
Звернення  
голови КМДА
Володимира
Бондаренка 
до киян

Шановні кияни!

Указом в. о. Президента України я

призначений головою Київської

міської державної адміністрації.

Це призначення для мене — най�

вища відповідальність перед кияна�

ми, перед тими людьми, які створю�

вали це місто, перед тими, хто пра�

цював тут у попередні роки,

зміцнював славу нашого міста як

центру європейської культури, як зе�

леного і найошатнішого міста Євро�

пи. Я хотів би, аби з кожним днем во�

но ставало ще кращим. Для цього

треба багато працювати, а сьогодні

робити це нелегко.

Так сталося, що за останні роки в

Україні економічна ситуація, ті про�

цеси, які відбувалися у владі, призве�

ли до того, що країна поступово ско�

чувалася до диктатури, фінансовий

стан країни був жахливим. Револю�

ція, центром якої був Київ, показала,

що люди відстоювали, перш за все,

свої громадянські права, свою гід�

ність. І я хотів би низько вклонитися

тим киянам, які стояли на Майдані,

які приносили продукти, медикамен�

ти, обладнання; привозили шини, за

що їх штрафували і затримували,

приносили дрова у невеличких

торбинках для того, щоб на Майдані

було тепліше у ті страшні холодні но�

чі. Я хотів би подякувати усім, хто

приїхав із різних куточків України,

стояв і помирав за нашу волю й неза�

лежність.

25 травня цього року в Києві відбу�

дуться вибори. Кияни обиратимуть

міського голову, депутатів міської ра�

ди. Хочу звернутися до киян: коли ми

чуємо один від одного критичні за�

уваження на рахунок влади, варто за�

мислитися — а хто цю владу обрав, де

вона взялася?

25 травня ви будете її обирати! І ви

будете контролювати її! Тому, обира�

ючи, серйозно задумаймося: чи варто

приймати якісь дрібні подачки або

великі посули від тих, хто хоче бути

обраним. Варто осмислити, для чого

вони це роблять. Можливо, нам

вдасться обрати владу, яка не купила

собі місця, а дійсно здобула довіру та

отримала право керувати завдяки

своїм заслугам.

Шановні кияни, не вступайте в

змову зі своєю совістю! І тоді ми змо�

жемо відверто сказати, що це наша

влада, ми її обрали і від неї будемо ви�

магати. Я хотів би, щоб такий стан�

дарт приживався в Україні, адже те,

що було раніше, не було схоже на чес�

ні вибори, а обрана влада не була орі�

єнтована на служіння громаді.

Я хочу закликати всіх вас і себе до

важкої, наполегливої роботи з відтво�

рення нормального ритму життя у на�

шій столиці. Ми разом будемо твори�

ти нашу країну, наше улюблене місто.

І ми працюватимемо, аби життя у

цьому місті ставало з кожним днем

кращим.

Дякую вам.

З повагою
Володимир БОНДАРЕНКО

Часи, коли влада приходила 
для тотального мародерства, 
має забути кожен чиновник

Êëþ÷îâèì çàâäàííÿì íà ñüîãîäí³ º øâèäêå ôîðìóâàííÿ êî-

ìàíä ó ðàéîíàõ äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³-

ÿëüíîñò³ ñòîëèö³. Ïðî öå çàÿâèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-

äàðåíêî.

“Âîäíî÷àñ ÿ ïîä³ëÿþ äóìêó êèÿí ïðî òå, ùî, ó ïåðøó ÷åðãó,

âàæëèâèì º íå ëèøå øâèäêå ïðèçíà÷åííÿ, à é ÿê³ñòü ïðèçíà÷å-

íèõ ïåðñîíàë³é”,— äîäàâ â³í.

“Ìè ùîéíî ïåðåæèëè âàæê³ ì³ñÿö³ ïðîòèñòîÿííÿ ðåæèìó. ²

ïåðåìîãëè âåëèêîþ ì³ðîþ ñàìå çàâäÿêè êèÿíàì! Òîìó áóëî á

íåïðèïóñòèìîþ ïîìèëêîþ ðîáèòè êàäðîâ³ ïðèçíà÷åííÿ êóëó-

àðíî ÷è îäíîîñ³áíî”,— çàóâàæèâ î÷³ëüíèê ÊÌÄÀ.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ç îãëÿäó íà öå, êàäðîâ³ ïðèçíà÷åííÿ ó

ðàéîíàõ — êîëåã³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïàðò³é, ùî áóëè íà

Ìàéäàí³, ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â òà ìåøêàíö³â ðàéîí³â. Ñàìå

âîíè ñï³ëüíî ìàëè ÷àñ äëÿ îáãîâîðåííÿ òà âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é

ùîäî ìîæëèâèõ êàíäèäàòóð.

“Ç³ ñâîãî áîêó, ÿ ÿê ãîëîâà ÊÌÄÀ, óñâ³äîìëþþ÷è ñâîþ äîëþ

â³äïîâ³äàëüíîñò³, çâåðíóâñÿ äî Ëþñòðàö³éíîãî êîì³òåòó ³ç ïðî-

õàííÿì ïåðåâ³ðèòè êîæíó êàíäèäàòóðó, à òàêîæ ÷åðåç ìåðåæó

Ôåéñáóê çâåðíóâñÿ äî êèÿí, àáè âîíè áðàëè íàéàêòèâí³øó

ó÷àñòü ó îáãîâîðåíí³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êàíäèäàòóðè. ² ÿêùî õòîñü

ìàº ³íôîðìàö³þ, íàäàâàëè ¿¿ ïðÿìî äî Ëþñòðàö³éíîãî êîì³òå-

òó”,— ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Â³í òàêîæ äîäàâ, ùî çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî çâ³ëüíèòè áóäü-

êîãî ³ç íîâîïðèçíà÷åíèõ ãîë³â ðàéîí³â ÷è ³íøèõ ïîñàäîâèõ

îñ³á, ÿêùî ¿õ ðîáîòà áóäå ìàëîåôåêòèâíîþ, à êèÿíè íå â³ä÷ó-

âàòèìóòü çì³í íà êðàùå.

“Õî÷ó ùå ðàç çàñòåðåãòè óñ³õ ïðåòåíäåíò³â íà ïîñàäè, íåçà-

ëåæíî â³ä ïàðò³éíî¿ ïðèíàëåæíîñò³ ÷è ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä ãðî-

ìàäè: âèíÿòê³â íå áóäå í³ äëÿ êîãî! Ò³ ÷àñè, êîëè âëàäà ïðèõî-

äèëà äëÿ òîòàëüíîãî ìàðîäåðñòâà, ìàº çàáóòè êîæåí ÷èíîâíèê!

Ùîá ïðî öå ç ÷àñîì çàáóâ ³ êîæåí êèÿíèí. Âîäíî÷àñ çâåðòàþñÿ

³ äî ìåøêàíö³â ñòîëèö³: äàâàéòå ïåðåõîäèòè â³ä òîòàëüíî¿ êðè-

òèêè äî êîíñòðóêòèâó ³ ïðîïîçèö³é. ß ³ ìîÿ êîìàíäà õî÷åìî ³

áóäåìî ïðàöþâàòè íà âàñ. Òîìó ðàçîì ìè çìîæåìî âèçíà÷àòè

ïåðøî÷åðãîâ³ñòü ïðîáëåì ³ íàïðÿìêè ðóõó íàäàë³”,— ñêàçàâ ãî-

ëîâà ÊÌÄÀ �

Прокуратура вимагає повернути 
київській громаді 18 га землі

Ïðîêóðàòóðà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ ÷åðåç ñóä âèìà-

ãàº çîáîâ’ÿçàòè áóä³âåëüíó êîìïàí³þ ïîâåðíóòè òåðèòîð³àëüí³é

ãðîìàä³ çåìåëüíó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ ïîíàä 270 ìëí ãðèâåíü.

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â ïðåñ-ñëóæá³ Äí³ïðîâñüêî¿ ïðîêó-

ðàòóðè, ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ó 2002 ðîö³ Êè¿âðàäà óêëàëà

³ç ïðèâàòíèì òîâàðèñòâîì äîãîâ³ð îðåíäè çåìë³ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ áëèçüêî 18 ãà íà ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³íà äëÿ áóä³âíèöòâà,

ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç

îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî òà ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Îäíàê, ïîðóøóþ÷è óìîâè äîãîâîðó, óïðîäîâæ äâîõ îñòàíí³õ

ðîê³â òîâàðèñòâî ñèñòåìàòè÷íî íå ñïëà÷óâàëî îðåíäíó ïëàòó çà

çåìëþ, âíàñë³äîê ÷îãî çàáîðãóâàëî äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó ïî-

íàä 2,7 ìëí ãðí.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî íåâèêîíàííÿ îðåíäàðåì ñâî¿õ çîáîâ’ÿ-

çàíü ãðóáî ïîðóøóº ³íòåðåñè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ïðîêóðà-

òóðà Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó çàÿâèëà äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì.

Êèºâà ïîçîâ ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè òà ïîâåðíåííÿ ¿¿ ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ �

У “Шоколадному будинку” відбувається
ретроспективна виставка дитячих робіт 
80-90-х років

Ó ô³ë³¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ðîñ³éñüêîãî ìèñòåö-

òâà “Ìèñòåöüêèé öåíòð “Øîêîëàäíèé áóäèíîê” ïðîõîäèòü ðåò-

ðîñïåêòèâíà âèñòàâêà äèòÿ÷èõ ðîá³ò ê³íöÿ 1980-õ — ïî÷àòêó

1990-õ ðîê³â “... ³ áóäóòü ëþäè íà çåìë³”, ùî ïðèñâÿ÷åíà 200-ð³÷-

÷þ ç äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà òà õóäîæ-

íèêà Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåí³ ìàëþíêè þíèõ õóäîæíèê³â â³ä 7-

ìè äî 16-òè ðîê³â ç ôîíä³â “Äèòÿ÷î¿ êàðòèííî¿ ãàëåðå¿”, ÿêà ðà-

í³øå ðîçòàøîâóâàëàñÿ â ñò³íàõ “Øîêîëàäíîãî áóäèíêó” (1986-

2009 ðð.). Çäåá³ëüøîãî âîíè ìàëþâàëè ³ëþñòðàö³¿ äî ïîåìè

“Ãàéäàìàêè”. Åêñïîíóþòüñÿ òàêîæ ðîáîòè, ùî ñòâîðåí³ çà ìî-

òèâàìè é ³íøèõ â³äîìèõ ïîåç³é Êîáçàðÿ, òàêèõ ÿê “Êàòåðèíà”,

“Ñîí”, “Äóìè ìî¿, äóìè ìî¿”, “Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè” òî-

ùî.

Îðãàí³çàòîðè âèñòàâêè íàãîëîøóþòü, ùî ¿¿ ³äåºþ º ñó÷àñíå

ïåðåîñìèñëåííÿ òâîð÷îãî ñïàäêó Êîáçàðÿ, ùî ïîºäíóº ð³çí³ ïî-

êîë³ííÿ.

Òðèâàòèìå âèñòàâêà äî 23 áåðåçíÿ �

Íîâèíè
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 26 (1295)

ВІВТОРОК,
18 березня
2014 року

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Хрещатик 2 18 березня 2014 року

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

Києва
Рішення Київської міської ради № 498/9986 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 протоколи засідань постійної комісії
Київської міської ради з питань власності від 11 грудня 2012 року № 137 та від 18 грудня 2012 року № 138, Ки

ївська 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. Печерсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації ласти в становленом
поряд до овори оренди нежитлових примі-
щень ом нальної 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

13.11.2013 № 498/9986

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
характерис�
тика об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована
площа, кв. м

Оренд�
на
плата

Ставка
оренд�
ної
плати
без
ПДВ у
грн за 1
кв. м

Місяч�
на
оренд�
на
плата
без
ПДВ у
грн

Строк, на
який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМУВАЧ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ
МІСТА КИЄВА "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ НЕЖИТЛОВИМ ФОНДОМ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС"

1 ЧЛЕН
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
АРХІТЕКТОРІВ
УКРАЇНИ БІЛЕЦЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ
Форма власності �
приватна   
Форма фінансування
� госпрозрахункова

МАЗЕПИ
ІВАНА, № 3�А
Печерський
район,   
ЖБк � 
5�поверховий
Площа, кв. м �
3024,1

РОЗМІЩЕННЯ
ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТВОРЧОЇ СПІЛКИ
підвал   
Площа, кв. м �
34,30

1 грн
на рік

1 грн на
рік

1 грн
на рік

2 роки 364
дні. За
умови
укладання
охоронного
договору на
пам'ятку з
відповідним
органом
охорони
культурної
спадщини

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ХРЕЩАТИК"

2 ЧЛЕН
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ЗОЗУЛЯ
НАТАЛІЯ
ВЯЧЕСЛАВІВНА
Форма власності �
приватна   
Форма фінансування
� госпрозрахункова

БЕССАРАБ�
СЬКА
ПЛОЩА, 
№ 7�Б
Печерський
район,   
ЖБк � 
4�поверховий
Площа, кв. м �
281,2

РОЗМІЩЕННЯ
ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТВОРЧОЇ СПІЛКИ
1 поверх
Площа, кв. м �
42,00

1 грн
на рік

1 грн на
рік

1 грн
на рік

2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ХРЕЩАТИК"

3 ЧЛЕН
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ МІХЕЄВ
ПАВЛО
МИХАЙЛОВИЧ
Форма власності �
приватна   
Форма фінансування
� госпрозрахункова

РУСТАВЕЛІ
ШОТА, 
№ 27�Б
Печерський
район,   
ЖБк � 
6�поверховий
Площа, кв. м �
260,55

РОЗМІЩЕННЯ
ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТВОРЧОЇ СПІЛКИ
мансарда
Площа, кв. м �
20,90

1 грн
на рік

1 грн на
рік

1 грн
на рік

2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ПЕЧЕРСЬКЖИТЛО"

4 ЧЛЕН
НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ
ХУДОЖНИКІВ
УКРАЇНИ ПОДЛЕВ�
СЬКИЙ ВОЛОДИМИР
ТАДЕЙОВИЧ
Форма власності �
приватна   
Форма фінансування
� госпрозрахункова

КУРГАНІВ�
СЬКА, № 3
Печерський
район,   
ЖБк � 
9�поверховий
Площа, кв. м �
7788,00

РОЗМІЩЕННЯ
ТВОРЧОЇ
МАЙСТЕРНІ
ЧЛЕНА
НАЦІОНАЛЬНОЇ
ТВОРЧОЇ СПІЛКИ
цоколь   
Площа, кв. м �
40,8

1 грн
на рік

1 грн на
рік

1 грн
на рік

2 роки 364
дні

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА "ПЕЧЕРСЬКЖИТЛО"

5 НАЦІОНАЛЬНИЙ
МУЗЕЙ
"МЕМОРІАЛ
ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРІВ В
УКРАЇНІ"
Форма власності �
державна  
Форма
фінансування �
бюджетна

ЦИТАДЕЛЬ�
НА, № 4/7
Печерський
район,   
ЖБк � 
5�поверховий
Площа, кв. м
� 6572,0

РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
УСТАНОВИ
підвал   
Площа, кв. м �
77,1

1 грн на
рік

1 грн на
рік

1 грн на
рік

2 роки 364
дні

Про затвердження переліку нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва,

право оренди яких виборюється на конкурсних засадах
Рішення Київської міської ради № 510/9998 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при

міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви

вчення попиту на об'єкти оренди подано заяви більш ніж від одного претендента, протокол засідання по

стійної комісії Київської міської ради з питань власності від 13 травня 2013 року № 148, Київська міська ра

да 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелі нежитлових примі-
щень ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва, право оренди я их ви-
борюється на он рсних засадах, 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) забезпечити встановленом поряд
проведення он рсів на право оренди не-
житлових приміщень ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва, перелі

я их затверджений з ідно з п н том 1 цьо о
рішення.
3. Департамент ом нальної власності м.

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
за рез льтатами проведення он рсів ласти
в становленом поряд до овори оренди.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти 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

13.11.2013 № 510/9998

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва, 

право оренди виборюється на конкурсних засадах

№
п/п

Об'єкт оренди Строк
оренди

Цільове використання
приміщення

Оренд�
на

ставка 
у %

Орендна
плата 

за 1 кв. м,
грн

Розмір
місячної
орендної

плати, грн

1 2 3 4 5 6 7

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

Станом на 31.12.2012

1 вул. Васильківська, 22,
літ. Ж,  
загальна площа 184,40
кв. м  
(1 поверх)

2 роки
364 дні

Розміщення майстерні,
що здійснює технічне
обслуговування та
ремонт автомобілів

20 % 42,75 7883,76

2 вул. Миколи Краснова,
25, літ. А,  
загальна площа 
125,00 кв. м  
(2 поверх)

2 роки
364 дні

Офіс 15 % 65,43 8179,34

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

Станом на 01.11.2012

3 просп.
Повітрофлотський, 96,
літ. Ж,  
загальна площа 181,40 кв.
м  
(1 поверх)

2 роки
364 дні

Розміщення
транспортного
підприємства з
перевезення вантажів

18 % 109,34 19834,82

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

Станом на лютий 2013

4 вул. Оболонська, 21, 
літ. А, 
загальна площа 225,80
кв. м  
(1, 2, 3, 4 поверхи)

2 роки
364 дні

Надання побутових
послуг

5 % 28,62 7553,31

Станом на січень 2013

5 просп. Лісовий, 39, 
літер. А,  
загальна площа 308,80
кв. м  
(1, 2 поверхи)

2 роки
364 дні

Приватний навчальний
заклад

3 % 16,85 5204,65



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 318 березня 2014 року

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиним 

претендентам на право оренди
Рішення Київської міської ради № 516/10004 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 комунального
майна", Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ

ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при

міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, враховуючи те, що за результатами ви

вчення попиту на кожен об'єкт оренди подано по одній заяві, та протокол засідання постійної комісії Київ

ської міської ради з питань власності від 14 березня 2013 року № 144, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренд нежитлові приміщення
ом нальної власності територіальної ромади
міста Києва єдиним претендентам на право
оренди з ідно з додат ом до цьо о рішення.
2. Оболонсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації ласти в становленом
поряд до овори оренди нежитлових примі-
щень ом нальної 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 № 516/10004

ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду 
єдиним претендентам на право оренди

№
п/п

Повна назва
орендаря, його

форма власності та
форма

фінансування

Адреса та
характеристи�

ка об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди
та орендована
площа, кв. м

Ставка
оренд�

ної
плати

Ставка
оренд�

ної
плати

без
ПДВ у
грн. за
1 кв. м

Місячна
орендна плата у
грн. (без ПДВ)

Строк,
на який
уклада�

ється
договір
оренди

1 2 3 4 5 6 7 8

ОРЕНДОДАВЕЦЬ � ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ � УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

1. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ТАНЦЮВАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ
КЛУБ "СТАРДАНС" 
Форма власності �
колективна 
Форма
фінансування �
змішана

МАРШАЛА
РОКОССОВ�
СЬКОГО
ПРОСП., № 5
Оболонський
район, 
НБк � 
4�поверховий
(СШ № 9) 
Площа, кв. м �
4595,0

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ 
(погодинно) 
2 поверх 
Площа, кв. м �
200,0

3 % 7,56 за
годину

68,04 

2 години на
тиждень 
Вт. 16�00 � 17�00 
Пт. 16�00 � 17�00

2 роки
364 дні

2. ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"ТАНЦЮВАЛЬНИЙ
СПОРТИВНИЙ
КЛУБ "СТАРДАНС" 
Форма власності �
колективна 
Форма
фінансування �
змішана

ЗОЇ ГАЙДАЙ,
№ 10�В
Оболонський
район, 
НБк � 
3�поверховий
(СШ № 252) 
Площа, кв. м �
8190,0

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ 
(погодинно) 
2 поверх 
Площа, кв. м �
182,0

3 % 7,57 за
годину

136,26 

4 години на
тиждень 
Пн. 16�00 � 17�00 
Вт. 19�00 � 20�00 
Чт. 16�00 � 17�00 
та 19�00 � 20�00

2 роки
364 дні

3. КОМПЛЕКСНА
ДИТЯЧО�
ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА
ШКОЛА "БУРАН"
Форма власності �
приватна 
Форма
фінансування �
госпрозрахункова

ОБОЛОНСЬ�
КИЙ ПРОСП.,
№ 16�Д
Оболонський
район, 
НБк � 
3�поверховий
(СШ№ 239) 
Площа, кв. м �
8190,0

РОЗМІЩЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО�
СПОРТИВНОГО
ЗАКЛАДУ, ЩО
ЗДІЙСНЮЄ
ДІЯЛЬНІСТЬ У
СФЕРІ СПОРТУ 
(погодинно) 
2 поверх 
Площа, кв. м �
150,0

3 % 7,25 за
годину

478,5 

15 годин на
тиждень 
Пн. 18�00 � 21�00 
Вт. 18�00 � 21�00 
Ср. 18�00 � 21�00 
Чт. 18�00 � 21�00 
Пт. 18�00 � 21�00

2 роки
364 дні

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Військово
медичному управлінню Служби безпеки України 
на вул. Приозерній, 10
б в Оболонському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
дошкільного навчального закладу 

ясел
садка № 3/750 
Служби безпеки України

Рішення Київської міської ради № 551/10039 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Військово
медичному управлінню Служби безпеки України на вул. Приозерній, 10
б в
Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного кодексу
України, пунктами 4 та 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до де

яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності", пунк

том 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 Війсь ово-медичном правлінню
Сл жби безпе и У раїни на в л. Приозерній,
10-б в Оболонсь ом районі м. Києва орієн-

товною площею 0,53 а (земельна ділян а
державної власності) постійне орист вання
для е спл атації та обсл ов вання б дівель і
спор д дош ільно о навчально о за лад
ясел-сад а № 3/750 Сл жби безпе и У раїни

з ідно з планом-схемою (додато до рішен-
ня) (№ К-21219).
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. 

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради. 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Військово
медичному

управлінню Служби безпеки України 
на вул. Маршала Тимошенка, 18
а 

в Оболонському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд дошкільного навчального

закладу ясел
садка № 7/788 Служби безпеки України
Рішення Київської міської ради № 552/10040 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Військово
медичному управлінню Служби безпеки України на вул. Маршала Тимошен

ка, 18
а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 92, 123 Земельного ко

дексу України, пунктами 4 та 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону 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
ділян и Війсь ово-медичном правлінню
Сл жби безпе и У раїни на в л. Маршала
Тимошен а, 18-а в Оболонсь ом районі
м. Києва орієнтовною площею 0,61 а (зе-
мельна ділян а державної власності) по-
стійне орист вання для е спл атації та об-
сл ов вання б дівель і спор д дош ільно-
о навчально о за лад ясел-сад а

№ 7/788 Сл жби безпе и У раїни з ідно з
планом-схемою (додато до рішення ) (№
К-21223).
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 Міністерству внутрішніх
справ України на вул. Івана Клименка, 24 у Солом'янському

районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гуртожитку
Рішення Київської міської ради № 558/10046 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Міністерству внутрішніх справ України на вул. Івана Клименка, 24 у Солом'янському
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 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 Міністерств вн трішніх справ У раїни
на в л. Івана Климен а, 24 Солом'янсь ом
районі м. Києва орієнтовною площею 0,13 а
(земельна ділян а державної власності) в по-
стійне орист вання для е спл атації та об-
сл ов вання ртожит з ідно з планом-
схемою (додато до рішення) (К-21750).

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 Компанії ГРАНД ІНВЕСТ 

ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (GRANDE INVEST & FINANCE INC.) 
на вул. Мечникова, 16 (літ. А') у Печерському районі м. Києва 

для реконструкції нежитлового будинку під житловий комплекс
з паркінгом та вбудованими приміщеннями 

громадського призначення
Рішення Київської міської ради № 561/10049 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС ІНК (GRANDE INVEST & FINANCE INC.) на вул. Меч

никова, 16 (літ. А') у Печерському 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 Компанії ГРАНД ІНВЕСТ ЕНД ФАЙНЕНС
ІНК (GRANDE INVEST & FINANCE INC.) на в л.
Мечни ова, 16 (літ. А') Печерсь ом районі
м. Києва орієнтовною площею 0,22 а (зе-
мельна ділян а ом нальної власності тери-
торіальної ромади міста Києва) в дов остро-
ов оренд на 10 ро ів для ре онстр ції не-
житлово о б дин під житловий омпле с з

пар ін ом та вб дованими приміщеннями
ромадсь о о призначення з ідно з планом-
схемою (додато до рішення) (К-21849).
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. 
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Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАТОН" 
на просп. Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва 

для обслуговування та експлуатації 
адміністративних та складських приміщень 

існуючих будівель
Рішення Київської міської ради № 562/10050 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ГРАТОН" на просп. Перемоги, 67 у Святошин

ському 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 са

моврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення прое т

земле строю щодо відведення земельної
ділян и товариств з обмеженою відпові-
дальністю "ГРАТОН" на просп. Перемо и,
67 Святошинсь ом районі м. Києва орі-
єнтовною площею 2,36 а (земельна ділян-
а ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва) в дов остро ов
оренд на 10 ро ів для обсл ов вання та
е спл атації адміністративних та с лад-

сь их приміщень існ ючих б дівель з ідно з
планом-схемою (додато до рішення) (К-
21066).
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 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛАН
УКРАЇНА" на вул. Довнар
Запольського, 5 (літера А) 

у Шевченківському районі міста Києва 
для експлуатації та обслуговування 

офісної будівлі та влаштування паркінгу
Рішення Київської міської ради № 563/10051 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАН
УКРАЇНА" на вул. Довнар
За

польського, 5 (літера А) у Шевченківському районі міста 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАН-УКРАЇНА" на в л. До-
внар-Запольсь о о, 5 (літера А) Шевчен-
івсь ом районі міста Києва орієнтовною
площею 0,36 а (земельна ділян а ом -
нальної власності територіальної ромади
міста Києва) в дов остро ов оренд на 15
ро ів для е спл атації та обсл ов вання

офісної б дівлі та влашт вання пар ін з ід-
но з планом-схемою (додато до рішення)
(К-21749).
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 СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ I—III СТУПЕНІВ 

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 329 "ЛОГОС" 
імені ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ на вул. Урлівській, 19
б 

у Дарницькому районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівель

Рішення Київської міської ради № 566/10054 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ I—III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕН

НЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 329 "ЛОГОС" імені ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ на вул. Урлівській, 19
б у Дарницькому райо

ні 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 кому

нальної 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 СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТ-
НІЙ ШКОЛІ I—III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 329 "ЛО-
ГОС" імені ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ на в л. Урлів-
сь ій, 19-б Дарниць ом районі м. Києва
орієнтовною площею 3,17 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 б ді-
вель з ідно з планом-схемою (додато до рі-
шення) (К-21234).
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 

товариству з обмеженою відповідальністю "ПЛЮСЕМА" 
на просп. Перемоги, 67 

у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 
та експлуатації адміністративних та складських приміщень 

існуючих будівель
Рішення Київської міської ради № 564/10052 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "ПЛЮСЕМА" на просп. Перемоги, 67 у Свято

шинському 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 "ПЛЮСЕМА" на просп. Перемо и, 67
Святошинсь ом районі м. Києва орієнтов-
ною площею 6,54 а (земельна ділян а о-
м нальної власності територіальної ромади
міста Києва) в дов остро ов оренд на 10
ро ів для обсл ов вання та е спл атації ад-
міністративних та с ладсь их приміщень іс-

н ючих б дівель з ідно з планом-схемою
(додато до рішення) (К-21064).
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 
Печерському районному управлінню 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України 
в місті Києві на площі Бессарабській, 3 у Печерському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
адміністративного будинку

Рішення Київської міської ради № 569/10057 від 13 листопада 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Печерському районному управлінню Головного управління Міністерства внутрішніх
справ України в місті Києві на площі Бессарабській, 3 у Печерському 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 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. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и Печерсь ом районном правлінню
Головно о правління Міністерства вн тріш-
ніх справ У раїни в місті Києві на площі Бес-
сарабсь ій, 3 Печерсь ом районі м. Києва
орієнтовною площею 0,03 а (земельна ді-
лян а державної власності) в постійне орис-
т вання для е спл атації та обсл ов вання

адміністративно о б дин з ідно з планом-
схемою (додато до рішення) (К-21783).
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 "РЕСПЕКТАЛ" на вул. Кулібіна, 11
а 
у Святошинському районі м. Києва для обслуговування 

та експлуатації адміністративних та складських приміщень 
існуючих будівель з влаштуванням зеленої зони 

загального користування
Рішення Київської міської ради № 565/10053 від 13 листопада 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "РЕСПЕКТАЛ" на вул. Кулібіна, 11
а у Свято

шинському 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 "РЕСПЕКТАЛ" на в л. К лібіна, 11-а
Святошинсь ом районі м. Києва орієнтов-
ною площею 0,59 а (земельна ділян а ом -
нальної власності територіальної ромади
міста Києва) в дов остро ов оренд на 10
ро ів для обсл ов вання та е спл атації ад-
міністративних та с ладсь их приміщень існ -

ючих б дівель з влашт ванням зеленої зони
за ально о орист вання з ідно з планом-
схемою (додато до рішення) (К-21229).
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 

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради 

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 518 березня 2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

77.�КОНЮШЕВСЬКА�ТАМІЛА�МИХАЙЛІВНА,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��пра-

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

78.�ДЬОРДЯЙ�БОГДАН�ВІКТОРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво�імнат-

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

79.�МЕЛЬНИК�СЕРГІЙ�ЮРІЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

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

80.�ГЛОБА�ВІТАЛІЙ�ПЕТРОВИЧ,�сім’я —�три�особи� (він,�др�жина,�доч�а),� на�дво�імнатн�

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

81.�ДУДКА�СЕРГІЙ�АНАТОЛІЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�дво�імнат-

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

82.�БОДНЮК�ЛЮДМИЛА�ПЕТРІВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�доч�а),�на�дво�імнат-

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

83.�ЗЮБАНОВА�ТЕТЯНА�АНАТОЛІЇВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�доч�а),�на�дво�ім-

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

84.� ГЕРАСИМЧУК� ВАЛЕРІЙ� ГРИГОРОВИЧ,� сім’я —� дві� особи� (він,� син),� на� одно�імнатн�

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

85.�ГОРЯЧКІНА�АНТОНІНА�МИКОЛАЇВНА,�сім’я —�дві�особи�(вона,�доч�а),�на�одно�імнатн�

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

86.� КОВАЛЬЧУК� ІГОР� ВАСИЛЬОВИЧ,� сім’я —� дві� особи� (він,� др�жина),� на� одно�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2008�ро��

87.�МІСЮК�СВІТЛАНА�ВІТАЛІЇВНА,�сім’я —�дві�особи�(вона,�чолові�),�на�дво�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2008�ро��

88.�ГАРБУЗ�СЕРПЙ�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�син),�на�одно�імнатн���варти-

р��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2008�ро��

89.�САСЮК�ЮРІЙ�ВОЛОДИМИРОВИЧ,�сім’я —�чотири�особи�(він,�др�жина,�дві�доч�и),�на

три�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2009�ро��

90.�ДОВІДНА�ЛАРИСА�ВОЛОДИМИРІВНА,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��праців-

ни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2010�ро��

91.�ІНДРУСЬКИЙ�ВОЛОДИМИР�МАР’ЯНОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�од-

но�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2009�ро��

92.�ВАРЧЕНКО�ОЛЕКСАНДР�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�мати),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2009�ро��

93.�КОВБАСА�АЛЛА�ВАСИЛІВНА,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мілі-

ції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2010�ро��

94.�САГАЙ�МАКСИМ�ВАСИЛЬОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�доч�а),�на�три�імнат-

н���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2009�ро��;

95.�ПОЛІЩУК�ОЛЕКСАНДР�ВАСИЛЬОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2009�ро��

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

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

97.�ШЕВЧУК�АЛІНА�ВІКТОРІВНА,� сім’я —� три� особи� (вона,� чолові�,� син),� на� дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

98.�МАРУСЕЧКО�ВОЛОДИМИР�ІВАНОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на�дво-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

99.�КАЙДАНСЬКИЙ�ОЛЕКСАНДР�РУСЛАНОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�др�жина),�на�одно-

�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

100.�ПІКАЛОВА�КАТЕРИНА�ЮРІЇВНА,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

ліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

101.�ФЕДОСОВ�ЮРІЙ�ОЛЕГОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

ліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

102.�ШЕВЧЕНКО�ВОЛОДИМИР�МИКОЛАЙОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),�на

одно�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

103.�ТРИПОЛЬСЬКИЙ�ВІТАЛІЙ�ВОЛОДИМИРОВИЧ,�сім’я —�три�особи�(він,�др�жина,�син),

на�дво�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро-

��

104.�БИЧКІВСЬКИЙ�ДМИТРО�ЙОСИПОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��пра-

цівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2011�ро��

105.�ГЛАДУН�СВІТЛАНА�ДМИТРІВНА,�сім’я —�чотири�особи�(вона,�чолові�,�син,�мати�чоло-

ві�а),� на� три�імнатн�� �вартир�� я�� працівни��міліції,�що�переб�ває�на� �вартирном��облі��� з

2011�ро��

106.�ЄГОРОВА�ГАННА�ПЕТРІВНА,�сім’я —�дві�особи�(вона,�доч�а),�на�одно�імнатн���варти-

р��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

107.�СКОБАРОВА�СВІТЛАНА�ВАСИЛІВНА,�сім’я —�дві�особи�(вона,�доч�а),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012ро��

108.�ГАТУНОК�АНАТОЛІЙ�ГРИГОРОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��праців-

ни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

109.�ПАЛАДІЙЧУК�ОЛЬГА�ЮРІЇВНА,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни��мі-

ліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

110.� КРАВЕЦЬ�ЛЮБОВ�ОЛЕКСАНДРІВНА,� сім’я —� дві� особи� (вона,� син),� на� дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

111.�ПАВЛИК�АНТОН�ВАЛЕРІЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни�

міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

112.�ЯРЕМЕНКО�ІГОР�АНАТОЛІЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни�

міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

113.�АКСЕНЧЕНКО�ЄВГЕН�МИКОЛАЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��пра-

цівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

114.�ВІХАСТА�ІННА�ОЛЕКСІЇВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�доч�а),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012ро��

115.�КАПЛУН�СТАНІСЛАВ�ІВАНОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни�

міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2012�ро��

116.�БРЕНЦУН�ДМИТРО�ВАЛЕРІЙОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�др�жина),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

117.�ПОЛОЗУН�АРТЕМ�ЛЕОНТІЙОВИЧ,� сім’я —�дві� особи� (він,� др�жина),� на� дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

118.�НІКОЛАЄВСЬКИЙ�МИХАЙЛО�ВОЛОДИМИРОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вар-

тир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

119.�НОВИЧЕНКО�ЛЮДМИЛА�МИКОЛАЇВНА,�сім’я —�три�особи�(вона,�чолові�,�доч�а),�на

дво�імнатн���вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

120.�ХОМЕНКО�МИКОЛА�МИКОЛАЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��праців-

ни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

121.�ЧІПАКОВА�ВІКТОРІЯ�МИХАЙЛІВНА�сім’я —�дві�особи�(вона,�чолові�),�на�дво�імнатн�

�вартир��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

122.�РИМАР�МИХАЙЛО�ВІТАЛІЙОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��працівни�

міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

123.�ВІХОТЬ�ЗЕНОВІЙ�ІВАНОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�др�жина),�на�дво�імнатн���варти-

р��я��працівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

124.�ЗЕЛІНСЬКИЙ�ОЛЕКСАНДР�ІВАНОВИЧ,�одна�особа,�на�одно�імнатн���вартир��я��пра-

цівни��міліції,�що�переб�ває�на��вартирном��облі���з�2013�ро��

125.�ТКАЧОВ�ОЛЕКСІЙ�ОЛЕКСАНДРОВИЧ,�сім’я —�дві�особи�(він,�др�жина),�на�дво�імнат-

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

126.�СКОВРУНСЬКИЙ�ЮРІЙ�МИХАЙЛОВИЧ,� 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��.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про перерозподіл видатків бюджету, 
передбачених Департаменту транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 

адміністрації) на 2014 рік
Розпорядження № 222 від 25 лютого 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 “Про затвердження Порядку пе/
редачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”, рішення
Київської міської ради 04 лютого 2014 року № 6/10152 “Про бюджет міста Києва на 2014 рік”, з метою забез/
печення оновлення комп’ютерної техніки для структурних підрозділів виконавчого органу Київської місь/
кої ради (Київської міської державної адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит-

���в�с�мі�7 280 082�Jрн,�передбачених�Департа-

мент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо-

Jо�орJан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�на�2014�рі����спеці-

альном�� фонді� бюджет�� міста� Києва� в� межах

заJальноJо� обсяJ�� бюджетних� призначень,

шляхом�зменшення�видат�ів�по��од��тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�180409�“Внес�и�орJанів�влади�Ав-

тономної�Респ�блі�и�Крим�та�орJанів�місцевоJо

самовряд�вання� �� стат�тні� �апітали� с�б’є�тів

підприємниць�ої�діяльності”�для�КП�“Київсь�ий

метрополітен”� та� збільшення�видат�ів�по� �од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня� місцевих� бюджетів� 170901� “Національна

проJрама� інформатизації”� для� Департамент�

транспортної� інфрастр��т�ри� ви�онавчоJо� ор-

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

державної�адміністрації),�що�додається.

2.� Затвердити� перерозподіл� видат�ів� роз-

вит��� в� с�мі� 716 160� Jрн,� передбачених�Де-

партамент�� транспортної� інфрастр��т�ри� ви-

�онавчоJо�орJан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�2014

рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва

в� межах� заJальноJо� обсяJ�� бюджетних� при-

значень,�шляхом�зменшення�видат�ів�по��од�

тимчасової� �ласифі�ації� видат�ів� та� �редит�-

вання� місцевих� бюджетів� 240900� “Цільові

фонди,� �творені�Верховною�Радою�Автоном-

ної�Респ�блі�и�Крим,�орJанами�місцевоJо�са-

мовряд�вання�і�місцевими�орJанами�ви�онав-

чої�влади”�для�КП�“Київпастранс”�та�збільшен-

ня� видат�ів� по� �од�� тимчасової� �ласифі�ації

видат�ів� та� �редит�вання� місцевих� бюджетів

240900� “Цільові� фонди,� �творені� Верховною

Радою�Автономної� Респ�блі�и�Крим,� орJана-

ми�місцевоJо�самовряд�вання�і�місцевими�ор-

Jанами� ви�онавчої� влади"� для�Департамент�

транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчоJо�ор-

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

державної�адміністрації),�що�додається.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчоJо�орJан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

забезпечити� подання� на� поJодження� пере-

розподіл�� бюджетних� призначень,� передба-

ченоJо� п�н�тами� 1,� 2� цьоJо� розпорядження,

до� постійної� �омісії� Київсь�ої� місь�ої� ради� з

питань� бюджет�� та� соціально-е�ономічноJо

розвит��.

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчоJо�ор-

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

державної� адміністрації)� внести� відповідні

зміни� до� розпис�� місцевоJо� бюджет�� після

поJодження� в� �становленом�� поряд��� пере-

розподіл��видат�ів,�передбаченоJо�п�н�тами

1,2�цьоJо�розпорядження,� з�постійною��омі-

сією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет�

та�соціально-е�ономічноJо�розвит��.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьоJо�розпо-

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

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.

Голова В. Макеєнко

Затверджено�

Розпорядження�ви�онавчоJо�орJан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�25.02.2014�№�222

Перерозподіл бюджетних призначень, 
передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
на 2014 рік

№ п/п Код тимчасової
класифікації
видатків 
та кредитування
місцевих
бюджетів

Назва бюджетної програми Код еконо�
мічної
класифіка�
ції видатків

Сума
зменшення
(грн)

Сума
збільшення
(грн)

1 180409 Внески органів влади Автономної
Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування у статутні
капітали суб'єктів підприємницької
діяльності КП "Київський
метрополітен"

3210 7 280 082

2 170901 Національна програма
інформатизації Департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

3110 7 280 082

Продовження, почато����№25�(1294)�за�14�березня�2014�ро��



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 18 березня 2014 року

3 240900 Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування
і місцевими органами виконавчої
влади, КП "Київпастранс"

2610 716 160

4 240900 Цільові фонди, утворені Верховною
Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування
і місцевими органами виконавчої
влади, Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2210 716 160

Всього 7 996 242 7 996 242

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної 

адміністрації) від 24 липня 2013 року № 1250 
“Про оплату праці керівників державних підприємств, 
переданих до сфери управління виконавчого органу

Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)

та підприємств, об’єднань, заснованих 
на комунальній власності територіальної громади міста Києва,

та визначення такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень 

Київської міської державної адміністрації”
Розпорядження № 239 від 5 березня 2014 року

Відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці”, постанови Кабі/
нету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підпри/
ємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”, розпоря/
дження Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 “Про порядок призначення та звільнення
керівників підприємств, установ іа організацій, що належать до комунальної власності територіальної гро/
мади міста Києва” та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України:

1.� Внести� до� розпорядження� ви�онавчоJо

орJан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�24�липня�2013

ро��� № 1250� “Про� оплат�� праці� �ерівни�ів

державних�підприємств,�переданих�до�сфери

�правління� ви�онавчоJо� орJан�� Київсь�ої

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

міністрації)�та�підприємств,�об’єднань,�засно-

ваних�на��ом�нальній�власності�територіаль-

ної�Jромади�міста�Києва,�та�визначення�та�и-

ми,� що� втратили� чинність,� дея�их� розпоря-

джень�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції"�та�і�зміни:

1.1.�У�заJолов���розпорядження�слово�“ви-

значення”�замінити�словом�“визнання”.

1.2.� У� підп�н�ті� 1� п�н�т�� 6�розпорядження

слова�“в�одноденний�термін”�замінити�слова-

ми�“в�термін,�що�не�перевищ�є�5�днів”.

2.� П�н�т� 2� Перелі��� до��ментів,� я�і� пода-

ються� до� Департамент�� соціальної� політи�и

ви�онавчоJо� орJан�� Київсь�ої� місь�ої� ради

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

для� перевір�и� та� поJодження� прое�т�� �он-

тра�т��з��ерівни�ами�державних�підприємств,

переданих�до�сфери��правління�ви�онавчоJо

орJан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної� адміністрації),� та�підприємств,

об’єднань,� заснованих� на� �ом�нальній� влас-

ності територіальної�Jромади�міста�Києва,�за-

твердженоJо� розпорядженням� ви�онавчоJо

орJан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�24�липня�2013

ро���№ 1250,�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

“2.�Копія�подання�або�прое�т�розпоряджен-

ня�про�призначення�на�посад���ерівни�а�Під-

приємства”.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоJо�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�Jолови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�зJідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Макеєнко

Про деякі питання виплати довічних міських стипендій
видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження № 248 від 12 березня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про довічні

міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого орга/
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, заре/
єстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 2/919, враховуючи прото/
кол засідання комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва від
03 лютого 2014 року № 1, з метою подальшої підтримки й засвідчення видатних особистих досягнень діячів
культури і мистецтва в місті Києві та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Припинити�виплат��довічної�місь�ої�сти-

пендії�видатним�діячам���льт�ри� і�мистецтва

Кравчен���ЄвJен��Прохорович�,�засл�женом�

ж�рналіст��У�раїни,�з�1�лютоJо�2014�ро��.

2.�Призначити�довічн��місь���стипендію�ви-

датним�діячам���льт�ри�і�мистецтва�Л�бчен�о

Валентині�Оле�сіївні,�ветеран��преси,�з�1�лю-

тоJо�2014�ро��.

3.�Підп�н�т�1.3�п�н�т��1�розпорядження�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�08

червня� 2007� ро���№ 671� "Про� призначення

довічних�місь�их� стипендій� видатним� діячам

��льт�ри�та�мистецтва"�ви�лючити.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьоJо�розпоря-

дження� по�ласти� на� заст�пни�ів� ї� державної

адміністрації�зJідно�з�розподілом�обов'яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Про організацію заходів з підготовки 
до проведення чергових призовів громадян України 

на строкову військову службу до внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ України у 2014 році у місті Києві

Розпорядження № 250 від 12 березня 2014 року
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України

від 14 жовтня 2013 року № 562/2013 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян
України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звіль/
нення в запас військовослужбовців у 2014 році", рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року
№ 16/5403 "Про затвердження Програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служ/
би, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово/патріотичного ви/
ховання молоді на 2011—2015 роки" (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 10 листопа/
да 2011 року № 595/6831):

1.�Департамент��транспортної� інфрастр��-

т�ри�ви�онавчоJо�орJан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

забезпечити� в� період� призов�� перевезення

війсь�ово-лі�арсь�ої� �омісії� Київсь�оJо� місь-

�оJо�війсь�овоJо��омісаріат��та�призовни�ів�з

призовних� дільниць� на� Київсь�ий� місь�ий

збірний�п�н�т.�Здійснити�заходи�щодо�визна-

чення� підприємств-ви�онавців� для� переве-

зення�призовни�ів�та�війсь�ово-лі�арсь�ої��о-

місії�відповідно�до�заяво��Київсь�оJо�місь�оJо

війсь�овоJо��омісаріат��та���ласти�відповідні

доJовори�з�ви�онавцями�в��становленом��по-

ряд��.

2.� Департамент�� житлово-�ом�нальної� ін-

фрастр��т�ри� ви�онавчоJо� орJан�� Київсь�ої

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

міністрації)�здійснити�заходи�щодо�визначен-

ня� підприємств-ви�онавців� та� забезпечити

протяJом�ро���проведення�поточноJо�ремон-

т��б�дин�ів�та�приміщень�Київсь�оJо�місь�оJо

війсь�овоJо� �омісаріат�,� Київсь�оJо� місь�оJо

збірноJо�п�н�т�,�районних���місті�Києві�війсь-

�ових��омісаріатів,�я�і�належать�до��ом�наль-

ної� власності� територіальної� Jромади� міста

Києва,�та���ласти�відповідні�доJовори�з�ви�о-

навцями�в��становленом��поряд��.

3.� Департамент�� охорони� здоров'я� ви�о-

навчоJо� орJан�� Київсь�ої�місь�ої� ради� (Київ-

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

печити� �� встановленом�� поряд��� війсь�ово-

лі�арсь��� �омісію� Київсь�оJо� місь�оJо� війсь-

�овоJо� �омісаріат�� медичним� інстр�ментарі-

єм�і�Jосподарсь�им�майном,�необхідним�для

медичноJо�обстеження�Jромадян�призовноJо

ві���під�час�припис�и�до�призовної�дільниці�та

проведення�черJових�призовів.

4.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�забезпечити���встановленом��по-

ряд���районні�війсь�ово-лі�арсь�і� �омісії�ме-

дичним� інстр�ментарієм� і� Jосподарсь�им

майном,� необхідним� для� медичноJо� обсте-

ження�Jромадян�призовноJо�ві���під�час�при-

пис�и� до� призовної� дільниці� та� проведення

черJових�призовів.

5.�Департамент��фінансів�ви�онавчоJо�ор-

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

державної� адміністрації)� забезпечити� фінан-

с�вання� видат�ів� на� перевезення� в� період

призов��війсь�ово-лі�арсь�ої��омісії�Київсь�о-

Jо� місь�оJо� війсь�овоJо� �омісаріат�� та� при-

зовни�ів� з� призовних� дільниць� на� Київсь�ий

місь�ий�збірний�п�н�т�і�проведення�поточно-

Jо�ремонт��б�дин�ів�та�приміщень�Київсь�оJо

місь�оJо� війсь�овоJо� �омісаріат�,� Київсь�оJо

місь�оJо�збірноJо�п�н�т�,�районних���місті�Ки-

єві�війсь�ових��омісаріатів.

6.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри� ви�онавчоJо� орJан�� Київсь�ої� місь�ої

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

трації),� Департамент�� житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчоJо�орJан��Київсь�ої

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

міністрації)� надавати� до� Департамент�� фі-

нансів� ви�онавчоJо� орJан�� Київсь�ої� місь�ої

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

трації)�один�раз�на�півро���звіт�про�ви�орис-

тані� �ошти� на� перевезення� призовни�ів� та

війсь�ово-лі�арсь�ої��омісії�в�період�призов�

і�проведення�поточноJо�ремонт��б�дин�ів�та

приміщень� Київсь�оJо� місь�оJо� війсь�овоJо

�омісаріат�,� Київсь�оJо� місь�оJо� збірноJо

п�н�т�,�районних���місті�Києві�війсь�ових��о-

місаріатів�за�І�півріччя�до�25�серпня�та�за�рі�

—�до�25�лютоJо�наст�пноJо�ро���за�звітним.

7.�Київсь�ом��місь�ом��війсь�овом���оміса-

ріат��раз�на�півро���надавати�постійній��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та

соціально-е�ономічноJо�розвит���та�ви�онав-

чом��орJан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�звіт�про�стан

ви�онання� ПроJрами� за� І� півріччя� до� 25� ве-

ресня�та�за�рі��—�до�25�березня�наст�пноJо

ро���за�звітним.

8.�Контроль�за�ви�онанням�цьоJо�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів�Jолови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�зJідно�з

розподілом�обов'яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Про переведення жилих приміщень квартири № 61 
житлового будинку № 9 на вул. Юліуса Фучика 

в Солом'янському районі у нежилі
Розпорядження № 251 від 12 березня 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 Кульбіч/Калбукової Світлани Анатоліївни від 09 січня 2014 року, що діє
від імені громадянина Станкевича Віталія Васильовича, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

�вартири�№�61,�розташовані�на�першом��по-

версі�житловоJо�б�дин���№ 9�на�в�л.�Юлі�са

Ф�чи�а�в�Солом'янсь�ом��районі,���нежилі

за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьоJо�розпоря-

дження.

2.� Громадянин�� Стан�евич�� Віталію� Васи-

льович�:

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

стр��цію�частини�першоJо�поверх��(�олишня

�вартира�№ 61)� житловоJо� б�дин���№� 9� на

в�л.�Юлі�са�Ф�чи�а�в�Солом'янсь�ом��районі

під�маJазин�непродовольчих�товарів�з�влаш-

т�ванням�о�ремоJо�вход�.

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

ном��поряд���прое�тн��до��ментацію�на�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�блаJо�строю�м.�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

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

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

них�робіт.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьоJо�розпоря-

дження�по�ласти�на�Солом'янсь���районн��в

місті�Києві�державн��адміністрацію.

Голова В. Бондаренко

Про встановлення тимчасових спортивних 
та допоміжних споруд з облаштуванням 

воднолижного стадіону з відповідною інфраструктурою 
на Трухановому острові для проведення змагань 

та навчально/тренувального процесу з водних видів спорту
Розпорядження № 252 від 12 березня 2014 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішень Київської місь/
кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 "Про визначення порядку організації та проведення у Києві не/
державних масових громадських заходів політичного, культурно/просвітницького, спортивного, видовищ/
ного та іншого характеру", від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року", та з метою розвитку фізичної культури і спорту, в межах функцій органу місцевого са/
моврядування:

1.�Підтримати� ініціатив��Громадсь�ої� орJа-

нізації� "Воднолижний��л�б� "Київ"�щодо�вста-

новлення�тимчасових�спортивних�та�допоміж-

них� спор�д� з� облашт�ванням� воднолижноJо

стадіон�� з� відповідною� інфрастр��т�рою� на

Тр�хановом��острові�для�проведення�змаJань

та�навчально-трен�вальноJо�процес��з�водних

видів�спорт�,�а�та�ож�для�сприяння�в�а�тивіза-

ції� роботи� дитячо-юнаць�их� спортивних�ш�іл

міста�Києва�зJідно�зі�схемою,�що�додається.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 718 березня 2014 року

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

2. Встановлення тимчасових спортивних та допоміжних
спор д з облашт ванням воднолижно о стадіон з відпо-
відною інфрастр т рою на Тр хановом острові для про-
ведення зма ань та навчально-трен вально о процес з
водних видів спорт не передбачає апітально о б дівниц-
тва.
3. Взяти до відома, що відповідальність за під отов і

проведення заходів, в азаних в п н ті 1 цьо о розпоря-
дження, е спл атацію тимчасових спортивних та допоміж-
них спор д, взяла на себе Громадсь а ор анізація "Водно-
лижний л б "Київ".
4. Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) встановленом поряд надати міс-
тоб дівні мови та обмеження. Департамент місь о о бла-
о строю та збереження природно о середовища ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації), Дніпровсь ій районній в місті Києві
державній адміністрації, ом нальном об'єднанню "Київ-
зеленб д" встановленом поряд по одити Громадсь ій
ор анізації "Воднолижний л б "Київ" ви онання омпле с-
но о бла о строю та озеленення із облашт ванням водно-
лижно о стадіон та встановленням тимчасово о, сезонно-

о та цілорічно о ви ористання об'є тів ре реації та спор-
т .
5. До встановлення тимчасових спортивних та допоміж-

них спор д з облашт ванням воднолижно о стадіон з від-
повідною інфрастр т рою на Тр хановом острові для
проведення зма ань та навчально-трен вально о процес з
водних видів спорт по одити з Департаментом містоб д -
вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) технічне
завдання на розроб передпрое тних пропозицій з об-
лашт вання воднолижно о стадіон з відповідною інфра-
стр т рою на Тр хановом острові, передпрое тні пропо-
зиції.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по лас-

ти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації з ідно з розподілом обов'яз ів.

Голова В. Бондаренко

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про видачу ліцензії 
комунальному підприємству

Міжнародний аеропорт 
"Київ" (Жуляни)

Розпорядження № 254 від 12 березня 2014 року
Відповідно до пункту 17 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", розпорядження ви3

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 "Про ліцензування прова3
дження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовід3
ведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 2 від 24 лютого 2014 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ МІЖНАРОД-
НИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ) ( од ЄДРПОУ 01131514,
м. Київ, проспе т Повітрофлотсь ий, 79) ліцензію на право
провадження осподарсь ої діяльності з централізовано о во-
допостачання та водовідведення стро ом дії п'ять ро ів.

2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по ласти
на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції з ідно з розподілом обов'яз ів.

Голова В. Бондаренко

Про створення 
Київської міської призовної комісії 

з проведення чергового призову громадян України 
на строкову військову службу до внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ України 
у квітні3травні 2014 року

Розпорядження № 249 від 12 березня 2014 року
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу ", Указу Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562/2013

"Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році":

1. Для ерівництва і онтролю за діяльністю районних
призовних омісій створити Київсь місь призовн омі-
сію з проведення чер ово о призов ромадян У раїни на
стро ов війсь ов сл жб до вн трішніх війсь Міністер-
ства вн трішніх справ У раїни вітні-травні 2014 ро та
затвердити її с лад, що додається.
2. Головам районних в місті Києві державних адміністра-

цій:
2.1. Підвести підс м и осінньо о 2013 ро призов ро-

мадян на стро ов війсь ов сл жб .
2.2. Ор аніз вати робот із під отов и та проведення

весняно о призов 2014 ро .
2.3. Утворити районні призовні омісії та затвердити їх

с лад.
2.4. Направити для роботи районні війсь ові омісарі-

ати на період під отов и і весь термін проведення призов
технічних працівни ів і др аро .
2.5. Забезпечити районні війсь ові омісаріати автомо-

більним транспортом.
2.6. У омпле т вати районні лі арсь і омісії лі арями-

спеціалістами та забезпечити їх меди аментами, медичним
інстр ментарієм і санітарно- осподарсь им майном.
3. Просити Головне правління МВС У раїни в м. Києві

надавати допомо війсь овим омісаріатам міста Києва
проведенні призов ромадян на стро ов війсь ов сл ж-
б до вн трішніх війсь Міністерства вн трішніх справ У ра-
їни з розш призовни ів, я і хиляються від призов , за-
безпечити охорон ромадсь о о поряд на призовних
дільницях районів міста, Київсь ом місь ом збірном
п н ті та на приле лій до ньо о території.
4. Департамент охорони здоров'я ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації):
4.1. Забезпечити робот місь ої лі арсь ої омісії з 12

березня до 13 червня 2014 ро для проведення онтроль-
но о медично о о ляд призовни ів, призваних на стро о-
в війсь ов сл жб до вн трішніх війсь Міністерства вн т-
рішніх справ У раїни, з проведенням обов'яз ово о перелі-

обстежень (ВІЛ, епатит "В", "С" та сифіліс) відповідно
до Положення про війсь ово-лі арсь е спертиз в Зброй-
них Силах У раїни, затверджено о на азом Міністра оборо-

ни У раїни від 14 серпня 2008 ро № 402, зареєстрованим
Міністерстві юстиції У раїни 17 листопада 2008 ро за

№ 1109/15800, ромадян, я і заявили про нез од з ре-
з льтатом медично о о ляд і рішенням районної лі арсь ої
омісії, та перевір и за онності рішень стосовно призовни-
ів, визнаних непридатними та тимчасово непридатними
до війсь ової сл жби за рез льтатами призов та припис-
и, зі 100% охопленням андидатів з числа цивільної моло-
ді для вст п до вищих війсь ових навчальних за ладів Мі-
ністерства оборони У раїни та інших війсь ових форм -
вань.
4.2. Забезпечити місь лі арсь омісію меди амента-

ми, медичним інстр ментарієм і санітарно- осподарсь им
майном.
4.3. Забезпечити проведення обстеження призовни ів

лі вальних за ладах позачер ово, безоплатно та в повно-
м обсязі під особист відповідальність ерівни ів лі валь-
них за ладів.
5. Просити війсь ово о омісара Київсь о о місь о о вій-

сь ово о омісаріат зверн тись до дире тора державно о
підприємства Київсь ої філії № 1 "Концерн війсь тор сер-
віс" щодо надання допомо и місь ом війсь овом оміса-
ріат в ор анізації роботи б фет приміщенні їдальні Ки-
ївсь о о місь о о збірно о п н т , виділити для йо о робо-
ти обсл ов ючий персонал та забезпечити необхідними
продовольчими товарами, предметами матеріально-техніч-
но о постачання за відповідними заяв ами.
6. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої державної адмі-

ністрації — ерівни апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) П -
занов О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації зміст цьо о розпорядження.
7. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження по лас-

ти на заст пни ів олови Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації з ідно з розподілом обов'яз ів.

Голова В. Бондаренко

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Повідомлення 1
Розпорядженням адмін оле ії Київсь о о місь о о тервідділення

АМКУ від 11.12.2013 №219/02-р розпочато роз ляд справи № 159-
02/12.13 за озна ами пор шення ТОВ "А ва Трейд Сервіс"
(38464183), ТОВ "Юніонсервіс" (38390075) і ТОВ "Метротранс"
(36351060), передбачено о п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ "Про за-
хист е ономічної он ренції", ви ляді анти он рентних з одже-
них дій, я і стос ються спотворення рез льтатів тор ів.

Повідомлення 2
Розпорядженням адмін оле ії Київсь о о місь о о тервідділення

АМКУ від 17.01.2014 №06/02-рп/ розпочато роз ляд справи № 05-
02/01.14 за озна ами пор шення ПрАТ "Перес вна механізована о-
лона-43" (05408199) та ТОВ "БК "Дніпроб дсервіс" (35784134), пе-
редбачено о п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ "Про захист е ономічної
он ренції", ви ляді анти он рентних з оджених дій, я і стос -
ються спотворення рез льтатів тор ів.

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и прове-

дення он рс №109-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і
б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Київсь а державна а адемія водно о транспорт імені
етьмана Петра Конашевича-Са айдачно о повідомляє:
27 березня 2014 р. об 11.00 відб деться встановлення меж
земельної ділян и (облі овий од №8000000000:78:094:0037) в
нат рі (на місцевості) та за ріплення їх межовими зна ами та
прийом-передача межових зна ів на збері ання за адресою:
проспе т Героїв Сталін рад , 2 Оболонсь о о район м. Києва,
за альною площею 24775,86 в. м. з підписанням відповідно о
а т . Запрош ються всі заці авлені особи.
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Відповіді на сканворд 

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльнос-
ті — переможець он рс

1.
Нежила б дівля площею 20,10 в.м —
м.Київ, пров л. Межовий, 3-Б, літ."Б"

ФОП Льодін Ю.П.

2.
Нежилі приміщення площею 73,10 в.м —

м.Київ, в л. Кі відзе, 3, літ."А"
Універсальна товарна біржа

"Національні рес рси"

3.
Нежилий б дино — м.Київ, в л. Волось-

а, 2/21/19
ФОП Гира М.С.

4.
Нежилі приміщення площею 73,50 в.м —

м.Київ, в л. Гарматна, 31, літ."А"
ТОВ "ЄВРОЛІЗИНГ"

5.
Нежилі приміщення площею 57,50 в.м —
м.Київ, пров л. Вино радний, 1/11, літ."А"

СПД-ФО Аджиєв Т.М.

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) 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
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Температура +2°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +6°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура 0°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 18 áåðåçíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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Загальний наклад 131855. Замовлення 34516

1674 — ²âàíà Ñàìîéëîâè÷à áó-
ëî ïðîãîëîøåíî ãåòüìàíîì "îáîõ
áåðåã³â Äí³ïðà". 

1917 — ó Êèºâ³ óòâîðåíî Öåí-
òðàëüíó Ðàäó — øèðîêîïðåäñòàâ-
íèöüêèé ãðîìàäñüêèé îðãàí,
ñôîðìîâàíèé ç ïðåäñòàâíèê³â óê-
ðà¿íñüêèõ ïàðò³é, íàóêîâèõ, îñ-
â³òí³õ, êîîïåðàòèâíèõ òà ñòóäåíò-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é. ¯¿ ãîëîâîþ îá-
ðàíî 51-ð³÷íîãî ïðîôåñîðà ³ñòîð³¿
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, ë³äåðà
Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêèõ ïîñòó-
ïîâö³â. Ïðîâ³äíà ðîëü ó Öåí-
òðàëüí³é ðàä³ íàëåæàëà ñîö³àë³ñ-
òè÷íèì ïàðò³ÿì - óêðà¿íñüêèì ñî-
ö³àë-äåìîêðàòàì òà óêðà¿íñüêèì
åñåðàì. 

1969 — Ãîëäà Ìå¿ð, óðîæåíêà
Óêðà¿íè, ñòàëà ÷åòâåðòèì
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì ²çðà¿ëþ, ïåð-
øîþ æ³íêîþ íà öüîìó ïîñòó. 

1990 — Ïðåçèäåíò Ëèòâè Â³òàó-
òàñ Ëàíäñáåðã³ñ â³äõèëèâ óëüòè-
ìàòóì Ìîñêâè, ùî âèìàãàâ â³äìî-
âèòèñü â³ä ïðîãîëîøåíî¿ íåùî-
äàâíî íåçàëåæíîcò³ ðåñïóáë³êè. 

1995 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè
ñêàñóâàëà ïîñàäó ïðåçèäåíòà
Êðèìó. 

1999 — îô³ö³éíèé Âàòèêàí ³
êîìïàí³ÿ Sony âèïóñòèëà ìóçè÷-
íèé â³äåîêë³ï "Abba Pater" ç ó÷àñ-
òþ ïàïè ²âàíà-Ïàâëà II

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

У
чені і спортсмени впро�
довж багатьох років спе�
речаються про те, варто

вживати пиво після тренувань
чи ні. Крапку в цій суперечці
може поставити канадська
компанія, що створила спеці�
альне пиво для спортсменів.

Раніше вчені вже неодноразово заявля�

ли, що отримуваний бродінням напій на�

багато краще відновлює водний баланс

після тренувань, ніж вода.

Останнім доказом цього твердження

стали результати дослідження, проведе�

ного професором Мануелем Гарсоном,

який обстежував групу студентів із 40�ка

чоловік. Тоді він також прийшов до вис�

новку, що ячмінні напої є переважніши�

ми для спортсменів, ніж вода.

У своїх роботах учені вказували, що у

пиві міститься більше 30 мінералів і мік�

роелементів, тому воно на 50 % забезпе�

чує потребу людського організму в магнії

і фосфорі і на 20 % в калії. 

Проте аргументи супротивників вигля�

дали не менш переконливими. Так, скеп�

тично настроєні дослідники звертали

увагу на мінуси вживання пива, яке дра�

тує слизову оболонку шлунку, унаслідок

чого порушується процес травлення. За

словами учених, при постійному спожи�

ванні пінного напою можна обзавестися

“пивним” животом, “бичачим” серцем і

імпотенцією або фригідністю.

Тепер крапку в цій суперечці можуть

поставити розробники канадської ком�

панії, які створили унікальне пиво для

спортсменів. Їх винахід називається Lean

Machine Ale і дійсно продаватиметься як

спортивний напій, пише kinopoisk.me.

Згідно з описом новинки, вміст алкого�

лю в пиві складає всього 0,5 %, тому

спортсмени можуть не боятися за знижен�

ня точності рухових реакцій. Проте основ�

ною родзинкою Lean Machine Ale є вхідні

в його склад антиоксиданти і електроліти,

які допомагають організму відновлювати�

ся після фізичних навантажень шляхом

збагачення організму життєво важливими

живильними речовинами. Але і це ще не

все — в канадському пиві, що зміцнює

імунну систему, міститься 77 калорій, 7 г

білка і 7 різних вітамінів

У США зварили пиво спеціально 
для спортсменів
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ОВНИ, вам маряться воро и, але то насправді вир є
ваше войовниче “я”. Ні з им не он р йте, а поста-
райтеся армоніз вати свій вн трішній світ, омпроміс
безпечить від фатальних помило в житті. П блічних
вист пів слід ни ати, в тиші та самотності поч вати-
метеся найліпше, тримаючи зв’язо зі Всевишнім.
ТЕЛЬЦІ, ви дос оналий фахівець, палаєте творчим

ент зіазмом, с перни ів можна не боятися, запози-
ч йте них досвід і старанно тр діться, реалізов ючи
спільні інтереси. Бла одатний мі ро лімат в оле тиві,
де пан є справедливість, взаємороз міння — запор -
а добро о здоров’я і шанс за ласти плідне підґр нтя
для подальшої співпраці.
БЛИЗНЯТА, життя — це ра, де призи отримають

романти и, творчі ент зіасти. Професійні амбіції тор-
жеств ватим ть, ловіть на од , аби продемонстр вати
най ращі фахові навич и і зар читися підтрим ою ви-
со их посадовців.
РАКИ через хвороблив вразливість схильні заци -

люватися на проблематичних сторонах б ття, недо-
оцінюючи власні можливості, а вони олосальні! За-
н ртеся вн трішній світ, аби підзарядити енер етич-
ні батареї і запалити пол м’я бажань, я е ра етою ви-
несе на потрібн орбіт .
ЛЕВИ, пристрасна допитливість є пот жним стим -

лом до дій. С ньте носа до ч жо о проса, всім ці ав-
теся, розширюйте діапазон знань. Нове — це давно
заб те старе, я і онта ти з людьми, що потреб ють
відновлення. Я що з стрінете давньо о приятеля, ні-
чо о дивно о, та випад овість є доленосною, значить,
ви олись разом щось не завершили і маєте тепер до-
опрацювати.
ДІВИ, ол бтеся з бла овірними, реалізов йте се -

с альний потенціал не для тілесних тіх, а для д шев-
ної ідилії, тоді ваш союз стане міцнішим. На першом
плані фінансові питання, роші — це символ влади і
зброя в боротьбі за місце під сонцем, і ви їх зароби-
те, поверн вшись до старих ділових пропозицій!
ТЕРЕЗИ, робота — най раща відд шина. У ріплюй-

те сл жбові р бежі, де ви блис чий фахівець, одна
фінансові апетити слід прибор ати, т т доля виставила
“запобіжни и” — більше, ніж визначено, не отримаєте!
СКОРПІОНИ, день армічний, оли вас зобов’яз -

ють не носити амінь за паз хою, а ви ин ти йо о
еть! Пристрасть, заздрість, образа, помста — це плід
хворобливої яви, що, мов шашіль, підточ ватиме зсе-
редини, а це по ано позначиться я на самопоч тті,
та і на взаєминах з оточенням.
СТРІЛЬЦІ, непороз міння з оле ами, розбіжності в

оле тиві — не привід для звин вачень недолі ах чи
вадах людей. Швидше за все, поточні проблеми ви-
ли ані збі ом обставин, незалежних від вас. В цілом
дача посміхатиметься всім, хто не звалює на себе тя-
ар адміністративної та фінансової відповідальності.
КОЗЕРОГИ, зробіть е с рс в мин ле, майб тнє

ар’єри вима ає онцентрації з силь і б д ється на
давньом ф ндаменті. Контролюйте емоції, не нерв й-
те без підстав, неправедний нів є ріховним.
ВОДОЛІЇ, власні д м и, пере онання є др орядни-

ми, зате ч жий світо ляд є правильним, там зерна іс-
тини, беріть їх на озброєння і тоді не збочите з пра-
вильно о шлях . Нині ваша чарівність є золотим ози-
рем, я ий слід ви идати ритичн мить.
РИБИ, ви яс рава пасіонарна особистість, я а сяє

сонцем в юрбі, приваблюючи ва . П блі а липне, я
м ха на мед, і не дивно, адже інстин тивно відч ває
можливість життєдайної підзаряд и
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