ова робота дає шанс поліпши-
ти матеріальний стан, але ни айте перенавантажень, аби не наш одити здо-
ров’ю. Педантично дотрим йтеся відповідальності стосовно родини, шан йте фа-
мільні традиції.
ДІВИ, перед вами постає завдання — знайти золот середин в стос н ах "я-

ти", створити армонійний діловий (шлюбний) союз. Змініть своє ставлення до
людей, життєвих цінностей, позбавтеся від не ативних звичо , що заважають іди-
лії взаємин. Фаза повернення давніх бор ів триває, всі, хто вам винен морально,
матеріально, се с ально, мають поверн ти позичене, що сприятиме реалізації
бажань, вселяючи впевненість власних силах.
ТЕРЕЗИ, мин лі б реломні стресові сит ації дарма не пройшли, ви зат р ані й

стомлені, сил обмаль, том — відпочивайте... Я що занед жали, то це природно,
не пані йте, ор анізм ввім н в механізм самозахист . У вас поперед шалений
ар оломний місяць із фатальними подіями.
СКОРПІОНИ нині на ребені поп лярності, рають по р пном (і це правиль-

но!), харизма сяє, від прихильни ів немає відбою, одна п стити в серце маєте
лише то о, хто сприятиме д ховній еволюції. Не промахніться з вибором! І "на
арт " поставлено ар’єрне майб тнє, т т ваші дії об мовлені онсерватизмом,
обережністю, пра матизмом, тож тримайте емоції під залізним само онтролем.
СТРІЛЬЦІ, я що вам б ти енералом в сімейном арнізоні омфортно і до впо-

доби, то на роботі все навпа и. Т т ви поч ваєтеся під нітом професійних наван-
тажень та вимо ливо о шефа. Пильн йте, аби вас ар’єра не по лин ла з оло-
вою, відрізавши від світ . Ліпше станьте т рботливою воч ою, я а дбайливо опі-
ється підле лими!
КОЗЕРОГИ, ваші сімейні цінності священні, в чом ви в отре впевнитеся під впли-

вом б рхливих вражень, я і отримали в процесі онта тів з різними людьми. Ось-ось
розпочнеться новий етап взаємин в шлюбі, з шефом, діловими омпаньйонами,
бать ами, домочадцями. Мобіліз йтеся і майте на вазі: на першом плані професій-
на діяльність, реалізація ар’єрних зад мів, а хатні справи є др орядними.
ВОДОЛІЇ випромінюють чарівність. Самооцін а правильна, ви либо о знаєте,

чо о хочете, а що для цьо о треба вдіяти, чо о вима ає реальність, т т чіт о
о реслиться, що стане імп льсом до дій і перейде в таємн фаз . З’являться ч -
жі проблеми, я і доведеться пра тично виріш вати, ос іль и вони мотивовані ар-
мічно. Нові знайомства, з стрічі — си нали з мин ло о, я і маєте переосмислити
по-новом і знайти відповіді на чимало хвилюючих питань.
РИБАМ всюди раді, з стрічають з любов’ю та симпатією, енер опотенціал б’є

невичерпним джерелом, тож саме час ріпити шлюбні зи, "влитися" в досвідче-
н ділов оманд — форм ється база співпраці на майб тній рі . Втім, не заб -
вайте про бор ові "хвости", що поверн лися з мин ло о — цьо оріч настав час
розплати

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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