
Курс 
на вітчизняне
Міська влада обіцяє підтримку київським виробникам

Тенденції у промисловому комплексі міста

на сьогодні невтішні. Про це під час апарат�

ної наради КМДА заявила директор Депар�

таменту промисловості та розвитку підпри�

ємництва Людмила Денисюк. Так, в 2013 ро�

ці 55 промислових підприємств міста призу�

пинили свою діяльність. Причини спільні

для всіх — зниження купівельної спромож�

ності населення, подорожчання сировини,

зношеність обладнання, відсутність механіз�

му кредитної підтримки вітчизняних вироб�

ництв, невирішеність питання відшкодуван�

ня ПДВ в необхідному обсязі, недоскона�

лість законодавчої бази. Вирішити все це

можна, однак лише змінивши систему дер�

жавного управління.

Як зазначила Людмила Денисюк, завдяки

активній роботі департаменту та його струк�

турних підрозділів з 55 підприємств чотири

вже відновили свою діяльність, більшість з

решти, сподівається посадовець, запрацю�

ють вже цьогоріч.

Окрім того, у 2013�му індекс промислового

виробництва впав на 10,4 % при тому, що ін�

декс реалізованої продукції зріс на 30,8 %.

Найбільше обсяг промисловості скоротився в

текстильному виробництві — 17,5 %, маши�

нобудуванні — 16 %, харчовій промислово�

сті — 14,2 %. "Основні причини нестабільно�

сті промислового комплексу — призупинен�

ня діяльності підприємств, посилення конку�

ренції з боку іноземних виробників аналогіч�

ної продукції, наявність контрабандної та

контрафактної продукції, обмеженість обіго�

вих коштів, суттєве збільшення фіскального

тиску за рахунок підвищення ставок акцизно�

го збору",— наголосила Людмила Денисюк.

Саме тому у такій ситуації місто намагаєть�

ся залишитись надійним партнером саме ки�

ївським виробникам. Наразі розробляється

новий закон про тендерні закупівлі, у якому

хочуть прописати пріоритет для вітчизняного

виробника. Деякі суттєві кроки для підтрим�

ки київських промисловців уже були зробле�

ні на рівні столиці. Так, якщо в 2011 році при

закупівлі робіт та послуг у розмірі 7–8 млрд

грн вітчизняні виробники виграли тендери

всього на суму 165 млн грн, то в минулому

році у київських виробників придбали това�

рів та послуг вже на 1 млрд 200 млн грн. Тоб�

то майже у 7 разів більше.

Як зазначила Людмила Денисюк, пріори�

тетним завданням для київської влади зали�

шається створення індустріального парку на

лівому березі, який дозволить забезпечити

30–50 тисячами робочих місць. Тут розміс�

тять імпортозаміщуючі виробництва. Окрім

того, аби стабілізувати ситуацію, в промисло�

вому секторі хочуть реорганізувати підпри�

ємства, які не можуть ефективно використо�

вувати земельні ділянки. У планах також

створення інформаційної системи форму�

вання баз даних промислового і наукового

комплексів, яка буде включати перелік тех�

нологічних процесів і обладнання промисло�

вих підприємств, що можуть бути задіяні в

міжвиробничій кооперації. А в більш далекій

перспективі — відкриття мережі фірмових

магазинів столичних виробників.

Київ розпочне формування нових стосун�

ків влади та виробників. Зокрема рада дирек�

торів підприємств має сформулювати п'ять

нагальних питань, які потребують першочер�

гового вирішення. Про це заявив голова

КМДА Володимир Бондаренко. "Це початок

нових стосунків влади і підприємців. Я для

себе намітив кілька питань, які потрібно змі�

нити. Ми сьогодні живемо в одному місті, і у

нас одні питання. Тому я пропоную вам для

початку сформулювати п'ять найболючіших

питань. Ми є патріотами нашого міста і на�

шої держави і будемо наполягати, щоб наші

виробники мали пріоритет при держзакупів�

лях",— наголосив Володимир Бондаренко,

звертаючись до представників промислового

сектору міста.

До слова, промисловий комплекс Києва в

2013 році був представлений 625 підприєм�

ствами, 31 з яких державної форми власності.

42 підприємства є великими платниками по�

датків, які в минулому році сплатили до бю�

джетів 26,2 млрд грн.

Разом з тим, заробітна плата працівників

промислового сектору в 2013�му зросла на

8,3 % і становила 4 763 грн �
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Призначено голів кількох 
райдержадміністрацій 
столиці

Ïðèçíà÷åíî ãîë³â Äåñíÿíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêî¿,

Îáîëîíñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿, Ïå÷åðñüêî¿ òà Øåâ-

÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é.

Òàê, 19 êâ³òíÿ 2014 ðîêó âèêîíóþ÷èé îáî-

â'ÿçêè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Òóð÷è-

íîâ ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 677/2014-ðï

ïðî ïðèçíà÷åííÿ Êóçèêà Ïåòðà Ìèêîëàéîâè÷à

ãîëîâîþ Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà

Óêðà¿íè â³ä 19 êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 678/2014-ðï,

ãîëîâîþ Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

ïðèçíà÷åíî Äîëèííîãî Ïåòðà Ñòåïàíîâè÷à.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 19

êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 679/2014-ðï ãîëîâîþ Îáî-

ëîíñüêî¿ ÐÄÀ ïðèçíà÷åíî Òèõîíîâà Ìèêîëó

Â³êòîðîâè÷à.

Âîéòîâè÷à ßðîñëàâà Ïåòðîâè÷à ïðèçíà÷åíî

ãîëîâîþ Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì

Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 19 êâ³òíÿ 2014 ðîêó

¹ 680/2014-ðï.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 17

êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 648/2014-ðï ãîëîâîþ Ïå-

÷åðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðèçíà÷åíî

Êðèâîøåþ Ãåííàä³ÿ Ãðèãîðîâè÷à.

Ðîçïîðÿäæåííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 19

êâ³òíÿ 2014 ðîêó ¹ 681/2014-ðï ãîëîâîþ Øåâ-

÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ ïðèçíà÷åíî Ïàíòåëåºâà Ïåòðà

Îëåêñàíäðîâè÷à.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå áóëî ïðèçíà÷åíî ãîëîâó

Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ — Äàíåâè÷à Ìèêîëó Âîëîäè-

ìèðîâè÷à, ãîëîâîþ Äàðíèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³-

í³ñòðàö³¿ ïðèçíà÷åíî Ñ³íöîâà Ãåííàä³ÿ Ëüâîâè-

÷à, à ãîëîâîþ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ — Êóëèêà

Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à �

Проблему кіосків вирішать 
з урахуванням думки 
підприємців

Ïðîïîçèö³¿ âëàñíèê³â ÌÀÔ³â áóäóòü âðàõî-

âàí³ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñèñòåìè ðîçì³-

ùåííÿ ê³îñê³â ó ñòîëèö³. Íàðàç³ âæå ñôîðìî-

âàíà ðîáî÷à ãðóïà ç ïðåäñòàâíèê³â âëàäè òà

ãðîìàäè, ÿêà îï³êóºòüñÿ öèìè ïèòàííÿìè.

Ïðî öå çàÿâèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîí-

äàðåíêî, ñï³ëêóþ÷èñü ç ï³äïðèºìöÿìè, ÿê³

ïðèéøëè ï³êåòóâàòè Øåâ÷åíê³âñüêó ÐÄÀ.

Ê³ëüêà äåñÿòê³â àêòèâ³ñò³â âèìàãàëè ñòâîðåí-

íÿ ïðîçîðèõ óìîâ íà ðèíêó ÌÀÔ³â, âèêîð³-

íåííÿ êîðóïö³¿ òà çâ³ëüíåííÿ â³ä çàñèëëÿ íå-

çàêîííèõ ÿòîê çåëåíèõ çîí, ïðîõîä³â äî ñòàí-

ö³é ìåòðî òîùî.

"ß áóäó ï³äòðèìóâàòè ìàëèé ³ ñåðåäí³é á³çíåñ

ò³ëüêè òîä³, êîëè âîíè íå áóäóòü ïîðóøóâàòè ò³

îñíîâè áëàãîóñòðîþ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷àþòü ðîç-

ì³ùåííÿ ÌÀÔ³â íà ìåðåæàõ êîìóí³êàö³é, ïî-

áëèçó íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, âõîä³â ó ìåòðî. Ìè

ñòâîðèëè ñïåö³àëüíó ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà ðîçãëÿ-

íå âñ³ âàø³ ïðîïîçèö³¿. ² ïîñòóïîâî ìè áóäåìî

çíàõîäèòè êîíñåíñóñ. ß áóäó ðîáèòè âñå, ùîá

íàâåñòè â Êèºâ³ ïîðÿäîê. Òîìó ùî, ç âàøî¿ òî÷-

êè çîðó, ³íîä³ âè ïðàâ³, à ç ³íøî¿ òî÷êè çîðó,

âèíèêàº íåïðèºìíà ñèòóàö³ÿ, êîëè ãðîìàäÿíè

íå ìîæóòü çàéòè â ìåòðîïîë³òåí, àáî êîëè íà

çåëåí³é çîí³ ñòî¿òü ê³îñê. ² ÿ ïîâèíåí âðàõóâà-

òè îáèäâ³ ö³ ïîçèö³¿",— çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð

Áîíäàðåíêî.

Ïåðøî÷åðãîâî íàâåäóòü ëàä ç ïåðåñóâíèìè

ê³îñêàìè, ÿê³ çàïîëîíèëè òåðèòîð³¿ ïîáëèçó

ñòàíö³é ìåòðî. Êîìóíàëüíèêè ó ö³é ðîáîò³

ñï³âïðàöþâàòèìóòü ç ðàéîíàìè òà ÄÀ². Îêð³ì

òîãî, æîðñòê³øå êîíòðîëþâàòèìóòü, àáè âæå

äåìîíòîâàí³ ÌÀÔè íå ïîâåðòàëèñÿ ç³ øòðàô-

ìàéäàí÷èê³â íà âóëèö³ ì³ñòà. "Êðèøóâàëüíè-

ê³â" òàêîãî á³çíåñó î÷³ëüíèê ì³ñüêàäì³í³ñòðàö³¿

îá³öÿº æîðñòêî êàðàòè.

Çàçíà÷èìî, ùî íà ñüîãîäí³ â ì³ñò³ ùîäíÿ äå-

ìîíòóþòü 5–6 ê³îñê³â. Íà á³ëüø àêòèâí³ ä³¿ äëÿ

áîðîòüáè ç ïîðóøíèêàìè íå âèñòà÷àº í³ òåõí³-

êè, í³ êîøò³â �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

П
ромисловий комплекс столиці переживає не найкращі часи.
До задавнених проблем вітчизняних виробників додалися
ще й політична і, як її наслідок, економічна кризи. У січні�
грудні 2013 року індекс промислового виробництва впав на

10,4 %. Аби стабілізувати ситуацію на промислових підприємствах
столиці, міська влада має намір, в першу чергу, провести моніто�
ринг закупівель продукції промислових підприємств Києва за кошти
міського бюджету та збільшувати обсяги закупівель продукції за
бюджетні кошти.
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Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 41 (1310)

СЕРЕДА,
23 квітня
2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Хрещатик 2 23 квітня 2014 року

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами 

Розпорядження № 346 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Надати дозволи на розміщення зовніш-
ньої ре лами (далі — дозволи) з ідно з до-
дат ом до цьо о розпорядження іль ості 2
дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, надані з ідно з

додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-
ми до за інчення стро їх дії, а випад
змін за альномісь их вимо ах (підходах)

щодо розташ вання зовнішньої ре лами, я і
з мовлюють неможливість розташ вання від-
повідних ре ламних засобів, — до настання
та их змін за альномісь их вимо ах (підхо-
дах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

02.04.2014 № 346

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1. 38464!13 ПАТ "Комерційний
банк "Надра"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

4,235 Шевченківський
район, вул. Ярославів
Вал, 16

2. 39426!13 ТОВ "Континент!Торг" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді

3 Святошинський
район, вул. Львівська,
12

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами 

Розпорядження № 347 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 2 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, стро дії я их

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, є дійсними до за інчення стро
їх дії, а випад змін за альномісь их ви-

мо ах (підходах) щодо розташ вання зовніш-
ньої ре лами, я і з мовлюють неможливість
розташ вання відповідних ре ламних засо-
бів, — до настання та их змін за альномісь-
их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а Київсь ої
місь ої державної адміністрації — ерівни а
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

02.04.2014 № 347

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується
№ № дозволу Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного засобу Площа

кв.м
Місце розташування
рекламного засобу

1. 17830!07 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит)

36 Голосіївський район,
просп.40!річчя Жовтня,
62 (напроти будинку №
59!А, на розподільчій
смузі).

2. 17835!07 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит)

18 Дніпровський р!н, бульв.
Перова, 8

Про продовження строку дії дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами 

Розпорядження № 349 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозвол на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозвіл)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 1 дозвіл.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламно о засоб з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вача
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозвіл, стро дії я о о

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, є дійсним до за інчення стро
йо о дії, а випад змін за альномісь их

вимо ах (підходах) щодо розташ вання зов-
нішньої ре лами, я і з мовлюють неможли-
вість розташ вання відповідно о ре ламно о
засоб ,— до настання та их змін за ально-
місь их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

02.04.2014 № 349

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, строк дії якого продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа
кв. м

Місце
розташування
рекламного
засобу

1. 17826!07!П!1 ТОВ "АТЛАНТ!М
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА"

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

4,5 Дарницький
район,
Дніпровська
набережна, 16

Про продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої
реклами 

Розпорядження № 354 від 2 квітня 2014 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек

лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон

цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ

ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Продовжити стро дії дозволів на розмі-
щення зовнішньої ре лами (далі — дозволи)
з ідно з додат ом до цьо о розпорядження
іль ості 13 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, стро дії я их

продовжено з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, є дійсними до за інчення стро
їх дії, а випад змін за альномісь их ви-

мо ах (підходах) щодо розташ вання зовніш-
ньої ре лами, я і з мовлюють неможливість
розташ вання відповідних ре ламних засо-
бів, — до настання та их змін за альномісь-
их вимо ах (підходах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

02.04.2014 № 354

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 09571!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Татарська, 6 / вул.
Підгірна

2. 09247!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Ольжича / вул.
Ясногірська



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 323 квітня 2014 року

3. 09433!05!П!1 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Уманська / вул. Курська

4. 09572!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Татарська, 7 / вул. Підгірна

5. 09575!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Славгородська, 3/5 (64 м до вул.
Руднєва)

6. 09655!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Славгородська, 4 (140 м до вул.
Тростянецька)

7. 12735!06 ТОВ "РА Арго" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда (виїзд з
Московського проспекту, № 1)

8. 09577!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул. Шолом!
Алейхема, 14 (розподільча смуга)

9. 09569!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Нагірна, 27

10. 02177!03!П!З ТОВ "ОКТАГОН!
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул. Василя
Липківського (Урицького), 22
/вул. Стадіонна

11. 16926!07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, Кловський
узвіз, 9/1

12. 16932!07 ТОВ "ЕКОСВІТ" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Печерський район, вул. Суворова,
4 (№1)

13. 09246!05!П!2 ТОВ "Довіра
Аутдор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Ризька, 22

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про прийняття до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва зовнішніх теплових мереж підприємства

громадського харчування у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”

Розпорядження № 353 від 2 квітня 2014 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Украні” рішення Київської місь


кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери

торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін

фраструктури”, враховуючи звернення підприємства громадського харчування у формі товариства з обме

женою відповідальністю “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ” (лист від 02 лютого 2014 року № 133
02/13) та протокол ‘загальних
зборів учасників від 30 січня 2014 року № 1/2014, з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняття безоплатно до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва і передати володіння та орист вання
п блічном а ціонерном товариств “КИЇВ-
ЕНЕРГО” зовнішні теплові мережі від підпри-
ємства ромадсь о о харч вання формі то-
вариства з обмеженою відповідальністю “ЗЕ-
ЛЕНИЙ ГАЙ” з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження, в межах та на мовах, визначе-
них У одою щодо реалізації прое т правлін-
ня та реформ вання енер етично о омпле -
с м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та до-
повненнями), я а ладена між АК “Київене-
р о” та Київсь ою місь ою державною адмі-
ністрацією.
2. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-

ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації; забезпечити приймання-передач зов-
нішніх теплових мереж, зазначених п н ті 1
цьо о розпорядження на мовах, визначених
відповідною У одою.
3. 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. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами 
Розпорядження № 348 від 2 квітня 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. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

02.04.2014 № 348

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1. 26010!10 ТОВ "ПХ ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

2 Печерський район,
вул. Басейна / Крутий
узвіз,1/2!А

2. 28755!11 ТОВ "ЕРА МД" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

11,1002 Оболонський район,
просп. Героїв
Сталінграда, 24!А

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 339 від 2 квітня 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, підпунктів 16.1.1 та 16.1.2 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, за

твердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. С ас вати 4 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. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

02.04.2014 № 339

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв.м

Місце розташування рекламного засобу 

1. 01750!03 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

13,6476 Шевченківський район, Володимирський
проїзд, 15 (СофІївська площа, сквер)

2. 01895!03 ТОВ "Київтрейд" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,5 Дарницький район, Харківське шосе, 144в 

3. 28273!11 4 ТОВ "СТД" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,088 Печерський район, бульв. Лесі Українки, 20/22

4. 31702!12 ФО!П Дерманець
Валентина
Миколаївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,6 Дарницький р!н, Дніпровська набережна, 26,
літера Ж

Про організацію роботи щодо здійснення шефства 
над військовими частинами та військовими навчальними 

закладами Збройних Сил України в 2014 році
Розпорядження № 351 від 2 квітня 2014 року

Відповідно до Указу Президента України від 27 вересня 2010 року № 918/2010 “Питання шефства над
Збройними Силами України, продовжуючи традиції шефства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій над військо

вими частинами та військовими навчальними закладами Збройних Сил України, з метою активізації цієї
роботи, сприяння піднесенню престижу військової служби, вирішенню питань соціально
побутових і куль

турних проблем військовослужбовців, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити перелі війсь ових частин
та війсь ових навчальних за ладів Зброй-
них Сил У раїни, над я ими здійснюється
шефство стр т рними підрозділами ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) та
підприємствами міста Києва, що додаєть-
ся.
2. Затвердити план роботи ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій щодо здійс-
нення шефства над війсь овими частинами
та війсь овими навчальними за ладами
Збройних Сил У раїни на 2014 рі (далі —
План роботи), що додається.
3. Головним розпорядни ам бюджетних
оштів — ви онавцям План роботи здійсню-
вати заходи в межах за альних аси н вань,

передбачених бюджеті міста Києва на 2014
рі на відповідні цілі.
4. Визнати та им, що втратило чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) від 05 червня 2013 ро № 863
“Про ор анізацію роботи щодо здійснення
шефства над війсь овими частинами та вій-
сь овими навчальними за ладами Збройних
Сил У раїни 2013 році”.
5. Контроль за ви онанням ньо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Д баса Б. Й.

В. Бондаренко

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 5 квітня 2011 року № 484 
“Про Колегію виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)"
Розпорядження № 379 від 4 квітня 2014 року

З метою вдосконалення роботи Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та у зв’язку з кадровими змінами:

1. П н т 6 Положення про Коле ію ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), за-
тверджено о розпорядженням ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрацїї) від 05 віт-
ня 2011 ро № 484, ви ласти та ій реда -
ції:
“6. Посадовий с лад Коле ії визначається

оловою Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації та затвердж ється розпорядженням
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації.”
2. П н т 2 розпорядження ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 05 вітня 2011
ро № 484 “Про Коле ію ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації)” ви ласти та ій
реда ції:
“2. Затвердити посадовий с лад Коле ії ви-
онавчою ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації), що до-
дається.”
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3. Унести зміни до с лад Коле ії ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), затвердже-
но о розпорядженням ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації) від 05 вітня 2011 ро
№ 484, ви лавши йо о новій реда ції, що
додається.

Голова В. Бондаренко

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 04.04.2014 № 379

Посадовий склад Колегії виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Голова Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації ( олова Коле ії)
перший заст пни олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації (заст пни олови
Коле ії)
заст пни олови Київсь ої місь ої держав-

ної адміністрації — ерівни апарат ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) (се ретар
Коле ії)
заст пни Київсь о о місь о о олови —

се ретар Київради
заст пни и олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації
дире тор Департамент е ономі и та ін-

вестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції)
дире тор Департамент соціальної політи-
и ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
дире тор Департамент промисловості та

розвит підприємництва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)
дире тор Департамент транспортної ін-

фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)
дире тор Департамент фінансів ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)
дире тор Департамент містоб д вання та

архіте т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)
дире тор Департамент б дівництва та

житлово о забезпечення ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)
дире тор Департамент земельних рес р-

сів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
дире тор Департамент житлово- ом -

нальної інфрастр т ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)
дире тор Департамент с спільних ом ні-
ацій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції)
дире тор Департамент льт ри ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)
дире тор Департамент охорони здоров’я

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
дире тор Департамент ом нальної влас-

ності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)
дире тор Департамент освіти і на и, мо-

лоді та спорт ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)
дире тор Департамент місь о о бла о ст-

рою та збереження природно о середовища
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

олова Громадсь ої ради при ви онавчом
ор ані Київсь ої місь ої ради (Київсь ій місь-
ій державній адміністрації) (за з одою)
начальни юридично о правління апарат

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
начальни правління з питань правоохо-

ронної роботи, запобі ання та протидії ор п-
ції апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)

олови районних в місті Києві державних
адміністрацій

олова Об’єднання профспіло , ор анізацій
профспіло м. Києві “Київсь а місь а рада
профспіло ” (за з одою).

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію тепломагістралі № 1 СТ*1 на ділянці від ТК 123
до ТК 135 на вул. Уманській у Солом’янському районі 

Розпорядження № 370 від 4 квітня 2014 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо*

більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк*
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По*
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо*зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі*
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово*транспортних
спорудах міста” та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недо*
пущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техноген*
них наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово*комунально*
го, соціально*культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи
звернення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 902, в межах здійс*
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1. П блічном а ціонерном товариств
“КИЇВЕНЕРГО” (далі-ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”)
здійснити за власні ошти з ідно з розробле-
ною та затвердженою встановленом по-
ряд прое тно- ошторисною до ментацією
ре онстр цію теплома істралі № 1 СТ-1 на
ділянці від ТК 123 до ТК 135 на в л. Умансь ій
Солом’янсь ом районі з розриттям части-

ни в лиці Ф чи а біля б дин № 19 та тим-
часовим обмеженням р х транспорт , рім
автомобілів спеціально о призначення, за
рафі ом, що додається.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
2.2. Роботи ви он вати з ідно з Правилами

бла о строю м. Києва, затвердженими рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051, та забезпечити
тризмінний режим роботи.
2.3. Розробити та по одити з УДАІ ГУ МВС

У раїни в місті Києві схем ор анізації дорож-
ньо о р х на період ви онання робіт.

2.4. Забезпечити безпе дорожньо о р х
та безпечний прохід пішоходів і проїзд транс-
портних засобів спеціально о призначення
шляхом встановлення відповідних дорожніх
зна ів, о ородження місць роботи, освітлен-
ня, си нальних ліхтарів місцях ви онання
робіт, необхідної іль ості пішохідних міст ів.
2.5. Після завершення робіт відновити по-
риття проїзної частини за типом існ ючо о
на повн ширин по всій довжині розриття, а
трот арів на повн ширин трот ар — фі р-
ними елементами мощення та передати за
а том ом нальном підприємств “Шляхо-
во-е спл атаційне правління по ремонт та
триманню автомобільних шляхів та спор д
на них Солом’янсь о о район ” м. Києва.
2.6. Після завершення ре онстр ції тепло-

ма істралі № 1 СТ-1 на ділянці від ТК 123 до
ТК 135 на в л. Умансь ій Солом’янсь ом
районі забезпечити під лючення всіх спожи-
вачів, теплопостачання я их здійснювала теп-
лова ма істраль, що підля ала ре онстр ції,
до теплопостачання від ре онстр йованої
теплома істралі.

3. Департамент транспортної інфрастр -
т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
на період ви онання робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження, внести зміни
шляхи слід вання маршр тів наземно о паса-
жирсь о о транспорт за ально о орист -
вання, я і проходять в лицями Умансь ою,
Ф чи а.
4. Взяти до відома, що все майно після за-

вершення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження, передається до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва з подальшою передачею володіння та
орист вання ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Департамент ом нальної власності
м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) забезпечити встановленом поряд
списання демонтовано о майна та прийняття
до ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва ре онстр йованої теплома-
істралі, зазначеної п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.
6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

04.04.2014 №370

ГРАФІК 
реконструкції тепломагістралі № 1 СТ*1 на ділянці від ТК 123 до ТК 135 

на вул. Уманській у Солом’янському районі

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1 Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2 Монтаж трубопроводів, зворотна засипка 20.04.2014 20.09.2014

3 Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4 Благоустрій території 15.05.2014 30.09.2014

Заступник голови —  керівник апарату О. Пузанов

Про проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу
якості продукції (товарів, робіт, послуг) — “100 кращих товарів

України” у 2014 році в місті Києві
Розпорядження № 362 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року № 1502 “Про щорічний
Всеукраїнський конкурс якості”, Положення про Регіональну конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу
якості продукції (товарів, робіт, послуг) — “100 кращих товарів України”, затвердженого наказом Держав*
ного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 19 травня 2003 року № 89,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2003 року за № 543/7864, з метою об’єднання зу*
силь, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції, сприяння впро*
вадженню на підприємствах міста Києва сучасних методів управління якістю, в межах функцій місцевого
органу виконавчої влади:

1. Департамент промисловості та розвит-
підприємництва ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) за частю державно о під-
приємства “Все раїнсь ий державний на -
ово-виробничий центр стандартизації, мет-
роло ії, сертифі ації та захист прав спожи-
вачів” забезпечити проведення ре іонально-
о етап Все раїнсь о о он рс я ості
прод ції (товарів, робіт, посл ) — “100 ра-
щих товарів У раїни” 2014 році в місті Ки-
єві.
2. Призначити оловою Ре іональної он-
рсної омісії Все раїнсь о о он рс

я ості прод ції (товарів, робіт, посл ) —
“100 ращих товарів У раїни” першо о за-

ст пни а олови Київсь ої місь ої державної
адміністрації Д баса Б. Й.
3. Ре іональній он рсній омісії Все ра-

їнсь о о он рс я ості прод ції (товарів,
робіт, посл ) — “100 ращих товарів У ра-
їни” ор аніз вати та провести он рс до 30
червня 2014 ро .
4. Районним в місті Києві державним адмі-

ністраціям забезпечити інформ вання щодо
проведення он рс підприємств, розташо-
ваних на їх території.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Д баса Б. Й.

Голова В. Бондаренко

Про затвердження акта приймання*передачі житлового 
будинку на вул. Полупанова, 3*а, корпус 2 

у комунальну власність територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 364 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас*
ності”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 “Про затвердження Поло*
ження про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у пов*
ному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій”, рішен*
ня Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до кому*
нальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж
та об’єктів соціальної інфраструктури”, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київ*
ської міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 року № 1725 “Про прийняття безоплатно жит*
лового фонду, об’єктів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж, відокремлених об’єктів комуналь*
ного призначення та електролічильників ДП НДВА “Пуща*Водиця” до комунальної власності територі*
альної громади міста Києва” та від 23 листопада 2012 року № 2100 “Про утворення комісії виконавчого ор*
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого
житлового фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва”, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити а т приймання-передачі
житлово о б днин на в л. Пол панова, 3-а,
орп с 2 ом нальн власність територіаль-
ної ромади міста Києва та до сфери прав-

ління Оболонсь ої районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації, що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 523 квітня 2014 року

сь ої державної адміністрації — ерівни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації П занова О. Г.

Голова В. Бондаренко
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської 
міської державної адміністрації

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 365 від 4 квітня 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 и місті Києві, затверджено*
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 201 1 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. С ас вати 3 дозволи на розміщення зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до цьо о роз-
порядження.
2. Контроль за ви онанням цьо о розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

04.04.2014 №365

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються
№ № дозволу Розповсюджувач

реклами
Тип рекламного
засобу

Площа кв.м Місце розташування
рекламного засобу

1. 09354*05*П*1 Корпорація "Перша
ріелторська група"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,47 Шевченківський
район, вул. Сакса*
ганського. 112*А

2. 28127*П ТОВ "Боско Дніпро" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

13,43 Печерський район,
вул. Хрещатик, 17

3. 26892*П СПД Жулай Тетяна
Володимирівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,7 Печерський
район,вул. Шота
Руставелі, 40/10

Заступник голови —  керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) від 03 вересня 2010 року 
№ 696 “Про реконструкцію споруди театрально*видовищного

закладу культури “Київський академічний театр драми і комедії
на лівому березі Дніпра” з його технічним переоснащенням 

та прибудову виробничо*репетиційного комплексу”
Розпорядження № 366 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статей 31, 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою продовжен*
ня строків розробки і затвердження проектно*кошторисної документації щодо реконструкції споруди теат*
рально*видовищного закладу культури “Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі
Дніпра”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Унести до розпорядження ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 03 вересня 2010
ро № 696 “Про ре онстр цію спор ди те-
атрально-видовищно о за лад льт ри “Ки-
ївсь ий а адемічний театр драми і омедії на
лівом березі Дніпра” з йо о технічним пере-
оснащенням та приб дов виробничо-репе-
тиційно о омпле с ” та і зміни:

те сті розпорядження слова “Головне
правління льт ри” всіх відмін ах заміни-
ти словами “Департамент льт ри” відпо-
відних відмін ах;

підп н ті 3.1 п н т 3 цифри “31.12.2013”
замінити цифрами та словами “01 р дня
2014”;

підп н т 3.3 п н т 3 ви ласти та ій ре-
да ції:
“3.3. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства У раїни щодо поряд ви онання
б дівельних робіт.”;

підп н ті 3.4 п н т 3 слова “Головно о
правління е ономі и та інвестицій” замінити
словами “Департамент е ономі и та інвес-
тицій”;
п н т 5 ви ласти та ій реда ції:
"5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а Київсь ої
місь ої державної адміністрації — ерівни а
апарат Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації П занова О. Г."

Голова В. Бондаренко

Про затвердження Плану заходів 
щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, в українське суспільство 
на період до 2020 року

Розпорядження № 367 від 4 квітня 2014 року
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про біженців та осіб, які потребу*

ють додаткового або тимчасового захисту”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012
року № 605*р “Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додатко*
вого захисту, в українське суспільство на період до 2020 року”, враховуючи розпорядження виконавчого ор*
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 липня 2013 року № 1117 “Про
утворення робочої групи з питань інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в україн*
ське суспільство”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити План заходів щодо інте рації
біженців та осіб, я і потреб ють додат ово о
захист , в раїнсь е с спільство на період
до 2020 ро , що додається.
2. Ви онавцям План заходів щодо інте ра-

ції біженців та осіб, я і потреб ють додат о-
во о захист , в раїнсь е с спільство на пе-

ріод до 2020 ро забезпечити ви онання за-
ходів встановлені терміни.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної адміністрації
Костю а М. Д.

Голова В. Бондаренко

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

04. 04. 2014 ро № 367

План 
заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового

захисту, в українське суспільство на період до 2020 року

1. Створити належні мови за альноосвіт-
ніх навчальних за ладах міста Києва для здо-
б ття дітьми біженців та осіб, я і потреб ють
додат ово о захист , за альної середньої ос-
віти.

Департамент освіти і на и,
молоді та спорт

Постійно
2. Надавати інформаційно- онс льтативн

допомо біженцям та особам, я і потреб -
ють додат ово о захист , з питань вивчення
раїнсь ої мови, льт ри, державно о с-

трою У раїни на ово-методичних центрах
при районних правліннях освіти та на базі Ін-
стит т післядипломної педа о ічної освіти
Київсь о о ніверситет ім. Б. Д. Грінчен а.

Департамент освіти і на и,
молоді та спорт

Постійно
3. Запровадити на базі за альноосвітніх на-

вчальних за ладів №№ 81, 85, 148, 193, 320
рси з вивчення раїнсь ої мови, історії,
льт ри, державно о строю У раїни для ді-

тей біженців та осіб, я і потреб ють додат о-
во о захист , з ідно із затвердженими про-
рамами.

Департамент освіти і на и,
молоді та спорт

2014 рі
4. 3дійснювати напри інці ожно о на-

вчально о ро вихователями та вихователя-
ми-методистами дош ільних навчальних за-
ладів м. Києва аналіз сформованості знань,
мінь і навичо дітей ожно о ро життя (
том числі і дітей біженців та осіб, я і потре-
б ють додат ово о захист ) відповідно до по-
азни ів, визначених державними про рама-
ми розвит дітей дош ільно о ві “Я Сві-
ті”, “Дитина”, “Впевнений старт” та іншими.

Департамент освіти і на и,
молоді та спорт
2014-2020 ро и

5. Забезпечити надання тимчасово о при-
т л біженцям та особам, я і потреб ють до-
дат ово о захист , що переб вають с лад-
них життєвих обставинах, за ладах соціаль-

но о захист міста Києва для бездомних осіб.
Департамент соціальної політи и

Постійно
6. Проводити інформаційно-роз’яснюваль-

н робот з біженцями та особами, я і потре-
б ють додат ово о захист , з питань їх пра-
цевлашт вання.

Департамент соціальної політи и
Постійно

7. Забезпечити дост пність медичної допо-
мо и для біженців та осіб, я і потреб ють до-
дат ово о захист , ом нальних за ладах
охорони здоров’я міста Києва.

Департамент охорони здоров’я
2014-2020 ро и

8. Здійснювати інформаційно- онс льта-
тивн допомо для біженців та осіб, я і по-
треб ють додат ово о захист , з питань на-
дання соціально о житла.

Департамент б дівництва
та житлово о забезпечення

Постійно
9. Надавати онс льтації для біженців та

осіб, я і потреб ють додат ово о захист ,
щодо можливостей їх часті про рамі б дів-
ництва дост пно о житла місті Києві.

Департамент б дівництва
та житлово о забезпечення

Постійно
10. Сприяти збереженню національно-
льт рної самоб тності біженців та осіб, я і

потреб ють додат ово о захист .
Департамент льт ри

Постійно
11. Сприяти розміщенню ом нальних

еле тронних та др ованих засобах масової
інформації відповідних матеріалів з метою
форм вання толерантно о ставлення до бі-
женців та осіб, я і потреб ють додат ово о
захист , підвищення рівня поінформованості
с спільства про зазначен ате орію осіб.

Департамент с спільних ом ні ацій
Постійно

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію теплових мереж р/к “Лагерна*Гонти” 
від котельні до ТК*205*2 від ТК* 205*2 до лікарні 

на вул. Ризькій,1 у Шевченківському районі
Розпорядження № 368 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо*
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк*
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По*
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо*зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі*
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово*транспортних
спорудах міста”, з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопу*
щення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово*комунального, со*
ціально*культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи звер*
нення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 905, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1. П блічном а ціонерном товариств “КИ-
ЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійс-
нити за власні ошти з ідно з розробленою та
затвердженою встановленом поряд про-
е тно- ошторисною до ментацією ре он-
стр цію теплових мереж р/ “Ла ерна-Гонти”
від отельні до ТК-205-2 від ТК- 205-2 до лі ар-
ні на в л. Ризь ій, 1 Шевчен івсь ом районі
з част овим розриттям перетин в лиць Ризь-
ої, Тимофія Шамрила з обмеженням р х
транспорт , рім автомобілів спеціально о
призначення, за рафі ом, що додається.
2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
2.2. Роботи ви он вати з ідно з Правилами

бла о строю міста Києва, затвердженими рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051, забезпечивши три-
змінний режим роботи.
2.3. Розробити та по одити з УДАІ ГУ МВС

У раїни в місті Києві схем ор анізації дорож-
ньо о р х на період ви онання робіт.

2.4. Забезпечити безпе дорожньо о р х
та безпечний прохід пішоходів і проїзд
транспортних засобів спеціально о призна-
чення шляхом встановлення відповідних до-
рожніх зна ів, о ородження місць роботи,
освітлення, си нальних ліхтарів місцях ви-
онання робіт, необхідної іль ості пішохід-
них міст ів.
2.5. Після завершення робіт відновити по-
риття проїзної частини за типом існ ючо о
на повн ширин по всій довжині розриття,
а трот арів на повн ширин трот ар — фі-
рними елементами мощення та передати

за а том ом нальном підприємств “Шля-
хово-е спл атаційне правління по ремонт
та триманню автомобільних шляхів та спо-
р д на них Шевчен івсь о о район ” м. Ки-
єва.
2.6. Після завершення ре онстр ції тепло-

вих мереж р/ “Ла ерна-Гонти” від отельні
до ТК-205-2 від ТК- 205-2 до лі арні на в л.
Ризь ій, 1 Шевчен івсь ом районі забезпе-
чити під лючення всіх споживачів, теплопос-
тачання я их здійснювали теплові мережі.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 6 23 квітня 2014 року

що� підля	али� ре�онстр��ції,� до� теплопоста-

чання�від�ре�онстр�йованих�теплових�мереж.

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

т�ри�ви�онавчо	о�ор	ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

на� період� ви�онання� робіт,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо	о�розпорядження,�внести�зміни��

шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно	о�паса-

жирсь�о	о� транспорт�� за	ально	о� �орист�-

вання,� я�і� проходять�в�лицями�Ризь�ою,�Ти-

мофія�Шамрила.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованих�теплових

мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�368

ГРАФІК 
реконструкції теплових мереж р/к “Лагерна#Гонти” від котельні 

до ТК#205#2 від ТК# 205#2 до лікарні на вул. Ризька, 1
у Шевченківському районі

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1. Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2. Монтаж трубопроводів, зворотна засипка 20.04.2014 20.09.2014

3. Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше
початку опалювального
періоду

4. Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014

Про реконструкцію теплової мережі котельні “Вишгородська”
від ТК#316 до ТК# 319, від ТК#319 до ТК# 404 у Оболонському

районі
Розпорядження № 369 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо#
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк#
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року (№231 “Про затвердження По#
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних
спорудах міста” та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недо#
пущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негативних екологічних та техноген#
них наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово#комунально#
го, соціально#культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи
звернення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 906, в межах здійс#
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі� — ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з	ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

ре�онстр��цію� теплової� мережі� �отельні

“Виш	ородсь�а”�від�ТК-316�до�ТК-319,�від�ТК-

319�до�ТК-404���Оболонсь�ом��районі�з�част-

�овим�розриттям�частини�в�лиці�Пол�панова

та�перетин��в�лиці�Ма�іївсь�ої�з�обмеженням

р�х�� транспорт�,� �рім� автомобілів� спеціаль-

но	о�призначення,�за�	рафі�ом,�що�додаєть-

ся.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з	ідно�з�Правилами

бла	о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008� ро��� № 1051/1051,� та� забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по	одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор	анізації�дорож-

ньо	о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо	о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних� засобів� спеціально	о� призначення

шляхом� встановлення� відповідних� дорожніх

зна�ів,�о	ородження�місць�роботи,�освітлен-

ня,� си	нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�онання

робіт,�необхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо	о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар� —�фі	�р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Оболонсь�о	о�район�”�м.�Києва.

2.6. Після� завершення� ре�онстр��ції

теплової�мережі��отельні�“Виш	ородсь�а”�від

ТК-316�до� ТК-� 319,� від� ТК-319�до� ТК-� 404� �

Оболонсь�ом�� районі� забезпечити� під�лю-

чення�всіх�споживачів,�теплопостачання�я�их

здійснювала� теплова� мережа,� що� підля	ала

ре�онстр��ції,�до�теплопостачання�від�ре�он-

стр�йованої�теплової�мережі.

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

т�ри�ви�онавчо	о�ор	ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

на� період� ви�онання� робіт,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо	о�розпорядження,�внести�зміни��

шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно	о�паса-

жирсь�о	о� транспорт�� за	ально	о� �орист�-

вання,� я�і� проходять� в�лицями� Ма�іївсь�ою,

Пол�панова.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплової

мережі,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�369

ГРАФІК 
реконструкції теплової мережі котельні “Вишгородська” 

від ТК#316 до ТК#319, від ТК#319 до ТК#404 у Оболонському районі
№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1 Земляні роботи 15.04.2014 20.07.2014

2 Монтаж трубопроводів, зворотна засипка 20.05.2014 25.08.2014

3 Пуск теплоносія 10.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4 Благоустрій території 15.06.2014 30.09.2014

Про реконструкцію тепломагістралі № 1 РК “Відрадний” 
від ТК 143/11а до ТК 143/18а та від ТК 143/24 до ТК 143/24#2а 

на вул. Металістів у Солом’янському районі
Розпорядження № 376 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо#
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк#
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По#
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних
спорудах міста”, з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недо#
пущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техноген#
них наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово#комунально#
го, соціально#культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи
звернення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 909, в межах здійс#
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі� — ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з	ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

ре�онстр��цію� теплома	істралі� №1� РК� “Від-

радний”�від�ТК�143/11а�до�ТК�143/18а�та�від

ТК�143/24�до�ТК�143/24-2а�на�в�л.�Металістів

��Солом’янсь�ом��районі�з�розриттям�части-

ни� перетин�� в�лиць� Металістів,� Виборзь�ої,

пров.�Ковальсь�о	о�та�тимчасовим�обмежен-

ням�р�х��транспорт�,��рім�автомобілів�спеці-

ально	о�призначення,�за�	рафі�ом,�що�додає-

ться.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з	ідно�з�Правилами

бла	о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008� ро��� № 1051/1051,� та� забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по	одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор	анізації�дорож-

ньо	о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4. Забезпечити� безпе��� дорожньо	о

р�х�� та� безпечний� прохід� пішоходів� і� проїзд

транспортних� засобів� спеціально	о� призна-

чення�шляхом� встановлення� відповідних� до-

рожніх�зна�ів,�о	ородження�місць�роботи,�ос-

вітлення,� си	нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�о-

нання� робіт,� необхідної� �іль�ості� пішохідних

міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо	о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар� —�фі	�р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Солом’янсь�о	о�район�”�м.�Києва.

2.6. Після� завершення� ре�онстр��ції

теплома	істралі�№ 1� РК� “Відрадний”� від� ТК

143/11а�до�ТК�143/18а�та�від�ТК�143/24�до�ТК

143/24-2а�на�в�л.�Металістів���Солом’янсь�о-

м��районі�забезпечити�під�лючення�всіх�спо-

живачів,� теплопостачання� я�их� здійснювала

теплова� ма	істраль,� що� підля	ала� ре�он-

стр��ції,� до� теплопостачання� від� ре�онстр�-

йованої�теплома	істралі.

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

т�ри�ви�онавчо	о�ор	ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

на� період� ви�онання� робіт,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо	о�розпорядження,�внести�зміни��

шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно	о�паса-

жирсь�о	о� транспорт�� за	ально	о� �орист�-

вання,� я�і� проходять� в�лицями� Металістів,

Виборзь�ою�та�пров.�Ковальсь�им.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплома-

	істралі,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�376

ГРАФІК 
реконструкції тепломагістралі № 1 РК “Відрадний” від ТК 143/11а 

до ТК 143/18а та від ТК 143/24 до ТК 143/24#2а 
на вул. Металістів у Солом’янському районі

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1. Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2. Монтаж трубопроводів, зворотна засипка 20.04.2014 20.09.2014

3. Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше
початку опалювального
періоду

4. Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 723 квітня 2014 року

Про реконструкцію теплових мереж р/к “Багговутівська, 36#А”
від ТК#102 до ТК# 107, від ТК#106 до ж/б № 31 

на вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі
Розпорядження № 371 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо#
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк#
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По#
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних
спорудах міста”, з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопу#
щення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово#комунального, со#
ціально#культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи звер#
нення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 13 грудня 2013 року № 940, в межах здійснен#
ня функцій органу місцевого самоврядування;

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі —� ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з	ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

ре�онстр��цію�теплових�мереж�р/��“Ба		ов�-

тівсь�а,� 36-А”� від� ТК-102� до� ТК-107,� від� ТК-

106�до�ж/б�№ 31�на�в�л.�Отто�Шмідта���Шев-

чен�івсь�ом�� районі� з� част�овим� розриттям

проїзної�частини�в�лиць�Татарсь�ої�та�Поло-

вець�ої,�з�обмеженням�р�х��транспорт�,��рім

автомобілів� спеціально	о� призначення,� за

	рафі�ом,�що�додається.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з	ідно�з�Правилами

бла	о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008� ро��� № 1051/1051,� та� забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по	одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор	анізації�дорож-

ньо	о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо	о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних� засобів� спеціально	о� призначення

шляхом� встановлення� відповідних� дорожніх

зна�ів,�о	ородження�місць�роботи,�освітлен-

ня,� си	нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�онання

робіт,�необхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо	о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар��— фі	�р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Шевчен�івсь�о	о�район�”�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

вих�мереж�р/��“Ба		ов�тівсь�а,�36-А”�від�ТК-

102� до� ТК-107,� від� ТК-106� до� ж/б�№ 31� на

в�л.�Отто�Шмідта���Шевчен�івсь�ом��районі�з

част�овим� розриттям� проїзної� частини� в�-

лиць�Татарсь�ої� та�Половець�ої�забезпечити

під�лючення�всіх�споживачів,�теплопостачан-

ня�я�их�здійснювали�теплові�мережі,�що�під-

ля	али�ре�онстр��ції,�до�теплопостачання�від

ре�онстр�йованих�теплових�мереж.

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

т�ри�ви�онавчо	о�ор	ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

на� період� ви�онання� робіт,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо	о�розпорядження,�внести�зміни��

шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно	о�паса-

жирсь�о	о� транспорт�� за	ально	о� �орист�-

вання,�я�і�проходять�в�лицями�Татарсь�ою�та

Половець�ою.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованих�теплових

мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�371

ГРАФІК 
реконструкції теплових мереж р/к “Багговутівська, 36#А” від ТК#102 

до ТК# 107, від ТК#106 до ж/б № 31 на вул. Отто Шмідта у Шевченківському
районі

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

і. Земляні роботи 15.04.2014 20.07.2014

2. Монтаж трубопроводів,
зворотна засипка

20.05.2014 25.08.2014

3. Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4. Благоустрій території 25.08.2014 30.09.2014

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію тепломагістралі № 2 РК “Нивки” на ділянці
від ТК 201/1а до ТК 201/7 та до ж/б на вул. Щербакова, 64 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 372 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо#
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк#
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По#
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних
спорудах міста” та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недо#
пущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техноген#
них наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово#комунально#
го, соціально#культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи

звернення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 907, в межах здій#
снення функцій органу місцевого самоврядування:

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі� — ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з	ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

ре�онстр��цію�теплома	істралі�№ 2�РК�“Нив-

�и”�на�ділянці�від�ТК�201/1а�до�ТК�201/7�та�до

ж/б�на�в�л.�Щерба�ова,�64,���Шевчен�івсь�о-

м�� районі� з� обмеженням� р�х�� транспорт�,

�рім� автомобілів� спеціально	о� призначення,

за�	рафі�ом,�що�додається.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з	ідно�з�Правилами

бла	о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008� ро��� № 1051/1051,� та� забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по	одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор	анізації�дорож-

ньо	о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо	о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних� засобів� спеціально	о� призначення

шляхом� встановлення� відповідних� дорожніх

зна�ів,�о	ородження�місць�роботи,�освітлен-

ня,� си	нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�онання

робіт,�необхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо	о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар� —�фі	�р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Шевчен�івсь�о	о�район�”�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

ма	істралі�№ 2�РК�“Нив�и”�на�ділянці�від�ТК

201/1�а�до�ТК�201/7�та�до�ж/б�на�в�л.�Щерба-

�ова,�64���Шевчен�івсь�ом��районі�забезпе-

чити�під�лючення�всіх�споживачів,�теплопос-

тачання� я�их� здійснювала� теплова� ма	іс-

траль,�що�підля	ала�ре�онстр��ції,�до�тепло-

постачання� від� ре�онстр�йованої� теплової

автома	істралі.

3.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

4.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплома-

	істралі,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова  В; Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�372

ГРАФІК 
реконструкції тепломагістралі № 2 РК “Нивки” на ділянці від ТК 201/1 а 
до ТК 201/7 та до ж/б на вул. Щербакова, 64 у Шевченківському районі

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1 Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2 Монтаж трубопроводів,
зворотна засипка

20.04.2014 20.09.2014

3 Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше
початку опалювального
періоду

4 Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014

Про реконструкцію тепломагістралі № 6 СТ#2 від ТК 639 
до ТК#639/15 на вул. Попова у Оболонському районі

Розпорядження № 373 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо#
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк#
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По#
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних
спорудах міста” та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недо#
пущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техноген#
них наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово#комунально#
го, соціально#культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи
звернення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 908, в межах здій#
снення функцій органу місцевого самоврядування:

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі� — ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з	ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

ре�онстр��цію�теплома	істралі�№ 6�СТ-2�від

ТК�639�до�ТК�639/15�на�в�л.�Попова� ��Обо-

лонсь�ом��районі�з�розриттям�проїзної�части-

ни�в�лиці�Попова�та�тимчасовим�обмеженням

р�х�� транспорт�,� �рім� автомобілів� спеціаль-

но	о�призначення,�за�	рафі�ом,�що�додаєть-

ся.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з	ідно�з�Правилами

бла	о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008� ро��� № 1051/1051,� та� забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по	одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор	анізації�дорож-

ньо	о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4.�Забезпечити�безпе���дорожньо	о�р�х�

та�безпечний�прохід�пішоходів�і�проїзд�транс-

портних� засобів� спеціально	о� призначення

шляхом� встановлення� відповідних� дорожніх

зна�ів,�о	ородження�місць�роботи,�освітлен-

ня,� си	нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�онання

робіт,�необхідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо	о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар� —�фі	�р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Оболонсь�о	о�район�”�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

ма	істралі�№ 6�СТ-2�від�ТК�639�до�ТК�639/15

на�в�л.�Попова���Оболонсь�ом��районі�забез-

печити� під�лючення� всіх� споживачів,� тепло-
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постачання�я�их� здійснювала� теплова�ма	іс-

траль,�що�підля	ала�ре�онстр��ції,�до�тепло-

постачання�від�ре�онстр�йованої�теплома	іс-

тралі.

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

т�ри�ви�онавчо	о�ор	ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

на� період� ви�онання� робіт,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо	о�розпорядження,�внести�зміни��

шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно	о�паса-

жирсь�о	о� транспорт�� за	ально	о� �орист�-

вання,�я�і�проходять�в�лицею�Попова.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплома-

	істралі,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�373

ГРАФІК 
реконструкції тепломагістралі № 6 СТ#2 від ТК 639 до ТК 639/15 

на вул. Попова у Оболонському районі

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1. Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2. Монтаж трубопроводів, зворотна
засипка

20.04.2014 20.09.2014

3. Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4. Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про реконструкцію тепломагістралі № 6 СТ#1 на ділянці 
від ТК 613/6 до ТК 613/10 та від ТК 613/15 до ТК 613/17 

по просп. Перемоги у Шевченківському районі
Розпорядження № 374 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо#
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк#
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По#
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних
спорудах міста”, з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопу#
щення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово#комунального, со#
ціально#культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи звер#
нення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 903, в межах здійснення
функцій органу місцевого самоврядування:

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі� — ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з	ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

ре�онстр��цію� теплома	істралі�№ 6�СТ-1� на

ділянці� від� ТК� 613/6� до� ТК� 613/10� та� від� ТК

613/15� до� ТК� 613/17� на� просп.� Перемо	и� �

Шевчен�івсь�ом��районі�з�част�овим�розрит-

тям�перетин��проїзної�частини�в�лиці�Галі�Ти-

мофєєвої,� з� обмеженням� р�х�� транспорт�,

�рім� автомобілів� спеціально	о� призначення,

за�	рафі�ом,�що�додається.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з	ідно�з�Правилами

бла	о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008� ро��� № 1051/1051,� та� забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по	одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор	анізації�дорож-

ньо	о� р�х�� на� період� ви�онання� робіт� необ-

хідної��іль�ості�пішохідних�міст�ів.

2.4. Забезпечити� безпе��� дорожньо	о

р�х�� та� безпечний� прохід� пішоходів� і� проїзд

транспортних� засобів� спеціально	о� призна-

чення�шляхом� встановлення� відповідних� до-

рожніх�зна�ів,�о	ородження�місць�роботи,�ос-

вітлення,� си	нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�о-

нання� робіт,� необхідної� �іль�ості� пішохідних

міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо	о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар� —�фі	�р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Шевчен�івсь�о	о�район�”�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

ма	істралі�№ 6�СТ-1�на�ділянці�від�ТК�613/6

до�ТК�613/10�та�від�ТК�613/15�до�ТК�613/17�на

просп.� Перемо	и� �� Шевчен�івсь�ом�� районі

забезпечити� під�лючення� всіх� споживачів,

теплопостачання�я�их� здійснювала� теплома-

	істраль,�що�підля	ала�ре�онстр��ції,�до�теп-

лопостачання� від� ре�онстр�йованої� теплової

ма	істралі.

3.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

4.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплома-

	істралі,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�374

ГРАФІК 
реконструкції тепломагістралі № 6 СТ#1 на ділянці від ТК 613/6 до ТК 613/10
та від ТК 613/15 до ТК 613/17 по просп. Перемоги у Шевченківському районі
№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення  робіт

1. Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2. Монтаж трубопроводів, зворотна
засипка

20.04.2014 20.09.2014

3. Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4. Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014

Про реконструкцію тепломагістралі № 6 СТ#1 від ТК 613/14#2А до
ТК 613/14#9А на вул. Ванди Василевської у Шевченківському

районі
Розпорядження № 375 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо#
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк#
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По#
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо#зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних
спорудах міста” та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недо#
пущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техноген#
них наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово#комунально#
го, соціально#культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи
звернення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 910, в межах здійс#
нення функцій органу місцевого самоврядування:

1.� П�блічном�� а�ціонерном�� товариств�

“КИЇВЕНЕРГО”� (далі� — ПАТ� “КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�з	ідно�з�розробле-

ною� та� затвердженою� �� встановленом�� по-

ряд���прое�тно-�ошторисною�до��ментацією

ре�онстр��цію�теплома	істралі�№ 6�СТ-1�від

ТК�613/14-2А�до�ТК�613/14-9А�на�в�л.�Ванди

Василевсь�ої� �� Шевчен�івсь�ом�� районі� з

част�овим�розриттям�проїзної�частини�пере-

тин�� в�лиць� Ш�лявсь�ої,� Ві�тора� Ярмоли� з

обмеженням�р�х��транспорт�,��рім�автомобі-

лів� спеціально	о� призначення� за� 	рафі�ом,

що�додається.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

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

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

них�робіт.

2.2.�Роботи�ви�он�вати�з	ідно�з�Правилами

бла	о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008� ро��� № 1051/1051,� та� забезпечити

тризмінний�режим�роботи.

2.3.�Розробити�та�по	одити�з�УДАІ�ГУ�МВС

У�раїни�в�місті�Києві�схем��ор	анізації�дорож-

ньо	о�р�х��на�період�ви�онання�робіт.

2.4. Забезпечити� безпе��� дорожньо	о

р�х�� та� безпечний� прохід� пішоходів� і� проїзд

транспортних� засобів� спеціально	о� призна-

чення�шляхом� встановлення� відповідних� до-

рожніх�зна�ів,�о	ородження�місць�роботи,�ос-

вітлення,� си	нальних� ліхтарів� �� місцях� ви�о-

нання� робіт,� необхідної� �іль�ості� пішохідних

міст�ів.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття� проїзної� частини� за� типом� існ�ючо	о

на�повн��ширин��по�всій�довжині�розриття,�а

трот�арів�на�повн��ширин��трот�ар��— фі	�р-

ними� елементами� мощення� та� передати� за

а�том� �ом�нальном�� підприємств�� “Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління�по�ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спор�д

на�них�Шевчен�івсь�о	о�район�”�м.�Києва.

2.6.�Після�завершення�ре�онстр��ції�тепло-

ма	істралі�№ 6�СТ-1�від�ТК�613/14-2А�до�ТК

613/14-9А�на�в�л.�Ванди�Василевсь�ої���Шев-

чен�івсь�ом�� районі� з� част�овим� розриттям

проїзної� частини� перетин�� в�лиць� Ш�ляв-

сь�ої,� Ві�тора� Ярмоли� �� Шевчен�івсь�ом�

районі�забезпечити�під�лючення�всіх�спожи-

вачів,�теплопостачання�я�их�здійснювала�теп-

лова�ма	істраль,�що�підля	ала�ре�онстр��ції,

до� теплопостачання� від� ре�онстр�йованої

теплової�ма	істралі.

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

т�ри�ви�онавчо	о�ор	ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

на� період� ви�онання� робіт,� зазначених� �

п�н�ті�1�цьо	о�розпорядження,�внести�зміни��

шляхи�слід�вання�маршр�тів�наземно	о�паса-

жирсь�о	о� транспорт�� за	ально	о� �орист�-

вання,� я�і� проходять� в�лицями�Ш�лявсь�ою,

Ві�тора�Ярмоли.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо	о

розпорядження,�передається�до��ом�нальної

власності� територіальної� 	ромади� міста� Ки-

єва� з� подальшою�передачею� �� володіння� та

�орист�вання�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”.

5.� 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��

списання�демонтовано	о�майна�та�прийняття

до��ом�нальної�власності�територіальної�	ро-

мади�міста�Києва�ре�онстр�йованої�теплома-

	істралі,�зазначеної���п�н�ті�1�цьо	о�розпоря-

дження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з	ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо	о�ор	ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

04.04.2014��№�375

ГРАФІК 
реконструкції тепломагістралі № 6 СТ#1 від ТК 613/14#2А до ТК 613/14#9А 

на вул. Ванди Василевської у Шевченківському районі

№ Найменування робіт Початок робіт Закінчення робіт

1. Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2. Монтаж трубопроводів,
зворотна засипка

20.04.2014 20.09.2014

3. Пуск теплоносія 15.10.2014, але не пізніше початку
опалювального періоду

4. Благоустрій території 30.06.2014 30.09.2014



Про утворення комісії з розгляду питань розміщення 
сезонних майданчиків на території міста Києва

Розпорядження № 435 від 14 квітня 2014 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження вико%

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 листопада 2013
року № 2027 “Про затвердження Порядку розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закла%
дів ресторанного господарства в місті Києві”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у м. Києві 25
листопада 2013 року за № 57/1049, з метою врегулювання правовідносин, що виникають у процесі розмі%
щення сезонних майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті
Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити омісію з роз ляд питань розмі-
щення сезонних майданчи ів на території міста
Києва та затвердити її с лад, що додається.
2. Затвердити Положення про омісію з

роз ляд питань розміщення сезонних май-
данчи ів на території міста Києва, що додає-
ться.

3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-
дження по ласти на першо о заст пни а о-
лови Київсь ої місь ої державної адміністрації
Д баса Б. Й.

Голова В. Бондаренко

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої державної адміністрації)
14.04.2014 № 435

СКЛАД
комісії з розгляду питань розміщення сезонних майданчиків 

на території міста Києва
Денисю Людмила Всеволодівна дире тор Департамент промисловості та роз-

вит підприємництва, олова омісії
Кондрашова Наталія Михайлівна заст пни дире тора Департамент — началь-

ни правління ре ляторної політи и та під-
приємництва Департамент промисловості та
розвит підприємництва, перший заст пни
олови омісії

Гол бов Станіслав Михайлович заст пни дире тора Департамент — началь-
ни правління тор івлі та поб т Департамен-
т промисловості та розвит підприємництва,
заст пни олови омісії

Садовой Сер ій Ми олайович дире тор Департамент місь о о бла о строю
та збереження природно о середовища, за-
ст пни олови омісії

Сілен о Михайло Васильович радни олови Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації

Аврамен о Сер ій Петрович заст пни енерально о дире тора з орпора-
тивно о правління ПАТ “А ціонерна омпанія
“Київводо анал” (за з одою)

Ба ан Анатолій Оле сандрович заст пни олови Шевчен івсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації

Б ря Оле сандр Володимирович начальни відділ провадження та е спл ата-
ції автотранспортної системи правління до-
рожнім р хом УДАІ ГУ МВС У раїни в м. Києві
(за з одою)

Б ханець Р слан Іванович заст пни Головно о державно о інспе тора з
на ляд сфері пожежної та техно енної без-
пе и місті Києві (за з одою)

Гота Андрій Оле ович перший заст пни олови Деснянсь ої район-
ної в місті Києві державної адміністрації

Горбач Оле сандр Оле сандрович заст пни начальни а правління ландшафтної
архіте т ри та омпле сно о бла о строю —
начальни відділ з питань ре лами та тимча-
сових спор д Департамент містоб д вання та
архіте т ри

Дзюба Лариса Ми олаївна заст пни начальни а правління тор івлі та
поб т Департамент промисловості та роз-
вит підприємництва

Зелений Петро Пилипович начальни сл жби онтролю стан охоронних
зон еле тротехнічно о департамент технічної
дире ції ПАТ “Київенер о” (за з одою)

Корот іх Ганна Анатоліївна заст пни олови Дніпровсь ої районної в міс-
ті Києві державної адміністрації

Лелю Роман В’ячеславович ерівни апарат Дарниць ої районної в місті
Києві державної адміністрації

Мос алевсь ий Станіслав Володимирович заст пни олови Оболонсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації

Новиць ий Дмитро Юрійович дире тор Департамент житлово- ом нальної
інфрастр т ри

Нов ородсь ий Сер ій Оле сандрович заст пни начальни а Управління охорони
льт рної спадщини

Рибчен о Дмитро Ві торович заст пни олови Голосіївсь ої районної в міс-
ті Києві державної адміністрації

Рижен о Юрій Ми олайович перший заст пни олови Печерсь ої районної
в місті Києві державної адміністрації

Солошен о В’ячеслав Володимирович дире тор КП “Київбла о стрій"
Стволов Ві тор Леонідович заст пни ерівни а апарат Подільсь ої

районної в місті Києві державної адміністрації
Стьопін Оле сій Віталійович оловний спеціаліст відділ е спл атації мос-

тових та ідротехнічних спор д КК “Київавто-
дор”

Тимчен о Бо дан Ві торович заст пни дире тора Департамент транс-
портної інфрастр т ри — начальни правлін-
ня розвит транспортної інфрастр т ри

Філіппов Володимир Ві торович заст пни олови Солом’янсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації

Царен о Михайло Оле сандрович енеральний дире тор КО “Київзеленб д”
Ш вара Оле сандр Ми олайович заст пни олови Святошинсь ої районної в

місті Києві державної адміністрації
Ш тен о Віта Леонідівна заст пни начальни а правління тор івлі та

поб т — начальни відділ тор івлі Департа-
мент промисловості та розвит підприєм-
ництва

Заступник голови — керівник апарату

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
04.2014 № 435

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду питань розміщення

сезонних майданчиків на території міста Києва
1. Положення про омісію з роз ляд пи-

тань розміщення сезонних майданчи ів на
території міста Києва (далі — Положення) ви-
значає повноваження, ф н ціональн спря-
мованість та порядо ор анізації роботи омі-
сії з роз ляд питань розміщення сезонних
майданчи ів на території міста Києва (далі —
омісія).
2. Комісія творюється на ви онання п н -

т 4.4 розділ IV Поряд розміщення май-
данчи ів для харч вання біля стаціонарних
за ладів ресторанно о осподарства в місті
Києві, затверджено о розпорядженням ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 07
листопада 2013 ро № 2027, зареєстрова-
но о в Головном правлінні юстиції м. Ки-
єві 25 листопада 2013 ро за № 57/1049
(далі — Порядо ).
3. Комісія своїй діяльності ер ється Кон-

стит цією У раїни, за онами У раїни, поста-
новами Верховної Ради У раїни, а тами Пре-
зидента У раїни та Кабінет Міністрів У ра-
їни, на азами міністерств та інших централь-
них ор анів ви онавчої влади, рішеннями Ки-
ївсь ої місь ої ради, розпорядженнями Київ-
сь о о місь о о олови та ви онавчо о ор а-
н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації), іншими норматив-
но-правовими а тами, а та ож цим Положен-
ням.
4. Основними завданнями Комісії є:
4.1. Роз ляд до ментів, поданих с б’є та-

ми осподарювання відповідно до п н т 4.2
розділ IV Поряд .
4.2. Надання с б’є там осподарювання

ре омендації щодо розміщення сезонних
майданчи ів.
4.3. Вирішення питань можливості розмі-

щення сезонних майданчи ів на території
міста Києва та прийняття відповідно о рішен-
ня.
4.4. Вирішення питань щодо ан лювання

паспортів прив’яз и до за інчення стро їх
дії та розірвання до оворів про сплат пайо-
вої часті для сезонних майданчи ів випад-
, передбаченом підп н том 6.1.4 п н т

6.1 розділ VI Поряд .
4.5. Координація дій стр т рних підрозді-

лів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністра-
цій при розміщенні сезонних майданчи ів на
території міста Києва відповідно до вимо
Поряд .
4.6. Надання пропозицій Київсь ій місь ій

раді та її ви онавчом ор ан щодо розроб и
прое тів та внесення змін до чинних норма-
тивно-правових а тів з питань розміщення
сезонних майданчи ів на території міста Ки-
єва.
4.7. Роз ляд інших питань розміщення се-

зонних майданчи ів на території міста Києва
відповідно до вимо Поряд .
5. Комісія відповідно до по ладених на неї

завдань має право в становленом поряд :
5.1. Проводити засідання та виріш вати

питання, я і вини ають під час розміщення та
ф н ціон вання сезонних майданчи ів.
5.2. Звертатися до ор анів місцево о само-

вряд вання, підприємств, станов і ор аніза-
цій незалежно від форми власності для одер-
жання необхідної інформації та до ментів
щодо розміщення сезонних майданчи ів.
5.3. Зал чати в становленом поряд до

роз ляд та опрацювання питань, що нале-
жать до її омпетенції, представни ів держав-
них та ом нальних підприємств, станов і
ор анізацій, інших фахівців.
5.4. С ли ати наради з питань розміщення

сезонних майданчи ів на території міста Ки-
єва.
6. Діяльність омісії баз ється на принци-

пах демо ратичності, за онності, ласності,
оле іальності.
7. Комісія творюється з представни ів ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністра-
цій, підприємств, станов і ор анізацій. Комі-
сія діє с ладі олови, першо о заст пни а
олови, заст пни ів олови, се ретаря та чле-
нів омісії.
8. Персональний с лад омісії затвердж є-

ться розпорядженням ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).
9. Робочим ор аном омісії є Департамент

промисловості та розвит підприємництва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
(далі — Робочий ор ан).
10. Основною формою роботи омісії є за-

сідання, я і проводяться в мір потреби, але
не рідше одно о раз на місяць.
11. Засідання омісії є правомочними, я -

що на ньом прис тні більше половини членів
її за ально о с лад .
12. Засідання омісії проводить олова о-

місії, а в разі йо о відс тності — перший за-
ст пни олови омісії, або за дор ченням о-
лови омісії — один із заст пни ів олови о-
місії.
Рішення омісії приймаються від ритим о-

лос ванням простою більшістю олосів членів
омісії, прис тніх на її засіданні. У разі рівно-
о розподіл олосів олос олов ючо о на
засіданні є вирішальним,
13. Для забезпечення я ості під отов и та

роз ляд питань на засіданнях олова омісії
може давати дор чення о ремим членам о-
місії, в становленом поряд створювати
робочі р пи та зал чати до часті своїй ро-
боті онс льтантів, е спертів, спеціалістів,
представни ів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) підприємств, станов і ор аніза-
цій (за по одженням з із ерівни ами).
14. На засіданні члени омісії звіт ють пе-

ред омісією про стан ви онання прийнятих
рішень.
15. Робочий ор ан:
15.1. Направляє матеріали, подані с б’є -

тами осподарювання на роз ляд омісії, до
Департамент містоб д вання та архіте т ри
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) та
Департамент місь о о бла о строю та збе-
реження природно о середовища ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) для під о-
тов и в дводенний термін ар ментованих
пропозицій щодо можливості розміщення
сезонних майданчи ів та письмово о інфор-
м вання Робочо о ор ан про рез льтати
роз ляд .
15.2. Вносить на роз ляд омісії до менти,

подані с б’є тами осподарювання відповід-
но до п н т 4.2 розділ IV Поряд , та про-
позиції щодо можливості розміщення сезон-
них майданчи ів.
16. Члени омісії, ерівни и та представни-
и підзвітних та віднесених до сфери прав-
ління ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ій місь ій державній адміністра-
ції) підприємств, станов і ор анізацій нада-
ють се ретарю омісії матеріали і відомості,
що стос ються питань, з я их їх запрошено
на засідання омісії, або я і план ються для
винесення на роз ляд омісії.
17. Ор анізацію роботи омісії забезпеч -

ють олова та се ретар.
18. Голова омісії, а в разі йо о відс тно-

сті — перший заст пни олови омісії, або за
дор ченням олови омісії — один із заст п-
ни ів олови омісії:
здійснює ерівництво омісією, визначає

порядо її роботи;
олов є на її засіданнях;
дає дор чення членам омісії;
представляє омісію відносинах з ви о-

навчим ор аном Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією),
Київсь ою місь ою радою, підприємствами,
становами, ор анізаціями та ромадсь істю;
онтролює стан ви онання рішень омісії з

питань, що роз лядались;
запрош є для часті роботі омісії пред-

ставни ів стр т рних підрозділів ви онавчо-
о ор ан Київради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації), інших станов, підпри-
ємств, ор анізацій та ромадсь их ор аніза-
цій за їх з одою.
19. Перший заст пни олови омісії та за-

ст пни и олови омісії: бер ть часть під-
отовці питань для роз ляд на засіданнях о-
місії; бер ть часть здійсненні онтролю за
ви онанням рішень омісії.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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20. Се ретар омісії:
здійснює ор анізаційне та до ментальне

забезпечення роботи омісії;
по одж є з оловою омісії дат і місце

проведення засідання омісії;
інформ є членів омісії про час і місце про-

ведення засідань;
за альнює матеріали з питань, я і перед-

бачається винести на роз ляд омісії;
форм є прое т поряд денно о засідання
омісії та по одж є йо о з оловою омісії;
несе відповідальність за під отов прове-

дення засідань омісії, надання матеріалів та
відомостей, необхідних для проведення засі-
дання омісії;
оформляє прото оли засідань омісії та

дводенний термін з дати проведення засідан-
ня омісії подає їх на затвердження олові о-
місії або олов ючом на засіданні омісії;
забезпеч є зняття необхідної іль ості о-

пій прото олів, їх відправлення членам омісії
та відповідальним ви онавцям;

разі прийняття омісією рішення щодо
неможливості розміщення сезонно о май-
данчи а от є витя з прото ол та передає
йо о Робочом ор ан для під отов и пись-
мово о повідомлення с б’є т осподарю-

вання щодо рез льтатів роз ляд поданих до-
ментів.
21. Члени омісії мають право вносити про-

позиції щодо роз ляд на засіданнях омісії
питань, що належать до її відання, брати
часть в об оворенні, під отовці та прийнятті
відповідних рішень.
22. Члени омісії зобов’язані:
б ти прис тніми на засіданнях омісії та

брати часть в її роботі;
ви он вати дор чення, визначені рішення-

ми омісії.
23. Рез льтати роботи омісії оформляють-

ся прото олом. Прото ол засідання омісії
підпис є се ретар омісії та затвердж є оло-
ва омісії або олов ючий на засіданні омісії.
24. У разі за важень щодо до ментів, я і

роз лядаються на засіданні омісії, члени о-
місії надають їх письмовій формі з відповід-
ним обґр нт ванням на ім’я олови омісії до
або безпосередньо на засіданні омісії. За-
важення членів омісії роз лядаються на за-
сіданні омісії.
25. Рішення омісії може б ти ос аржене в

поряд , встановленом за онодавством.
Заступник голови — 

керівник апарату

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
“Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 04 лютого 2014 року № 6/10152 
“Про бюджет міста Києва на 2014 рік”

Розпорядження № 385 від 7 квітня 2014 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України “Про місцеве са%

моврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити прое т рішення Київсь ої місь-
ої ради “Про внесення змін до рішення Київ-
сь ої місь ої ради від 04 люто о 2014 ро
№ 6/10152 “Про бюджет міста Києва на 2014
рі ”, що додається.
2. Департамент фінансів ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) подати на роз ляд та за-

твердження Київсь ої місь ої ради прое т рі-
шення “Про внесення змін до рішення Київсь ої
місь ої ради від 04 люто о 2014 № 6/10152
“Про бюджет міста Києва на 2014 рі ”.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Про реконструкцію тепломагістралі № 2 ТЕЦ%5 від 2П1 
до т. ”А” біля ТК%206 (в бік ТК%207) на вул. Промисловій, 

Столичному шосе у Голосіївському районі
Розпорядження № 377 від 4 квітня 2014 року

Відповідно до статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 19 та 23 Закону України “Про автомо%
більні дороги”, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунк%
тів”, наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження По%
ложення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо%зимовий період” (у
редакції наказу Мінпаливоенерго України від 29 грудня 2008 року № 667), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адмі%
ністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово%транспортних
спорудах міста”, з метою забезпечення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопу%
щення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних
наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об’єктів промисловості, житлово%комунального, со%
ціально%культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, враховуючи звер%
нення публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕРГО” від 10 грудня 2013 року № 900, в межах здійснен%
ня функцій органу місцевого самоврядування:

1. П блічном а ціонерном товариств
“КИЇВЕНЕРГО” (далі-ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”)
здійснити за власні ошти з ідно з розробле-
ною та затвердженою встановленом по-
ряд прое тно- ошторисною до ментацією
ре онстр цію теплома істралі № 2 ТЕЦ-5 від
2П1 до т. “А” біля ТК-206 (в бі ТК-207) на
в л. Промисловій, Столичном шосе Голосі-
ївсь ом районі з розриттям проїзної частини
з’їзд з мостово о переход на Столичне шо-
се в бі міста Об хова і в л. Камишинсь ої та
тимчасовим обмеженням р х транспорт ,
рім автомобілів спеціально о призначення,
за рафі ом, що додається.
2. ПАТ”КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
2.2. Роботи ви он вати з ідно з Правилами

бла о строю м. Києва, затвердженими рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051, та забезпечити
тризмінний режим роботи.
2.3. Розробити та по одити з УДАІ ГУ МВС

У раїни в місті Києві схем ор анізації дорож-
ньо о р х на період ви онання робіт.
2.4. Забезпечити безпе дорожньо о р х

та безпечний прохід пішоходів і проїзд
транспортних засобів спеціально о призна-
чення шляхом встановлення відповідних до-
рожніх зна ів, о ородження місць роботи,
освітлення, си нальних ліхтарів місцях ви-
онання робіт, необхідної іль ості
пішохідних міст ів.
2.5. Після завершення робіт відновити по-

риття проїзної частини за типом існ ючо о
на повн ширин по всій довжині розриття, а
трот арів на повн ширин трот ар — фі р-
ними елементами мощення та передати за
а том ом нальном підприємств “Шляхо-
во-е спл атаційне правління по ремонт та
триманню автомобільних шляхів та спор д
на них Голосіївсь о о район ” м. Києва.
2.6. Після завершення ре онстр ції тепло-

ма істралі № 2 ТЕЦ-5 від 2П1 до т. “А” біля
ТК-206 (в бі ТК-207) на в л. Промисловій,
Столичном шосе Голосіївсь ом районі за-
безпечити під лючення всіх споживачів, теп-
лопостачання я их здійснювала теплова ма-
істраль, що підля ала ре онстр ції, до теп-
лопостачання від ре онстр йованої теплома-
істралі.
3. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
на період ви онання робіт, зазначених
п н ті 1 цьо о розпорядження, внести зміни
шляхи слід вання маршр тів наземно о паса-
жирсь о о транспорт за ально о орист -
вання, я і проходять в лицею Камиши-
нсь ою.
4. Взяти до відома, що все майно після за-

вершення робіт, зазначених п н ті 1 цьо о
розпорядження, передається до ом нальної
власності територіальної ромади міста Ки-
єва з подальшою передачею володіння та
орист вання ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.
5. Департамент ом нальної власності

м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації) забезпечити встановленом поряд
списання демонтовано о майна та прийняття
до ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва ре онстр йованої теплома-
істралі, зазначеної п н ті 1 цьо о розпоря-
дження.

6. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-
дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Голова В. Бондаренко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
04.04.2014 № 377

ГРАФІК
реконструкції тепломагістралі № 2 ТЕЦ%5 від 2П1 до т. “А” 

біля ТК%206 (в бік ТК%207) на вул. Промисловій, 
Столичному шосе у Голосіївському районі

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Найменування робіт Початок
робіт

Закінчення робіт

1 Земляні роботи 15.04.2014 30.08.2014

2. Монтаж трубопроводів, зворотна засипка 20.04.2014 20.09.2014

3. Пуск теплоносія 03.10.2014, але не пізніше початку опалювального
періоду

4. Благоустрій території 30.05.2014 30.09.2014

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 407 від 8 квітня 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 5 дозволів на розміщення
зовнішньої ре лами з ідно з додат ом до
цьо о розпорядження.

2. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-
дження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

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

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
08.04.2014 № 407

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа, КВ.М Місце розташування
рекламного засобу

1. 25348#09 ПАТ
"Київмедпрепарат"

Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

21,6 Шевченківський район,
вул.Саксаганського, 139

2. 28756#11 СПД Надточій Світлана
Михайлівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,49 Печерський район,
вул.Червоноармійська, 5
(Велика Васильківська)

3. 29951#12 ФО#П Шевчук Богдан
Вікторович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

19,8 Деснянський район, вул.Оноре
де Бальзака, 6 А

4. 31741#12 ТОВ "СТД" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,7668 Печерський район, вул
Московська, 46/2 , літера А

5. 29171#11 Приватний нотаріус
Волоха Вікторія
Леонідівна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,64 Шевченківський район,
вул.Бориса Грінченка, 4

Хрещатик 10 23 квітня 2014 року

Про закріплення нежилого будинку 
на вул. Чорнобильській, 13%Б

Розпорядження № 406 від 8 квітня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час%

тини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності терито%
ріальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін%
фраструктури”, враховуючи лист державної установи “Київський міський лабораторний центр Держсан%
епідслужби України” від 02 серпня 2013 року № 1055, звернення Департаменту охорони здоров’я виконав%
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 06 листопада 2013
року № 061%5735/07), Київської міської наркологічної клінічної лікарні “Соціотерапія” (лист від 21 жовтня
2013 року № 801/964), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. За ріпити на праві оперативно о прав-
ління за Київсь ою місь ою нар оло ічною
лінічною лі арнею “Соціотерапія” нежилий
б дино за адресою: м. Київ, в л. Чорнобиль-
сь а, 13-Б за альною площею 763,7 в. м,
первісною вартістю 1650,9 тис. рн, залиш о-
вою вартістю 610,8 тис. рн, я ий належить
до ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва.
2. Державній станові “Київсь ий місь ий

лабораторний центр Держсанепідсл жби
У раїни” та Київсь ій місь ій нар оло ічній
лінічній лі арні “Соціотерапія” в станов-

леном поряд здійснити прийом-переда-
ч об’є та, зазначено о п н ті 1 цьо о
розпорядження, та опію а та надати до
Департамент ом нальної власності м. Ки-
єва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації).
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої державної адміністрації з ідно з розпо-
ділом обов’яз ів.

Голова В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 1123 квітня 2014 року
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ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від	17	�вітня	2014	ро��	№	297

Про	зміни	в	с�ладі	о�р�жних	виборчих

�омісій	з	виборів	Президента	У�раїни	

на	позачер/ових	виборах	

Президента	У�раїни	25	травня	2014

ро��

Розглянувши подання суб'єктів подання кандида�
тур до складу окружних виборчих комісій з виборів
Президента України на позачергових виборах Пре�
зидента України 25 травня 2014 року про заміну чле�
нів окружних виборчих комісій, відповідно до части�
ни третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини
третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої,
сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пункту 2 час�
тини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'ятої стат�
ті 30 Закону України "Про вибори Президента Укра�
їни", керуючись статтями 11 � 13, пунктами 5, 6 статті
18 Закону України "Про Центральну виборчу комі�
сію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�вибор-

чих�омісій�з�виборів�Президента�Ураїни�на

позачер�ових�виборах�Президента�Ураїни�25

травня� 2014� ро�,� �творених� відповідно� до

постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�14

вітня� 2014� ро��№� 268� "Про� �творення� о-

р�жних�виборчих�омісій�з�виборів�Президен-

та� Ураїни� на� позачер�ових� виборах� Прези-

дента�Ураїни�25�травня�2014�ро�",�з�ідно�з

додатами�1�-�25.

2.�Ор�жним� виборчим� омісіям� з� виборів

Президента�Ураїни,�до�слад��яих�вносять-

ся� зміни,� поінформ�вати� �ромадян� про� таі

зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.� Цю� постанов�� разом� з� відповідним� до-

датом� надіслати� відповідним� ре�іональним

др�ованим� засобам�масової� інформації� для

оп�блі�вання� �� семиденний� стро� від� дня� її

прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омі-

сіям�з�виборів�Президента�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�20

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�17�вітня�2014�ро��№�297

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій

з виборів Президента України 
на позачергових виборах 25 травня

2014 року
місто	Київ

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	217

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Нечипорч��Наталія�Степанівна,� 1973� ро�

народження�— серетар�омісії,�від�андида-

та�на�пост�Президента�Ураїни�Яроша�Д.�А.�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��чле-

на� виборчої� омісії� с�б'єтом,� за� поданням

яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влюче-

но�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

серетарем�цієї�омісії:

Давидено�Любов�Валентинівна,�1982�ро�

народження�— від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.�А.

Секретар Центральної виборчої комісії  
Т. ЛУКАШ

ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від	18	�вітня	2014	ро��	№	330

Про	зміни	в	с�ладі	о�р�жних	виборчих

�омісій	з	виборів	Президента	У�раїни	на

позачер/ових	виборах	Президента

У�раїни	25	травня	2014	ро��

Розглянувши подання суб'єктів подання кандида�
тур до складу окружних виборчих комісій з виборів
Президента України на позачергових виборах Пре�
зидента України 25 травня 2014 року про заміну чле�
нів окружних виборчих комісій, відповідно до части�
ни третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини
третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шостої,
сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пункту 2 час�
тини четвертої, частин п'ятої, шостої, дев'ятої стат�
ті 30 Закону України "Про вибори Президента Укра�

їни", керуючись статтями 11 � 13, пунктами 5, 6 статті
18 Закону України "Про Центральну виборчу комі�
сію", Центральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�вибор-

чих�омісій�з�виборів�Президента�Ураїни�на

позачер�ових�виборах�Президента�Ураїни�25

травня� 2014� ро�,� �творених� відповідно� до

постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�14

вітня� 2014� ро��№� 268� "Про� �творення� о-

р�жних�виборчих�омісій�з�виборів�Президен-

та� Ураїни� на� позачер�ових� виборах� Прези-

дента�Ураїни�25�травня�2014�ро�",�з�ідно�з

додатами�1-�24.

2.�Ор�жним� виборчим� омісіям� з� виборів

Президента�Ураїни,�до�слад��яих�вносять-

ся� зміни,� поінформ�вати� �ромадян� про� таі

зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.� Цю� постанов�� разом� з� відповідним� до-

датом� надіслати� відповідним� ре�іональним

др�ованим� засобам�масової� інформації� для

оп�блі�вання� �� семиденний� стро� від� дня� її

прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омі-

сіям�з�виборів�Президента�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�24

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�18�вітня�2014�ро��№�330

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій

з виборів Президента України 
на позачергових виборах 25 травня

2014 року
місто	Київ

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	214

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Гонтар� Анна� Сер�іївна,� 1994� ро�� народ-

ження�— від� андидата� на� пост� Президента

Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�внесенням

подання� про� замін�� члена� виборчої� омісії

с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р��та-

о�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої

омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Б�бнов�Олесандр�Олесійович,�1976�ро�

народження�— від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Я�шева�Наталія�Єв�еніївна,�1982�ро��на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Ц�ша�В.�П.�(��зв'яз��з�внесенням

подання� про� замін�� члена� виборчої� омісії

с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р��та-

о�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої

омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Ханевич�Віорел�Леонідович,�1970�ро��на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Ц�ша�В.�П.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	215

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Давидено�Ірина�Гри�орівна,�1986�ро��на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омі-

сії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Байова� Наталія� Василівна,� 1954� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	216

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Абащенова� Людмила� Миолаївна,� 1945

ро�� народження� — від� андидата� на� пост

Президента�Ураїни�Грицена�А.�С.�(��зв'яз�

з�внесенням�подання�про�замін��члена�вибор-

чої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�ан-

дидат�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Терещенов� Геннадій� Володимирович,

1957� ро�� народження� — від� андидата� на

пост�Президента�Ураїни�Грицена�А.�С.

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Сопін� Сер�ій� Олесійович,� 1985� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омі-

сії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Орел� Марина� Миолаївна,� 1985� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Тимошено� Галина� Костянтинівна,� 1951

ро��народження�— заст�пни��олови�омісії,

від� андидата� на� пост� Президента� Ураїни

Ц�ша�В.�П.�

(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін�

члена�виборчої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням

яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влюче-

но�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

заст�пниом��олови�цієї�омісії:

Заріцьа�Наталія�Миолаївна,�1971�ро��на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Ц�ша�В.�П.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	217

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Массіон� Геннадій� Єв�енійович,� 1987� ро�

народження�— від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�йбіди�В.�С.�(��зв'яз��з�вне-

сенням� подання� про� замін�� члена� виборчої

омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андида-

т�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до� слад�

виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Горбач� Людмила� Павлівна,� 1959� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�йбіди�В.�С.

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Степанов�Костянтин�Васильович,�1987�ро�

народження�— від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�вне-

сенням� подання� про� замін�� члена� виборчої

омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андида-

т�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до� слад�

виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Арзамасцева�Віра�Василівна,�1948�ро��на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	218

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Дзюбич�Неля�Валентинівна,� 1977�ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Ц�ша�В.�П.�(��зв'яз��з�внесенням

подання� про� замін�� члена� виборчої� омісії

с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р��та-

о�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої

омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Гр�ша�Вітор�Дмитрович,�1969�ро��народ-

ження�— від� андидата� на� пост� Президента

Ураїни�Ц�ша�В.�П.

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Іщено�Костянтин�Геннадійович,�1993�ро�

народження�— від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�вне-

сенням� подання� про� замін�� члена� виборчої

омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андида-

т�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до� слад�

виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Шлапа� Віта� Валентинівна,� 1980� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	219

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Гнилиця� Юрій� Васильович,� 1988� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омі-

сії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Стецено� Ірина� Віторівна,� 1965� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Гринч��Людмила�Арадіївна,�1962�ро��на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�йбіди�В.�С.� (��зв'яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омі-

сії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Лодзинсьа�Олена�Олесандрівна,�1962�ро-

��народження�— від�андидата�на�пост�Пре-

зидента�Ураїни�К�йбіди�В.�С.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	220

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

С�раєва� Тетяна� Валеріївна,� 1973� ро�� на-

родження�— від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омі-

сії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Масалін�Олесандр�Михайлович,�1973�ро-

��народження�— від�андидата�на�пост�Пре-

зидента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	221

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Шен�айт�Анатолій�Петрович,�1958�ро��на-

родження�— заст�пни��олови�омісії,�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Рабінови-

ча�В.�З.� (�� зв'яз�� з� внесенням�подання�про

замін�� члена� виборчої� омісії� с�б'єтом,� за

поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�-

ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

заст�пниом��олови�цієї�омісії:

Маврешо�Костянтин�Степанович,�1968�ро-

��народження�— від�андидата�на�пост�Пре-

зидента�Ураїни�Рабіновича�В.�З.

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Юріна�Анна�Оле�івна,�1994�ро��народжен-

ня�— серетар�омісії,�від�андидата�на�пост

Президента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з

внесенням�подання�про�замін��члена�вибор-

чої�омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�ан-

дидат�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до

слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

серетарем�цієї�омісії:

Гайдамаа�Ірина�Юріївна,�1970�ро��народ-

ження�— від� андидата� на� пост� Президента

Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	222

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Ч�дінов�Дмитро�Олесандрович,�1992�ро�

народження�— �олова� омісії,� від� андидата

на�пост�Президента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(�

зв'яз��з�внесенням�подання�про�замін��чле-

на� виборчої� омісії� с�б'єтом,� за� поданням

яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влюче-

но�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

�оловою�цієї�омісії:

К�цаов� Олесій� Анатолійович,� 1964� ро�

народження�— від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№	223

Припинити� достроово� повноваження� чле-

на�омісії:

Соолов� Сер�ій� Миолайович,� 1965� ро�

народження�— від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.�(��зв'яз��з�вне-

сенням� подання� про� замін�� члена� виборчої

омісії�с�б'єтом,�за�поданням�яо�о�андида-

т�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до� слад�

виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Федоров� Володимир� Миолайович,� 1949

ро�� народження� — від� андидата� на� пост

Президента�Ураїни�К�зьміна�Р.�Р.

Секретар  
Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ
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Позачергові вибори Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради

25�травня�2014�ро	


КИЇВСЬКА�МІСЬКА�ВИБОРЧА�КОМІСІЯ

Постанова

01010,�м.�Київ,�в
л.�С
ворова,�15

22�	вітня�2014�ро	
 № 4

Про утворення одномандатних мажоритарних округів в м. Києві

Відповідно�до�частини�четвертої,�п'ятої�статті�17

За�он�� У�раїни� "Про� вибори� деп�татів� Верховної

ради�Автономної�Респ�блі�и�Крим,�місцевих�рад�та

сільсь�их,� селищних,� місь�их� !олів"� (зі� змінами� та

доповненнями)� одномандатні� мажоритарні� виборчі

о�р�!и� �творюються� відповідною� територіальною

виборчою� �омісією� з� приблизно� рівною� �іль�істю

виборців� в� �ожном�� о�р�зі� на� підставі� відомостей

Державно!о�реєстр��виборців�про��іль�ість�вибор-

ців,�що�проживають�на�території�відповідної�адмініс-

тративно-територіальної�одиниці.

Одномандатні�мажоритарні� виборчі�о�р�!и��тво-

рюються�місь�ою�виборчою��омісією�в�межах�міста

Києва.

Відповідно�до�частини�сьомої�статті�17�За�он��по-

відомлення�про��творення�одномандатних�мажори-

тарних�виборчих�о�р�!ів�із�зазначенням�їх�номерів,

меж,� орієнтовної� �іль�ості� виборців� �� �ожном�� ви-

борчом��о�р�зі�оприлюднюється�відповідною�тери-

торіальною�виборчою� �омісією�в�др��ованих� засо-

бах� масової� інформації� або� в� інший,� визначений

цією�виборчою��омісією�спосіб�наст�пно!о�дня�піс-

ля�прийняття�рішення�про��творення�відповідних�ви-

борчих�о�р�!ів.

Врахов�ючи� ви�ладене,� відповідно� до� частини

четвертої,� п'ятої,� сьомої� статті� 17� За�он�� У�раїни

"Про� вибори�деп�татів�Верховної� ради�Автономної

Респ�блі�и�Крим,�місцевих�рад�та�сільсь�их,�селищ-

них,� місь�их� !олів",� �ер�ючись� п�н�том� 2� частини

п'ятої�статті�25,�частиною�сімнадцятою�статті�27�За-

�он��У�раїни�"Про�вибори�деп�татів�Верховної�ради

Автономної� Респ�блі�и� Крим,� місцевих� рад� та

сільсь�их,�селищних,�місь�их�!олів"�Київсь�а�місь�а

виборча��омісія�постановляє:

1.� Утворити� одномандатні� мажоритарні� виборчі

о�р�!и�по�позачер!ових�виборах�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�в�межах�міста�Києва.

2.�Утворити�60�одномандатних�мажоритарних�ви-

борчих� о�р�!ів� із� зазначенням� меж� (додається)� та

�іль�ості�виборців�в��ожном��о�р�зі:

Голосіївсь�ий�район —�від�№ 1�до�№ 5�в�лючно;

Дарниць�ий�район —�від�№ 6�до�№ 13�в�лючно;

Деснянсь�ий�район —�від�№ 14�до�№ 21�в�люч-

но;

Дніпровсь�ий�район —�від�№ 22�до�№ 28�в�люч-

но;

Оболонсь�ий�район —�від�№ 29�до�№ 34�в�люч-

но;

Печерсь�ий�район —�від�№ 35�до�№ 37�в�лючно;

Подільсь�ий�район —�від�№ 38�до�№ 41�в�лючно;

Святошинсь�ий� район —� від� № 42� до� № 48

в�лючно;

Солом'янсь�ий�район —�від�№ 49�до�№ 55�в�люч-

но;

Шевчен�івсь�ий�район —�від�№ 56�до�№ 60.

3.�Оприлюднити� постанов�� Київсь�ої� місь�ої� ви-

борчої��омісії�"Про��творення�одномандатних�мажо-

ритарних�виборчих�о�р�!ів"� в� !азеті� "Хрещати�"� та

на�сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Голова Київської міської виборчої комісії 
В.А. Городиський

Орієнтовна кількість виборців 34125

Голосіївський район, округ № 2

800016 м.Київ � вул.Полковника Потєхіна: 12�14; пров.Сільськогосподарський,
просп.40�річчя Жовтня: 97�97А, 99, 101, 103�105;

пров.Сільськогосподарський, 2, м.Київ,
03041

800017 м.Київ � вул.Героїв Оборони, вул.Полковника Потєхіна: 2�8; просп.40�річчя
Жовтня: 89, 91;

вул.Героїв Оборони, 6, м.Київ, 03127

800026 м.Київ � вул.Теремківська: 1�3, 6, 8�12; просп.Академіка Глушкова: 10�12;
Кільцева Дорога: 3;

Кільцева Дорога, 3, м.Київ, 03187

800027 м.Київ � вул.Теремківська: 5, 7, 13�21; просп.Академіка Глушкова: 22; просп.Академіка Глушкова, 28, м.Київ,
03187

800028 м.Київ � вул.Жулянська, вул.Чабанівська, просп.Академіка Глушкова: 14, 16,
18, 24, 26, 30, 32, 34, 40 (4325);

просп.Академіка Глушкова, 28, м.Київ,
03187

800029 м.Київ � просп.Академіка Глушкова: 41�61; просп.Академіка Глушкова, 17А, м.Київ,
03187

800030 м.Київ � просп.Академіка Глушкова: 17, 19�21, 23, 25, 27�29, 31, 33, 35�39; просп.Академіка Глушкова, 17А, м.Київ,
03187

800031 м.Київ � вул.Академіка Заболотного: 2�22; просп.Академіка Глушкова: 13,
15;

просп.Академіка Глушкова, 17А, м.Київ,
03187

800032 м.Київ � вул.Академіка Заболотного: 24�28, 30�42; вул.Академіка Заболотного, 20А, м.Київ,
03187

800033 м.Київ � вул.Академіка Заболотного: 44�68; вул.Академіка Заболотного, 6А, м.Київ,
03187

800034 м.Київ � вул.Академіка Заболотного: 70�92; вул.Академіка Заболотного, 6А, м.Київ,
03187

800035 м.Київ � вул.Академіка Заболотного: 29А�29Д, 94�118; вул.Івана Сірка: 3�7,
11�19/29;

вул.Академіка Заболотного, 6А, м.Київ,
03187

800036 м.Київ � вул.Академіка Заболотного: 120�142; вул.Івана Сірка: 8�8 (1ТВУЗ);
вул.Орбітна, вул.Планетна, вул.Селекціонерів, вул.Якова Степового

вул.Академіка Заболотного, 144, м.Київ,
03143

800037 м.Київ � вул.Академіка Заболотного: 148А(148)�156 к.2; вул.Академіка
Лебедєва, вул.Квітнева, вул.Липнева, вул.Метрологічна, вул.Серпнева

вул.Академіка Заболотного, 144, м.Київ,
03143

800049 м.Київ � вул.Василя Касіяна: 2�6Б; вул.Василя Касіяна, 8, м.Київ, 03191

800051 м.Київ � вул.Академіка Костичева, вул.Лятошинського: 2�4А; вул.Маршала
Якубовського: 2, 4;

вул.Маршала Якубовського, 7Г, м.Київ,
03191

800082 Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами вул.Академіка Заболотного, 21, м.Київ,
03680

801067 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Феофанія" вул.Академіка Лебедєва, 27, м.Київ, 03143

Орієнтовна кількість виборців 35142

Голосіївський район, округ № 3

800038 м.Київ � вул.Ломоносова: 30/2, 34/1�41, 45�47; вул.Васильківська, 90А, м.Київ, 03022

800039 м.Київ � вул.Ломоносова: 53, 55, 59, 61, 77; вул.Ломоносова, 61, м.Київ, 03022

800040 м.Київ � вул.Академіка Вільямса: 3А�5А, 28; вул.Ломоносова: 51�52/3, 54�
54А, 56�58;

просп.Академіка Глушкова, 4Е, м.Київ,
03127

800041 м.Київ � вул.Васильківська: 94; вул.Ломоносова: 43, 49, 60А�60/5, 71Г�73�
79 к.7, 75А, 81 к.1�83А; вул.Маршала Конєва

просп.Академіка Глушкова, 2А, м.Київ,
03127

800042 м.Київ � вул.Василя Симоненка, вул.Ломоносова: 63�67, 75, 79; вул.Ломоносова, 65, м.Київ, 03022

800043 м.Київ � вул.Академіка Вільямса: 9 к.1�17/11 к.1; вул.Ломоносова: 58А;
вул.Мейтуса, вул.Московська: 25Б, 39, 45, 51; вул.Творча, вул.Успішна,
вул.Щаслива

вул.Ломоносова, 58А, м.Київ, 03022

800044 м.Київ � вул.Дмитра Луценка (Крейсера "Аврора"): 1�5 к.2; вул.Маршала Якубовського, 7Д, м.Київ,
03191

800045 м.Київ � вул.Дмитра Луценка (Крейсера "Аврора"): 5Б�16;
вул.Лятошинського: 28;

вул.Маршала Якубовського, 7Д, м.Київ,
03191

800046 м.Київ � вул.Маршала Якубовського: 9�11; вул.Юрія Смолича вул.Маршала Якубовського, 7Б, м.Київ,
03191

800047 м.Київ � вул.Лятошинського: 14Б�26Б; вул.Маршала Якубовського, 7Б, м.Київ,
03191

800048 м.Київ � вул.Маршала Якубовського: 2А�3, 5�7; вул.Маршала Якубовського, 7Б, м.Київ,
03191

800050 м.Київ � вул.Василя Касіяна: 10�10А; вул.Лятошинського: 8�14А; вул.Маршала Якубовського, 7Г, м.Київ,
03191

800060 м.Київ � вул.Васильківська: 36�42; вул.Ломоносова: 30/1, 34 к.2;
вул.Трутенка

вул.Васильківська, 36, м.Київ, 03022

800061 м.Київ � вул.Васильківська: 47 к.1�49 к.3; просп.40�річчя Жовтня: 116А�120
к.3;

просп.40�річчя Жовтня, 118Б, м.Київ, 03127

800062 м.Київ � вул.Васильківська: 51�55; просп.40�річчя Жовтня: 122 к.1�150Г; просп.40�річчя Жовтня, 120В, м.Київ, 03127

Орієнтовна кількість виборців 33328

Голосіївський район, округ № 4

800011 м.Київ � вул.Бойова, вул.Голосіївська: 13�13Б, 19�21; вул.Гребінки,
вул.Добрий Шлях, пров.Голосіївський

вул.Уральська, 2/10, м.Київ, 03028

800012 м.Київ � вул.Конотопська, вул.Листопадна, вул.Максима Рильського,
вул.Олега Кошевого, вул.Райгородська, вул.Санітарна, вул.Снайперська,
вул.Стрілкова, вул.Уральська, вул.Цимбалів Яр, пров.Інгульський,
пров.Радянський, пров.Райгородський, пров.Тихвінський,
пров.Тобольський, пров.Тульський, пров.Уральський, пров.Цимбалів Яр

вул.Уральська, 2/10, м.Київ, 03028

800013 м.Київ � вул.Голосіївська: 3, 5; вул.Ковельська, пров.Керамічний,
пров.Полоцький, пров.Ремісничий, просп.Науки: 4�6; просп.40�річчя
Жовтня: 17�19;

вул.Голосіївська, 12, м.Київ, 03039

800018 м.Київ � вул.Генерала Родимцева: 3А�25; вул.Полковника Затєвахіна вул.Генерала Родимцева, 7Б, м.Київ, 03041

800020 м.Київ � вул.Блакитного, вул.Генерала Родимцева: 1�3; вул.Блакитного, 8, м.Київ, 03041

800052 м.Київ � вул.Васильківська: 5Б�5/7, 7/7, 9/14; вул.Красилівська,
вул.Михайла Стельмаха: 3, 6�12А; пров.Задорожний

вул.Михайла Стельмаха, 9, м.Київ, 03040

800053 м.Київ � вул.Андрія Бубнова: 6/6, 8, 10, 12 к.1�13; вул.Васильківська: 11/11�
15/14; вул.Ломоносова: 4, 8; просп.40�річчя Жовтня: 82�88, 90;

вул.Михайла Стельмаха, 9, м.Київ, 03040

800054 м.Київ � вул.Андрія Бубнова: 3�5, 7, 9, 11/8; вул.Бурмистенка: 9/10�13;
вул.Ломоносова: 5 к.1�7; вул.Михайла Стельмаха: 5; просп.40�річчя Жовтня:
92/1�96;

вул.Андрія Бубнова, 4, м.Київ, 03040

800055 м.Київ � вул.Васильківська: 19/15�29/22; вул.Володі Дубініна: 12/12�16;
вул.Ломоносова: 11�19/11; пров.Василя Жуковського: 10�17/25;
пров.Коломийський: 11, 13/23�18 к.3;

вул.Ломоносова, 18, м.Київ, 03022

800056 м.Київ � вул.Бурмистенка: 3�8/9; просп.40�річчя Жовтня: 98/2, 100/2,
102/1, 106/2;

вул.Бурмистенка, 4, м.Київ, 03040

800057 м.Київ � вул.Володі Дубініна: 1�8; вул.Ломоносова: 21/14�22/15; пров.Василя
Жуковського: 3 к.1�8/17; пров.Коломийський: 3/1�10, 12; просп.40�річчя
Жовтня: 108 к.2�112;

вул.Сєченова, 9, м.Київ, 03127

800058 м.Київ � вул.Ломоносова: 24�29, 31 к.1�31 к.2; просп.40�річчя Жовтня: 114 к.1; вул.Сєченова, 8, м.Київ, 03127

800059 м.Київ � вул.Сєченова, просп.40�річчя Жовтня: 114 к.2; вул.Сєченова, 8, м.Київ, 03127

800067 м.Київ � просп.40�річчя Жовтня: 5�15Б; просп.40�річчя Жовтня, 3, м.Київ, 03039

800068 м.Київ � вул.Віктора Забіли, вул.Голосіївська: 4, 6�10, 14�18; просп.40�річчя
Жовтня: 21�27;

вул.Голосіївська, 12, м.Київ, 03039

800083 Національний інститут раку вул.Ломоносова, 33/43, м.Київ, 03022

800084 Київська міська клінічна лікарня №10 просп.40�Річчя Жовтня, 59Б, м.Київ, 03039

Орієнтовна кількість виборців 32635

Голосіївський район, округ № 5

800063 м.Київ � вул.Балакірєва, вул.Мистецька, вул.Пролетарська, вул.Римського�
Корсакова, вул.Фрометівська, вул.Фрометівський Узвіз, пров.Балакірєва,
пров.Гулака�Артемовського, пров.Пролетарський, пров.Тихонівський,
пров.Хутоярівський, пров.Щоглівський, пров.Ясинуватський,
просп.Червонозоряний: 114/1, 114/2, 114/3, 117, 126, 126Г, 128, 130;

просп.Червонозоряний, 146, м.Київ, 03118

800064 м.Київ � вул.Батумська, вул.Кустанайська, вул.Майкопська, вул.Сквирська,
пров.Кустанайський, пров.Майкопський, пров.Сквирський

вул.Кустанайська, 9, м.Київ, 03118

800065 м.Київ � вул.Бурмистенка: 25�42; вул.Водогінна, вул.Гатна, вул.Гвардійська,
вул.Генерала Доватора, вул.Гориста, вул.Деміївська: 12; вул.Козацька,
вул.Краматорська, вул.Криворізька, вул.Маршала Говорова, вул.Москвіна,
вул.Нікопольська, вул.Професора Буйка, вул.П'ятигорська, вул.Тихорецька,
вул.Ужгородська, вул.Холмогорська, вул.Хотівська, вул.Широка,
пров.Бурмистенка, пров.Васильківський, пров.Генерала Доватора,
пров.Гористий, пров.Козацький, пров.Краматорський, пров.Москвіна,
пров.П'ятигорський, пров.Тихорецький, пров.Холмогорський

вул.Козацька, 5, м.Київ, 03039

800066 м.Київ � пров.Деміївський, просп.Червонозоряний: 134А, 136А, 138, 140,
150, 150А, 150Б, 150В, 150Г, 150Д, 150/162 (150) к.2, 152А, 156, 196; просп.40�
річчя Жовтня: 30А�62;

просп.40�річчя Жовтня, 36, м.Київ, 03039

800069 м.Київ � вул.Деміївська: 35�45А; просп.40�річчя Жовтня: 68, 74А; вул.Деміївська, 33, м.Київ, 03040

Голосіївський район, округ № 1

№
виборчої
дільниці

Межі виборчої дільниці Адреса місцезнаходження дільничної
виборчої комісії

800001 м.Київ � вул.Кримська, вул.Саперно�Слобідська, вул.Феодосійська: 1�6,
8/13, 13А, 19�47; пров.Литовський, пров.Ржевський, пров.Саперно�
Слобідський, пров.Серпуховський, пров.Феодосійський, проїзд Саперно�
Слобідський

вул.Феодосійська, 8/13, м.Київ, 03028

800002 м.Київ � вул.Велика Китаївська: 6�61А; вул.Феодосійська: 8, 10, 14А, 48�52;
просп.Науки: 9, 11�15, 17/15;

вул.Велика Китаївська, 85, м.Київ, 03028

800003 м.Київ � просп.Науки: 21, 23, 24 к.2; просп.Науки, 21, м.Київ, 03028

800004 м.Київ � вул.Велика Китаївська: 67�114; вул.Павла Грабовського,
просп.Науки: 25, 27, 29, 33; шосе Стратегічне: 12, 17;

просп.Науки, 29А, м.Київ, 03028

800005 м.Київ � вул.Байкальська, вул.Єнісейська, вул.Іртишська, вул.Столєтова,
пров.Павла Грабовського, пров.Столєтова, пров.Стратегічний, просп.Науки:
35�35 к.4, 39; шосе Стратегічне: 20�50;

просп.Науки, 29А, м.Київ, 03028

800006 м.Київ � вул.Баренбойма, вул.Будіндустрії, вул.Вітянська,
вул.Деревообробна, вул.Новопирогівська: 1�21, 23, 25�25/2, 27�27/2, 29�30;
вул.Острівна, вул.Охотська, вул.Промислова, пров.Охотський

вул.Набережно�Корчуватська, 94А,
м.Київ, 03045

800007 м.Київ � вул.Набережно�Корчуватська: 12�84; вул.Плещеєва,
пров.Плещеєва, шосе Чапаєвське

вул.Набарежно�Корчуватська, 78, м.Київ,
03045

800008 м.Київ � вул.Набережно�Корчуватська: 86�96; вул.Новопирогівська: 22, 24,
26�26А, 28, 31�33;

вул.Набережно�Корчуватська, 94А,
м.Київ, 03045

800009 м.Київ � вул.Бродівська: 76А�226; вул.Вітавська, вул.Горюшка Георгія,
вул.Дібровна, вул.Залежна, вул.Заливна, вул.Золоті Джерела, вул.Квіткові
Луки, вул.Кленова Долина, вул.Лаврова Юрія, вул.Лазурна, вул.Ліснича,
вул.Любомирська, вул.Лютнева, вул.Ново�Бродівська, вул.Передова,
вул.Підбірна, вул.Радченко Клавдії, вул.Риболовецька, вул.Романова
Михайла, вул.Рябова Олега, вул.Соснова, вул.Спокійна, вул.Хохлова
Костянтина, вул.Цілинна, вул.Юровської Ольги, пров.Бродівський,
пров.Дібровний, пров.Залежний, пров.Лазурний, пров.Підбірний, шосе
Столичне

вул.Ліснича, 3, м.Київ, 03131

800010 м.Київ � вул.Генерала Матикіна, вул.Лісова�Козинська,
вул.Старообухівська, Конча�Заспа, Конча�Заспа Лісництво, Конча�Заспа
Пансіонат 'Сокіл'

вул.Генерала Матикіна, 10, м.Київ, 03084

800014 м.Київ � вул.Ціолковського, пров.Ціолковського, просп.Науки: 10, 16�16А,
18�20, 22, 26, 28; шосе Стратегічне: 2А�11, 15;

просп.Науки, 26, м.Київ, 03028

800015 м.Київ � вул.Малокитаївська, вул.Оскольська, пров.Малокитаївський,
просп.Науки: 24, 30, 34, 36;

просп.Науки, 36, м.Київ, 03028

800019 м.Київ � вул.Лисогірська, вул.Панорамна, вул.Ракетна, просп.Науки: 42�58 к.2; просп.Науки, 47, м.Київ, 03028

800021 м.Київ � вул.Левітана, пров.Левітана, пров.Моторний, просп.Науки: 59�78; просп.Науки, 63, м.Київ, 03083

800022 м.Київ � вул.Академіка Кащенка, вул.Армійська, вул.Весняна,
вул.Закарпатська, вул.Червонопрапорна: 30�48; просп.Науки: 102�194А;

вул.Китаївська, 22, м.Київ, 03083

800023 м.Київ � вул.Адмірала Ушакова, вул.Буковинська, вул.Військова,
вул.Маршальська, вул.Ново�Корчуватська, просп.Науки: 80А/73�98;

вул.Китаївська, 22, м.Київ, 03083

800024 м.Київ � вул.Золотоніська, вул.Квітки�Основ'яненка, вул.Китаївська,
вул.Корчуватська, вул.Марії Боровиченко, вул.Оксани Петрусенко,
вул.Парникова, вул.Садова, вул.Салавата Юлаєва, вул.Степана Дуки,
вул.Трахтемирівська, вул.Учбова, вул.Хортицька, вул.Хутірська, вул.Ягідна,
вул.Ягідна 60, вул.Ягідна�Марії Боровиченко, пров.Квітки�Основ'яненка,
пров.Корчуватський, пров.Самбірський, пров.Учбовий, пров.Хортицький,
пров.Черешневий, пров.Ягідний

вул.Китаївська, 22, м.Київ, 03083

800025 м.Київ � вул.Барикадна, вул.Бродівська: 14�56; вул.Квітуча,
вул.Комунальна, вул.Корінна, вул.Лауреатська, вул.Солов'їна,
вул.Ставкова, вул.Фестивальна, вул.Фіалкова, вул.Червонопрапорна: 52�
239; пров.Цегельний, пров.Червонопрапорний, шосе Дніпропетровське

вул.Червонопрапорна, 148, м.Київ, 03026

Додато��1

До постанови Київської  міської виборчої комісії 
від 22 квітня 2014 року № 4

ВІДОМОСТІ
про утворення одномандатних мажоритарних виборчих округів 

з позачергових виборів депутатів Київської міської ради
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Хрещатик 1323 квітня 2014 року

800199 м.Київ � вул.Бориспільська: 26З, 30, 32А, 34, 36, 38; вул.Поліська: 4�6, 8; пров.Поліський, 9, м.Київ, 02093

800200 м.Київ � вул.Бориспільська: 16�25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39�71А;
вул.Поліська: 6В; вул.Росошанська, Микільське лісництво, Станція Бортничі,
Станція Бортничі 10 км, Станція Бортничі 9 км, Станція Дарниця Лісництво 6
км, 2 км Яготинського направлення, 3 км Яготинського направлення, 4 км
Яготинського направлення

пров.Поліський, 9, м.Київ, 02093

800205 м.Київ � вул.Бориспільське шосе, вул.Бортницька: 12А�50А;
вул.Вакуленчука: 36�47; вул.Вірменська: 2, 20�55; вул.Грузинська,
вул.Дібровна (Борова), вул.Кронштадська: 20�34; вул.Лісна: 68�76К;
вул.Молочанська, вул.Ташкентська, вул.Томашпільська, вул.Харківське
шосе: 127/18, 129, 131, 133/1, 135, 135/2, 137/1, 139/2, 141/21, 143/22, 149/2,
153/2, 157/24, 159, 161/1, 163/2, 167/2, 169/25, 169/25А, 171/12, 177/2, 179/1;
вул.Чернігівська, вул.Ялинкова, пров.Бортницький, пров.Вакуленчука,
пров.Вірменський, пров.Грузинський, пров.Диканський, пров.Дібровний
(Боровий), пров.Загородний (Заміський), пров.Молочанський,
пров.Харківський, пров.Чернігівський, пров.Ялинковий: 7/25, 11�13, 27�28,
29�40;

вул.Вакуленчука, 50А, м.Київ, 02121

800212 Київська міська клінічна лікарня №1 вул.Харківське шосе, 121, м.Київ, 02091

800213 Київська міська туберкульозна лікарня №1 вул.Харківське шосе, 121/3, м.Київ, 02091

Орієнтовна кількість виборців 35767

Дарницький район, округ № 9

800143 м.Київ � вул.Ревуцького: 30/1�34А; вул.Степана Олійника: 5�7, 11�13; вул.Олександра Кошиця, 6, м.Київ, 02068

800144 м.Київ � вул.Олександра Кошиця: 3Б�7А; вул.Ревуцького: 36/2; вул.Олександра Кошиця, 6, м.Київ, 02068

800145 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 4, 6; вул.Ревуцького: 21�23, 25;
вул.Тростянецька: 2;

вул.Архітектора Вербицького, 4Б, м.Київ,
02121

800146 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 4А, 6А�8; вул.Ревуцького: 27; вул.Архітектора Вербицького, 14Г, м.Київ,
02121

800147 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 8А, 10�10А; вул.Ревуцького: 29; вул.Архітектора Вербицького, 14Г, м.Київ,
02121

800148 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 12, 14�14А, 14В; вул.Декабристів: 6Б; вул.Архітектора Вербицького, 14Г, м.Київ,
02121

800149 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 14Б; вул.Декабристів: 6;
вул.Ревуцького: 29А�29Б, 35;

вул.Декабристів, 8А, м.Київ, 02068

800160 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 19; вул.Харківське шосе: 180/21; вул.Архітектора Вербицького, 7, м.Київ,
02091

800161 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 13, 15, 19А�19В;
вул.Дніпродзержинська: 120; вул.Харківське шосе: 174, 176В, 178;

вул.Архітектора Вербицького, 7, м.Київ,
02091

800162 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 11, 17В�17Г; вул.Дніпродзержинська:
77�81; вул.Кронштадська: 6А; вул.Харківське шосе: 174А, 176Б;

вул.Архітектора Вербицького, 7, м.Київ,
02091

800163 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 11А; вул.Горлівська: 124/3�124/4;
вул.Харківське шосе: 172А, 174Б;

вул.Архітектора Вербицького, 7, м.Київ,
02091

800164 м.Київ � вул.Горлівська: 124/1�124/2; вул.Харківське шосе: 170, 170А, 170Б; вул.Архітектора Вербицького, 7А, м.Київ,
02091

800165 м.Київ � вул.Харківське шосе: 168Б, 168Г, 168Д, 168Є; вул.Архітектора Вербицького, 7А, м.Київ,
02091

800166 м.Київ � вул.Горлівська: 124; вул.Харківське шосе: 160А, 166, 168А; вул.Архітектора Вербицького, 7А, м.Київ,
02091

800167 м.Київ � вул.Тростянецька: 6Б�6Ж; вул.Харківське шосе: 158Б; вул.Харківське шосе, 168І, м.Київ, 02091

801075 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 9Г�9Ж; вул.Архітектора Вербицького, 7А, м.Київ,
02091

Орієнтовна кількість виборців 34995

Дарницький район, округ № 10

800095 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 31, 33, 35�35А, 37; вул.Урлівська: 14, 16�16/37;
просп.Григоренка: 24;

вул.Княжий Затон, 12А, м.Київ, 02095

800096 м.Київ � вул.Княжий Затон: 2Б, 4�4А; вул.Урлівська: 4�4А, 8�8А, 10А, 12; вул.Княжий Затон, 7А, м.Київ, 02095

800097 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 35Б; вул.Княжий Затон: 2/30;
просп.Григоренка: 26А, 28�28В;

вул.Княжий Затон, 7А, м.Київ, 02095

800098 м.Київ � вул.Срібнокільська: 1�1/2, 3А�3В, 8, 12; вул.Княжий Затон, 7А, м.Київ, 02095

800099 м.Київ � вул.Княжий Затон: 3, 5�9; вул.Срібнокільська: 2А, 4, 8А; вул.Княжий Затон, 7А, м.Київ, 02095

800120 м.Київ � вул.Драгоманова: 27�31Б; вул.Драгоманова, 27А, м.Київ, 02068

800121 м.Київ � вул.Драгоманова: 25, 31В; просп.Бажана: 1М; вул.Драгоманова, 27А, м.Київ, 02068

800122 м.Київ � вул.Драгоманова: 23�23Б; вул.Олександра Кошиця: 9�9Б; вул.Драгоманова, 27А, м.Київ, 02068

800123 м.Київ � вул.Драгоманова: 42�44А; просп.Григоренка: 33/44; просп.Григоренка, 21Б, м.Київ, 02068

800124 м.Київ � просп.Григоренка: 21, 23, 25�25Б, 27, 29�31; просп.Григоренка, 21Б, м.Київ, 02068

800125 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 17, 19�21, 23, 25; просп.Григоренка: 19�19А; просп.Григоренка, 21Б, м.Київ, 02068

800126 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 13�13Г, 15; вул.Драгоманова: 20А; просп.Григоренка, 21В, м.Київ, 02068

800127 м.Київ � вул.Драгоманова: 18, 40�40З; просп.Григоренка: 25В; просп.Григоренка, 21В, м.Київ, 02068

800128 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 9/18�11, 13Д; вул.Драгоманова: 20, 22; просп.Григоренка, 21В, м.Київ, 02068

800139 м.Київ � вул.Ревуцького: 18�18А, 20; вул.Степана Олійника, 10, м.Київ, 02068

800141 м.Київ � вул.Драгоманова: 15А�17; вул.Олександра Кошиця: 10/21;
вул.Степана Олійника: 17�19;

вул.Олександра Кошиця, 8, м.Київ, 02068

800142 м.Київ � вул.Ревуцького: 24/4; вул.Степана Олійника: 3, 8�9, 15; вул.Олександра Кошиця, 8, м.Київ, 02068

Орієнтовна кількість виборців 34853

Дарницький район, округ № 11

800086 м.Київ � вул.Здолбунівська: 1�3В; вул.Сортувальна вул.Здолбунівська, 7Б, м.Київ, 02081

800087 м.Київ � вул.Здолбунівська: 3Г, 5А, 9Б�11; вул.Івана Бойка, вул.Кочерги,
вул.Любарська, вул.Тепловозна, пров.Кочерги, пров.Любарський

вул.Здолбунівська, 7Б, м.Київ, 02081

800088 м.Київ � вул.Дніпрова, вул.Затишна, вул.Зовнішня, вул.Тальнівська,
вул.Урлівська: 38�40; пров.Заводський, просп.Григоренка: 12, 14, 16;

вул.Здолбунівська, 7Б, м.Київ, 02081

800089 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 30, 32/18, 34; вул.Батуринська,
вул.Зоотехніків, вул.Урлівська: 11/44, 20, 24�34, 36�36А;
пров.Батуринський, пров.Дніпровий

вул.Урлівська, 19Б, м.Київ, 02095

800090 м.Київ � вул.Урлівська: 15, 17�19, 21�23В; вул.Урлівська, 19Б, м.Київ, 02095

800091 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 46, 48�50; вул.Дніпровська Набережна: 19,
19А, 19В, 23, 25; вул.Позняківська, вул.Прип'ятська, вул.Урлівська: 11А;

вул.Урлівська, 19Б, м.Київ, 02095

800092 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 43�45, 47; вул.Дніпровська Набережна: 14,
14А, 14Б; вул.Княжий Затон: 14В, 16А�16В;

вул.Княжий Затон, 12А, м.Київ, 02095

800093 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 39А�41; вул.Княжий Затон: 12, 14А�14Б, 14Г;
вул.Урлівська: 9;

вул.Княжий Затон, 12А, м.Київ, 02095

800094 м.Київ � вул.Урлівська: 1/8�3Б, 5�7; вул.Княжий Затон, 12А, м.Київ, 02095

800100 м.Київ � вул.Княжий Затон: 11; вул.Срібнокільська: 14�14А; вул.Княжий Затон, 17В, м.Київ, 02095

800101 м.Київ � вул.Княжий Затон: 13, 15, 17�17Б; вул.Срібнокільська: 16, 22А; вул.Княжий Затон, 17В, м.Київ, 02095

800102 м.Київ � вул.Княжий Затон: 19�21; вул.Срібнокільська: 20�22, 24�24А; вул.Княжий Затон, 17В, м.Київ, 02095

800103 м.Київ � вул.Завальна, вул.Зарічна, вул.Іжевська, вул.Костянтина Ареф'єва,
вул.Малоземельна, вул.Маслівка, вул.Осокірська, вул.Підлипка,
вул.Садова�105, вул.Садова�160, вул.Садова�165, вул.Садова�192,
вул.Садова�45, вул.Садова�61, вул.Трускавецька, пров.Іжевський,
пров.Осокірський

вул.Княжий Затон, 17В, м.Київ, 02095

800104 м.Київ � вул.Дніпровська Набережна: 26, 26А, 26Б, 26В, 26Г, 26Д, 26І, 26К;
просп.Бажана: 8Б;

вул.Бориса Гмирі, 2В, м.Київ, 02140

801074 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 22, 24, 28; вул.Урлівська: 34А;
просп.Григоренка: 18А, 20�20А, 22/20;

вул.Урлівська, 19Б, м.Київ, 02095

801076 м.Київ � вул.Єлизавети Чавдар: 1, 3, 5; просп.Бажана: 10�12; вул.Бориса Гмирі, 2В, м.Київ, 02140

801078 м.Київ � вул.Григорія Ващенка, вул.Єлизавети Чавдар: 2, 4, 6�8, 14�24;
просп.Бажана: 14;

вул.Бориса Гмирі, 2В, м.Київ, 02140

801082 м.Київ � вул.Здолбунівська: 5, 7А�9А, 11А�11В; вул.Здолбунівська, 7Б, м.Київ, 02081

Орієнтовна кількість виборців 32297

Дарницький район, округ № 12

800105 м.Київ � вул.Бориса Гмирі: 1А/4�1/2, 3, 5�5А, 9А; вул.Бориса Гмирі, 3Б, м.Київ, 02140

800106 м.Київ � вул.Бориса Гмирі: 9, 9Б�9В; вул.Михайла Гришка вул.Бориса Гмирі, 3Б, м.Київ, 02140

800107 м.Київ � вул.Бориса Гмирі: 11�15А; просп.Григоренка: 38А; вул.Бориса Гмирі, 3Б, м.Київ, 02140

800108 м.Київ � просп.Григоренка: 36�38; вул.Бориса Гмирі, 3Б, м.Київ, 02140

800109 м.Київ � вул.Олександра Мишуги: 7, 9�11; вул.Соломії Крушельницької: 1/5,
3А; просп.Григоренка: 39�41;

вул.Олександра Мишуги, 5, м.Київ, 02140

800110 м.Київ � вул.Олександра Мишуги: 1/4�3, 8, 12; вул.Олександра Мишуги, 5, м.Київ, 02140

800111 м.Київ � вул.Лариси Руденко: 6, 8, 10�10Г, 17; вул.Соломії Крушельницької:
3;

вул.Олександра Мишуги, 5, м.Київ, 02140

800112 м.Київ � вул.Лариси Руденко: 3А, 5, 7, 9, 15/14; вул.Олександра Мишуги, 5, м.Київ, 02140

800113 м.Київ � вул.Вишняківська: 13�13Б, 17�19/19; вул.Лариси Руденко: 21�21А; вул.Олександра Мишуги, 5, м.Київ, 02140

800070 м.Київ � вул.Андрія Бубнова: 16; вул.Деміївська: 45Б�59; вул.Михайла
Стельмаха: 14�22; просп.40�річчя Жовтня: 70 к.2�74;

вул.Васильківська, 12, м.Київ, 03040

800071 м.Київ � вул.Васильківська: 2�4, 6, 8�8А, 18; вул.Васильківська, 12, м.Київ, 03040

800072 м.Київ � вул.Льва Толстого: 25, 27, 33, 39, 41, 43; вул.Микільсько�Ботанічна:
3�5, 7/9, 11, 15/17�31; вул.Паньківська: 6�17, 19; вул.Саксаганського: 54/56,
58, 60А, 68, 70А, 70Б, 70/16, 78, 78А, 78Б, 82, 84, 84/86; вул.Тарасівська:
16�18, 20;

вул.Саксаганського, 64, м.Київ, 01033

800073 м.Київ � вул.Василя Яна: 16; вул.Гайдара, вул.Жилянська: 49/51, 53, 55,
69/71, 72, 74, 76, 83/53; вул.Либідська, вул.Льва Толстого: 47/107, 49,
51/102; вул.Паньківська: 18, 20�27/78; вул.Саксаганського: 77, 79, 81, 85, 87,
89, 89А, 89Б, 91, 99, 101, 103;

вул.Жилянська, 75, м.Київ, 01032

800074 м.Київ � вул.Володимирська: 61, 61/11, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 76Б,
77, 78, 79, 79А, 81А, 81Б, 83; вул.Льва Толстого: 11, 11/61, 13, 15, 15А, 15Б, 17А,
17Б, 19, 19/1, 23, 23А, 23/1; вул.Микільсько�Ботанічна: 2, 6/8, 10, 14;
вул.Паньківська: 3; вул.Саксаганського: 42, 44, 46, 48; вул.Тарасівська: 2�
14;

вул.Володимирська, 68, м.Київ, 01033

800075 м.Київ � вул.Горького: 3�26/26; вул.Льва Толстого: 1, 5, 5А, 5А/1;
вул.Саксаганського: 20, 22, 22А, 22В, 24, 26/26, 28, 30, 30А, 30Б, 30В, 32,
33/35, 36, 36А, 37, 38Б, 40, 41А, 41В, 43, 43Б, 45, 51; вул.Тарасівська: 1Б;
вул.Червоноармійська: 24, 24/1, 26, 26А, 28, 30, 30А, 30Б, 30В, 32А, 32Б,
36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 48/18, 48/52;

вул.Горького, 4/6, м.Київ, 01004

800076 м.Київ � вул.Василя Яна: 2; вул.Володимирська: 82А, 82Б, 82В, 84, 89,
89/91, 92/39, 93, 94А, 96; вул.Жилянська: 41, 43, 43Б, 45, 54, 56, 58, 59,
60, 62/64; вул.Казимира Малевича (Боженка): 11; вул.Саксаганського: 55,
57А, 57Б, 59Б, 61/17, 63/28, 65, 67, 69; вул.Тарасівська: 19А�19Б, 21�42;

вул.Жилянська, 46, м.Київ, 01033

800077 м.Київ � вул.Горького: 28�72; вул.Димитрова: 9А, 11, 13, 22; вул.Жилянська:
5Б, 5/60, 7, 7А, 7Б, 7В, 9В, 14, 30А, 30/32, 34; вул.Івана Федорова: 10, 12,
26; вул.Саксаганського: 25, 27, 27А, 27Б, 29, 31; вул.Червоноармійська: 52,
54, 56, 58, 66, 68, 72, 76, 76А, 76Б, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 102;
вул.Ямська, пров.Фізкультури

вул.Червоноармійська, 78, м.Київ, 03150

800078 м.Київ � вул.Володимиро�Либідська, вул.Горького: 84�102, 104�106;
вул.Казимира Малевича (Боженка): 37�41�53/30; вул.Лабораторна: 14, 15,
26А, 28, 33/37; вул.Червоноармійська: 106, 108, 110, 112;

вул.Горького, 130, м.Київ, 03150

800079 м.Київ � вул.Богунська, вул.Волзька, вул.Горького: 110�140; вул.Казимира
Малевича (Боженка): 83; вул.Кіровоградська: 2, 8, 12А, 47;
вул.Кочубеївська, вул.Профінтерну, вул.Псковська, вул.Тельмана,
вул.Червоноармійська: 114, 116; пров.Богунський, пров.Волзький,
пров.Кіровоградський, пров.Профінтерну, пров.Псковський

вул.Горького, 130, м.Київ, 03150

800080 м.Київ � вул.Горького: 155�170�172; вул.Казимира Малевича (Боженка): 111�
119;

вул.Червоноармійська, 128, м.Київ, 03150

800081 м.Київ � вул.Горького: 103�103А, 150�154; вул.Тверська: 16;
вул.Червоноармійська: 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 130, 132, 134, 136;

вул.Червоноармійська, 128, м.Київ, 03150

800085 Лікарня відновного лікування МВС України Дніпропетровське шосе, 3, м.Київ, 03026

Орієнтовна кількість виборців 36564

Дарницький район, округ № 6

800129 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 16Б�16Г, 18; просп.Григоренка: 11А, 13�13Б, 15; вул.Драгоманова, 10В, м.Київ, 02068

800130 м.Київ � просп.Григоренка: 3Б�9; вул.Драгоманова, 10В, м.Київ, 02068

800131 м.Київ � вул.Олени Пчілки: 2�2Б, 4, 6; вул.Драгоманова, 10В, м.Київ, 02068

800132 м.Київ � вул.Драгоманова: 6А�6/1, 8�8Б, 12А; вул.Олени Пчілки: 3А, 5; вул.Драгоманова, 10В, м.Київ, 02068

800133 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 14Б; вул.Драгоманова: 12, 14�14А; вул.Драгоманова, 10В, м.Київ, 02068

800134 м.Київ � вул.Драгоманова: 1Г�1Л, 3Б�3В; вул.Драгоманова, 9А, м.Київ, 02068

800135 м.Київ � вул.Драгоманова: 1А�1Б, 3�3А, 7, 9; вул.Драгоманова, 9А, м.Київ, 02068

800136 м.Київ � вул.Драгоманова: 5; вул.Ревуцького: 4, 8; вул.Драгоманова, 9А, м.Київ, 02068

800137 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 8; вул.Драгоманова: 7А, 11, 13/10; вул.Драгоманова, 9А, м.Київ, 02068

800138 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 4, 6; вул.Ревуцького: 10/2; вул.Драгоманова, 9А, м.Київ, 02068

800140 м.Київ � вул.Анни Ахматової: 3�3А, 5, 7/15; вул.Олександра Кошиця, 8, м.Київ, 02068

800171 м.Київ � вул.Тростянецька: 3�5; вул.Ревуцького, 13А, м.Київ, 02091

800172 м.Київ � вул.Ревуцького: 17�17Б, 19/1; вул.Ревуцького, 13А, м.Київ, 02091

800173 м.Київ � вул.Ревуцького: 9, 11А�13; вул.Ревуцького, 13А, м.Київ, 02091

800174 м.Київ � вул.Ревуцького: 5�7А; вул.Ревуцького, 13А, м.Київ, 02091

801073 м.Київ � просп.Григоренка: 1�3А; вул.Драгоманова, 10В, м.Київ, 02068

Орієнтовна кількість виборців 34800

Дарницький район, округ № 7

800168 м.Київ � вул.Тростянецька: 6А, 8Б; вул.Харківське шосе: 158; вул.Харківське шосе, 168І, м.Київ, 02091

800169 м.Київ � вул.Тростянецька: 8В; вул.Харківське шосе: 152, 154А, 158А; вул.Харківське шосе, 168І, м.Київ, 02091

800170 м.Київ � вул.Тростянецька: 6, 8; вул.Харківське шосе: 154; вул.Харківське шосе, 168І, м.Київ, 02091

800175 м.Київ � вул.Тростянецька: 5А�5Б, 7В; вул.Тростянецька, 7Г, м.Київ, 02091

800176 м.Київ � вул.Врожайна, вул.Горлівська: 77; вул.Тростянецька: 7�7А, 28А;
вул.Харківське шосе: 148, 150/15;

вул.Тростянецька, 7Г, м.Київ, 02091

800177 м.Київ � вул.Горлівська: 38/40; вул.Харківське шосе: 58Б, 62, 146; вул.Тростянецька, 7Г, м.Київ, 02091

800178 м.Київ � вул.Харківське шосе: 56, 58, 58А, 60; вул.Тростянецька, 7Г, м.Київ, 02091

800179 м.Київ � вул.Привокзальна: 8�10/1; вул.Харківське шосе: 21, 21/1, 21/3, 21/5; вул.Привокзальна, 14/2, м.Київ, 02096

800180 м.Київ � вул.Привокзальна: 12�14А; вул.Сімферопольська: 4, 8;
вул.Харківське шосе: 21/4, 21/6;

вул.Привокзальна, 14/2, м.Київ, 02096

800181 м.Київ � вул.Ілліча: 4/6�7А; вул.Крупської, вул.Сімферопольська: 3/2, 5/1;
вул.Ялтинська: 6�8/1;

вул.Сімферопольська, 10, м.Київ, 02175

800182 м.Київ � вул.Заслонова: 2; вул.Ілліча: 12, 14А�16, 20�20А, 22/15; вул.Ново�
Дарницька: 2А�7; вул.Російська: 11�13; вул.Сімферопольська: 11�21/9;

вул.Сімферопольська, 10, м.Київ, 02175

800183 м.Київ � вул.Миколи Руднєва: 34; вул.Харківське шосе: 49, 51, 51Б, 53А,
67А;

вул.Ялтинська, 13, м.Київ, 02099

800184 м.Київ � вул.Гостинна, вул.Заслонова: 3�9; вул.Ілліча: 8�10/5, 13, 19/10, 21,
23�25/17; вул.Миколи Руднєва: 39�43; вул.Ново�Дарницька: 11�14;
вул.Російська: 19�30, 32; вул.Сімферопольська: 7/2, 9; вул.Ялтинська: 10/14�
14, 20/18�28/45;

вул.Ялтинська, 13, м.Київ, 02099

800201 м.Київ � вул.Миколи Руднєва: 49/20; вул.Російська: 42/15;
вул.Славгородська: 3/5; вул.Тростянецька: 51�53; вул.Ялтинська: 15;

вул.Славгородська, 14, м.Київ, 02175

800202 м.Київ � вул.Славгородська: 2/10, 4; вул.Тростянецька: 47�49;
вул.Харківське шосе: 55, 55А;

вул.Славгородська, 14, м.Київ, 02175

800203 м.Київ � вул.Кунанбаєва Абая, вул.Славгородська: 8�45; вул.Тростянецька:
12; вул.Харківське шосе: 61А; пров.Гостинний, пров.Славгородський

вул.Славгородська, 14, м.Київ, 02175

800214 Державний заклад "Вузлова лікарня №1 ст. Дарниця" ДТГО "Південно�
Західна залізниця"

вул.Сімферопольська, 8, м.Київ, 02096

Орієнтовна кількість виборців 34815

Дарницький район, округ № 8

800185 м.Київ � вул.Ново�Дарницька: 15�17, 28/9; вул.Російська: 31�31Б, 33;
вул.Санаторна: 12; вул.Севастопольська: 11/27�16/27;

вул.Ялтинська, 13, м.Київ, 02099

800186 м.Київ � вул.Бориспільська: 3�3/3А; вул.Севастопольська: 1/1�7/13;
вул.Ялтинська: 5А�5Б, 9А;

вул.Заслонова, 18, м.Київ, 02099

800187 м.Київ � вул.Бориспільська: 4; вул.Вереснева: 4; вул.Заслонова: 13А�24/2;
вул.Ново�Дарницька: 23/7�27А; вул.Санаторна: 4�5; вул.Сормовська

вул.Заслонова, 18, м.Київ, 02099

800188 м.Київ � вул.Вереснева: 12�12А, 14/39, 18/20; вул.Ново�Дарницька: 30�32;
вул.Російська: 35�39/14, 56�62, 64/16; вул.Санаторна: 9�11;

вул.Бориспільська, 8, м.Київ, 02099

800189 м.Київ � вул.Російська: 44, 50�52/16; вул.Санаторна: 18;
вул.Севастопольська: 17�24;

вул.Тростянецька, 19, м.Київ, 02099

800190 м.Київ � вул.Вереснева: 24А�26/28; вул.Волго�Донська: 58; вул.Миколи
Руднєва: 48; вул.Санаторна: 23�27; вул.Тростянецька: 97;

вул.Тростянецька, 19, м.Київ, 02099

800191 м.Київ � вул.Бориспільська: 6�12, 12В; вул.Вереснева: 5�9; вул.Російська: 45�
45Б;

вул.Бориспільська, 10, м.Київ, 02099

800192 м.Київ � вул.Вереснева: 13/59, 15/60�17; вул.Волго�Донська: 62�72, 76;
вул.Російська: 64, 70�76/4; вул.Тростянецька: 103�113; пров.Волго�
Донський: 6�17; пров.Миколи Руднєва: 5�68/10;

вул.Бориспільська, 10, м.Київ, 02099

800193 м.Київ � вул.Бориспільська: 12Б; вул.Російська: 47; пров.Волго�Донський: 2�
2А; пров.Миколи Руднєва: 1�1А;

вул.Російська, 45, м.Київ, 02099

800194 м.Київ � вул.Волго�Донська: 73�75; вул.Російська: 82�84; вул.Тростянецька:
121; пров.Волго�Донський: 1, 5�5/2;

вул.Російська, 45, м.Київ, 02099

800195 м.Київ � вул.Зрошувальна, Станція Дарниця 17 км, Станція Дарниця 19 км,
Станція Дарниця 4 км, 16 км Ніжинського направлення

вул.Зрошувальна, 5А, м.Київ, 02095

800196 м.Київ � вул.Бориспільська: 26�26Ж, 26К, 28�28В; вул.Поліська: 15А;
пров.Поліський: 15;

пров.Поліський, 9, м.Київ, 02093

800197 м.Київ � вул.Бориспільська: 32Б�32В; вул.Миколи Хвильового,
пров.Поліський: 1�13;

пров.Поліський, 9, м.Київ, 02093

800198 м.Київ � вул.Поліська: 1�3, 10�14, 16�28Б; пров.Поліський, 9, м.Київ, 02093
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800114 м.Київ � вул.Вишняківська: 5В, 7А�7Б, 11, 13В; вул.Соломії Крушельницької:
5�7;

просп.Бажана, 32А, м.Київ, 02140

800115 м.Київ � вул.Вишняківська: 1�5Б, 9; просп.Бажана, 32А, м.Київ, 02140

800116 м.Київ � вул.Вишняківська: 6А, 8�8А; вул.Ревуцького: 44Б; просп.Бажана:
34;

просп.Бажана, 32А, м.Київ, 02140

800117 м.Київ � вул.Вишняківська: 12�12А; вул.Лариси Руденко: 13; просп.Бажана:
28А�28В;

просп.Бажана, 32А, м.Київ, 02140

800118 м.Київ � вул.Ревуцького: 42�44; просп.Бажана: 32, 36; просп.Бажана, 32А, м.Київ, 02140

800119 м.Київ � вул.Лариси Руденко: 3Б; просп.Бажана: 24/1�28, 30; просп.Бажана, 32А, м.Київ, 02140

800204 м.Київ � вул.Харківське шосе: 59, 61, 63, 63А, 65; вул.Славгородська, 14, м.Київ, 02175

801077 м.Київ � вул.Бориса Гмирі: 2, 4, 6�8Б; вул.Єлизавети Чавдар: 9�13;
просп.Бажана: 16;

вул.Бориса Гмирі, 2В, м.Київ, 02140

Орієнтовна кількість виборців 33889
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800150 м.Київ � вул.Декабристів: 8, 10�12/37; вул.Декабристів, 8А, м.Київ, 02068

800151 м.Київ � вул.Декабристів: 9; просп.Бажана: 5�5А, 5Г�5Є; вул.Архітектора Вербицького, 26В, м.Київ,
02121

800152 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 24Б; вул.Декабристів: 5�5Б, 9А;
просп.Бажана: 5Б�5В, 7Д;

вул.Архітектора Вербицького, 26В, м.Київ,
02121

800153 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 22/1�24, 26; вул.Архітектора Вербицького, 26В, м.Київ,
02121

800154 м.Київ � просп.Бажана: 7�7В, 7Ж�7І; вул.Архітектора Вербицького, 26В, м.Київ,
02121

800155 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 24А, 26А�26Б; просп.Бажана: 7Г, 9�
9Б;

вул.Архітектора Вербицького, 28Г, м.Київ,
02121

800156 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 28�28В; вул.Вірменська: 1/9К;
просп.Бажана: 9В, 9Д�9З;

вул.Архітектора Вербицького, 28Г, м.Київ,
02121

800157 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 34; вул.Вірменська: 3�5;
просп.Бажана: 9Г;

вул.Архітектора Вербицького, 28Г, м.Київ,
02121

800158 м.Київ � вул.Архітектора Вербицького: 34А�36Б; вул.Вірменська: 5А, 9�11; вул.Архітектора Вербицького, 28Г, м.Київ,
02121

800159 м.Київ � вул.Вакуленчука: 1; вул.Вірменська: 8/127; вул.Горлівська: 211�220;
вул.Дніпродзержинська: 121�131; вул.Колекторна, вул.Харківське шосе: 210,
242/10, 244, 244А;

вул.Горлівська, 220, м.Київ, 02121

800206 м.Київ � вул.Геофізиків, вул.Леніна: 1�21, 22(Гуртожиток №3)�28, 30;
вул.Озерна, вул.Світла, вул.Фрунзе, пров.Геофізиків

вул.Леніна, 23Б, м.Київ, 02088

800207 м.Київ � вул.Бориспільське шосе 23 км, вул.Демидівська: 2�29, 31, 33�35, 37;
вул.Дяченка: 1�9, 13, 15�19, 21�23; вул.Леніна: 29, 31, 41�41Б, 43А; вул.Лісна:
2�46; вул.Нижній Вал, вул.Садова, вул.Суворова, вул.Чапаєва, вул.Чкалова,
пров.Озерний, пров.Суворова, пров.1�й Садовий, пров.2�й Садовий,
пров.3�й Садовий

вул.Леніна, 23Б, м.Київ, 02088

800208 м.Київ � вул.Горького, вул.Дружби, вул.Енгельса, вул.Калініна, вул.Карла
Маркса, вул.Комсомольська, вул.Комуністична, вул.Котовського,
вул.Коцюбинського, вул.Леніна: 40, 42, 44�44/1, 46�46А, 48, 50�52, 54�
54/2; вул.Лугова, вул.Лютнева, вул.Свердлова, вул.Челюскінців,
вул.Червоноармійська, пров.Енгельса, пров.Комсомольський,
пров.Котовського, пров.Луговий

вул.Леніна, 23Б, м.Київ, 02088

800209 м.Київ � вул.Дяченка: 10�12, 14; вул.Леніна: 43, 45, 47�47А, 49, 59�61; вул.Леніна, 53, м.Київ, 02088

800210 м.Київ � вул.Борова, вул.Будьонного, вул.Демидівська: 30, 32, 36, 38�84;
вул.Дяченка: 20�20В, 25�51; вул.Жданова, вул.Комінтерну, вул.Леніна: 53,
65; вул.Лісна: 48�66; вул.Переяслівська, вул.Терешкової, вул.Чехова,
пров.Боровий, пров.Жданова, пров.Інженерний, пров.Комінтерну,
пров.Лісний, пров.Чехова, пров.Ялинковий: 1�7, 8, 14�20, 28; пров.1�й
Будьоного, пров.1�й Комінтерну, пров.1�й Чехова, пров.2�й Будьоного,
пров.2�й Комінтерну, пров.2�й Терешкової, пров.2�й Чехова, пров.3�й
Комінтерну

вул.Леніна, 53, м.Київ, 02088

800211 м.Київ � вул.Автотранспортна, вул.Березнева, вул.Бортницька: 6�10;
вул.Вишнева, вул.Воровського, вул.Гоголя, вул.Джерельна, вул.Крилова,
вул.Кринична, вул.Крута, вул.Левадна, вул.Леніна: 22, 56, 68;
вул.Лермонтова, вул.Липова, вул.Мостова, вул.Островського, вул.Польова,
вул.Приозерна, вул.Промислова, вул.Толстого, вул.Тургенєва, вул.Франка,
вул.Чайковського, вул.Шевченка, вул.1�го Травня, пров.Березневий,
пров.Левадний, пров.Лермонтова, пров.Островського, пров.Промисловий,
пров.Франка, пров.Шевченка, пров.1�й Бортницький, пров.1�й Дружби,
пров.1�й Лермонтова, пров.1�й Польовий, пров.1�й Франка, пров.2�й
Бортницький, пров.2�й Гоголя, пров.2�й Дружби, пров.2�й Левадний,
пров.2�й Лермонтова, пров.2�й Тупіковий, пров.2�й Франка, пров.3�й
Березневий, пров.3�й Дружби, пров.3�й Левадний, пров.3�й Тупіковий,
пров.4�й Лермонтова, пров.4�й Франка

вул.Леніна, 53, м.Київ, 02088

Орієнтовна кількість виборців 34954

Деснянський район, округ № 14

800215 м.Київ � вул.Оноре де Бальзака: 4�8; вул.Оноре де Бальзака, 8Г, м.Київ, 02225

800216 м.Київ � вул.Оноре де Бальзака: 8А�10; вул.Оноре де Бальзака, 8Г, м.Київ, 02225

800217 м.Київ � вул.Каштанова: 4, 11, 15�15Б; просп.Володимира Маяковського: 3В; вул.Оноре де Бальзака, 8Г, м.Київ, 02225

800218 м.Київ � вул.Каштанова: 1/9�3, 5, 13; просп.Володимира Маяковського, 3Г,
м.Київ, 02225

800219 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 5, 7�7А; просп.Володимира Маяковського, 3Г,
м.Київ, 02225

800220 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 1�1В, 3�3Б, 5А; просп.Володимира Маяковського, 3Г,
м.Київ, 02225

800221 м.Київ � вул.Каштанова: 8А, 10, 12Б, 14�14Б; вул.Каштанова, 8Г, м.Київ, 02225

800222 м.Київ � вул.Оноре де Бальзака: 14�24; просп.Володимира Маяковського, 21Г,
м.Київ, 02225

800223 м.Київ � вул.Архітектора Ніколаєва: 3Б, 13�17; вул.Оноре де Бальзака: 26�
26А;

просп.Володимира Маяковського, 21Г,
м.Київ, 02225

800224 м.Київ � вул.Архітектора Ніколаєва: 1/27�3А, 3В�11; просп.Володимира Маяковського, 21Г,
м.Київ, 02225

800225 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 17А, 21�21Б, 23, 25; просп.Володимира Маяковського, 21В,
м.Київ, 02225

800226 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 11�11А/2, 15А, 17Б�17В; просп.Володимира Маяковського, 21В,
м.Київ, 02225

800227 м.Київ � вул.Каштанова: 8, 8Б, 12А; просп.Володимира Маяковського: 15Б�
15В, 17Г�17Д;

просп.Володимира Маяковського, 21В,
м.Київ, 02225

800236 м.Київ � вул.Вікентія Беретті: 3, 5А; вул.Теодора Драйзера: 14/33;
просп.Володимира Маяковського: 35�35А, 37�37А, 41/1;

вул.Вікентія Беретті, 7, м.Київ, 02222

800237 м.Київ � вул.Теодора Драйзера: 16�28; вул.Вікентія Беретті, 7, м.Київ, 02222
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800228 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 5, 7; просп.Володимира Маяковського:
2А�2/1;

вул.Миколи Закревського, 3, м.Київ, 02217

800229 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 4�4Г; вул.Миколи Закревського, 11А, м.Київ,
02217

800230 м.Київ � вул.Теодора Драйзера: 9Д; просп.Володимира Маяковського: 8�
8В;

вул.Миколи Закревського, 11А, м.Київ,
02217

800231 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 15А, 19�23А; вул.Теодора Драйзера:
1/25, 3;

вул.Миколи Закревського, 15Б, м.Київ,
02217

800232 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 5А, 11�13А, 17; вул.Миколи Закревського, 15, м.Київ,
02217

800233 м.Київ � вул.Теодора Драйзера: 11А; просп.Володимира Маяковського: 12�
14А;

вул.Миколи Закревського, 11А, м.Київ,
02217

800234 м.Київ � вул.Теодора Драйзера: 9�9Б, 9Г, 11; просп.Володимира
Маяковського: 14/13;

вул.Миколи Закревського, 15Б, м.Київ,
02217

800235 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 27А�27/2; вул.Теодора Драйзера: 5, 7; вул.Миколи Закревського, 15Б, м.Київ,
02217

800244 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 29Б; вул.Теодора Драйзера: 2А, 4А, 6А,
8А�8Б, 9В;

вул.Миколи Закревського, 35Б, м.Київ,
02217

800245 м.Київ � вул.Теодора Драйзера: 10; просп.Володимира Маяковського: 16А�
16/12, 18;

вул.Миколи Закревського, 35Б, м.Київ,
02217

800246 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 20�20Г, 22А; вул.Миколи Закревського, 37Б, м.Київ,
02217

800247 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 22, 24�24Б, 26Б�30; вул.Миколи Закревського, 37Б, м.Київ,
02217

800248 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 31�33, 35А; вул.Миколи Закревського, 35Б, м.Київ,
02217

800249 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 35, 37�39А, 43; вул.Миколи Закревського, 37Б, м.Київ,
02217

800250 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 41А, 45�47А, 49А�49/1; вул.Миколи Закревського, 45Б, м.Київ,
02217
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800238 м.Київ � вул.Вікентія Беретті: 14; вул.Оноре де Бальзака: 38�40/11;
вул.Теодора Драйзера: 30�32;

вул.Вікентія Беретті, 7, м.Київ, 02222

800239 м.Київ � вул.Вікентія Беретті: 12, 14А�16; вул.Оноре де Бальзака: 44�46А, 50; вул.Вікентія Беретті, 18, м.Київ, 02222

800240 м.Київ � вул.Олександра Сабурова: 17�17А, 19; вул.Оноре де Бальзака: 48А,
52�52А, 54/21;

вул.Олександра Сабурова, 19Б, м.Київ,
02222

800241 м.Київ � вул.Олександра Сабурова: 9/61�15; просп.Володимира
Маяковського: 59, 61;

вул.Олександра Сабурова, 19Б, м.Київ,
02222

800242 м.Київ � вул.Миколи Лаврухіна: 3; просп.Володимира Маяковського: 49�
49А, 51А, 53, 55�55А, 59А;

просп.Володимира Маяковського, 49Б,
м.Київ, 02222

800243 м.Київ � вул.Вікентія Беретті: 5, 6�10; просп.Володимира Маяковського, 49Б,
м.Київ, 02222

800251 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 47Б; просп.Володимира Маяковського:
30А�32Д;

вул.Миколи Закревського, 45Б, м.Київ,
02217

800252 м.Київ � вул.Олександра Сабурова: 1А�3Б; просп.Володимира
Маяковського: 34�34А, 36/7;

вул.Миколи Закревського, 45Б, м.Київ,
02217

800253 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 53; вул.Олександра Сабурова: 1, 5; вул.Олександра Сабурова, 3А, м.Київ,
02222

800254 м.Київ � вул.Оноре де Бальзака: 55�55В; вул.Теодора Драйзера: 34/51�36; вул.Теодора Драйзера, 40Б, м.Київ, 02222

800255 м.Київ � вул.Миколи Лаврухіна: 15/46; вул.Теодора Драйзера: 38�42, 46; вул.Теодора Драйзера, 40Б, м.Київ, 02222

800256 м.Київ � вул.Миколи Лаврухіна: 5, 7�7А, 11�11А; вул.Оноре де Бальзака: 55Г;
вул.Теодора Драйзера: 44А;

вул.Теодора Драйзера, 40Б, м.Київ, 02222

800262 м.Київ � вул.Будівельників, вул.Василя Боженка, вул.Деснянська,
вул.Дзержинського, вул.Димитрова, вул.Запорожця Петра, вул.Карла
Маркса, вул.Кірова: 1�27; вул.Маяковського, вул.Миру, вул.Мічуріна,
вул.Натана Рибака, вул.Олександра Довженка, вул.Олександра Матросова,
вул.Пожарського, вул.Польова, вул.Сергія Лазо

вул.Леніна, 2А, м.Київ, 02230

800263 м.Київ � вул.Вірності, вул.Гоголя, вул.Горького, вул.Кірова: 28�54;
вул.Кутузова, вул.Леніна, вул.Лермонтова, вул.Лесі Українки,
вул.Макаренка, вул.Миколи Гришка, вул.Некрасова, вул.Олександра Даля,
вул.Петровського, вул.Пушкіна, вул.Садова, вул.Сєдова, вул.Суворова,
вул.Толстого, вул.Тургенєва, вул.Фрунзе, вул.Шевченка, вул.Щорса

вул.Леніна, 27, м.Київ, 02230

800271 м.Київ � вул.Олександра Сабурова: 8А; просп.Володимира Маяковського:
38/10�40;

вул.Олександра Сабурова, 6, м.Київ,
02222

801068 м.Київ � вул.Градинська: 7�9, 11; вул.Миколи Лаврухіна: 6, 8�10, 12�14, 16;
вул.Радунська: 2/18, 8/13;

вул.Градинська, 6Б, м.Київ, 02222

801079 м.Київ � вул.Градинська: 1�5, 10А, 14; вул.Градинська, 6Б, м.Київ, 02222
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800264 м.Київ � просп.Володимира Маяковського: 63А, 65, 67, 69А; вул.Олександра Сабурова, 14, м.Київ,
02222

800265 м.Київ � вул.Олександра Сабурова: 16; вул.Оноре де Бальзака: 52/22�54А,
56;

вул.Олександра Сабурова, 20, м.Київ,
02222

800266 м.Київ � вул.Олександра Сабурова: 18; вул.Оноре де Бальзака: 58, 68; вул.Олександра Сабурова, 14, м.Київ,
02222

800267 м.Київ � бульв.Вигурівський: 3�5; просп.Володимира Маяковського: 69, 71; вул.Олександра Сабурова, 14, м.Київ,
02222

800268 м.Київ � вул.Костянтина Данькевича: 14�17; вул.Оноре де Бальзака: 66/21,
70�72/19;

вул.Костянтина Данькевича, 13, м.Київ,
02232

800269 м.Київ � бульв.Вигурівський: 6; просп.Володимира Маяковського: 77, 79А,
81А�81Б;

вул.Костянтина Данькевича, 13, м.Київ,
02232

800270 м.Київ � вул.Костянтина Данькевича: 8�12; вул.Марини Цвєтаєвої: 3;
просп.Володимира Маяковського: 79, 81, 81/11;

вул.Костянтина Данькевича, 13, м.Київ,
02232

800272 м.Київ � бульв.Володимира Висоцького: 5; вул.Миколи Закревського: 55�
59/1; вул.Олександра Сабурова: 4;

вул.Олександра Сабурова, 6, м.Київ,
02222

800273 м.Київ � бульв.Володимира Висоцького: 6, 7, 9�11; просп.Володимира
Маяковського: 38Б, 42/13;

вул.Олександра Сабурова, 6, м.Київ,
02222

800274 м.Київ � бульв.Володимира Висоцького: 4, 6А�6Б, 8А; просп.Володимира
Маяковського: 44/10�48/9;

вул.Миколи Закревського, 65А, м.Київ,
02232

800275 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 63�69; вул.Миколи Закревського, 65А, м.Київ,
02232

800276 м.Київ � бульв.Леоніда Бикова: 3, 5, 7; вул.Миколи Закревського: 71�73/1; вул.Миколи Закревського, 65А, м.Київ,
02232

800277 м.Київ � бульв.Леоніда Бикова: 4, 6; вул.Костянтина Данькевича: 1/79;
вул.Миколи Закревського: 77;

вул.Костянтина Данькевича, 5, м.Київ,
02232

800278 м.Київ � бульв.Леоніда Бикова: 8�12; вул.Костянтина Данькевича: 7А;
просп.Володимира Маяковського: 50, 52;

вул.Костянтина Данькевича, 5, м.Київ,
02232

800279 м.Київ � вул.Костянтина Данькевича: 3�7; просп.Володимира Маяковського:
54/9;

вул.Костянтина Данькевича, 5, м.Київ,
02232

800290 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 5, 9�9А, 11, 13; просп.Володимира Маяковського, 93Е,
м.Київ, 02232

Орієнтовна кількість виборців 35547

Деснянський район, округ № 18

800291 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 16Б; вул.Оноре де Бальзака: 80, 82, 84�
84А;

просп.Володимира Маяковського, 93В,
м.Київ, 02232

800292 м.Київ � вул.Оноре де Бальзака: 86, 88�88А, 90; просп.Володимира Маяковського, 93В,
м.Київ, 02232

800293 м.Київ � вул.Милославська: 23Б�23В; вул.Оноре де Бальзака: 92�92А; просп.Володимира Маяковського, 93Г,
м.Київ, 02232

800294 м.Київ � вул.Милославська: 23; просп.Володимира Маяковського, 93Г,
м.Київ, 02232

800295 м.Київ � вул.Милославська: 23А, 25; вул.Оноре де Бальзака: 98/29�100/31; вул.Милославська, 27, м.Київ, 02097

800296 м.Київ � вул.Милославська: 17�21А; просп.Володимира Маяковського:
97/15;

просп.Володимира Маяковського, 93Г,
м.Київ, 02232

800297 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 10/87; просп.Володимира Маяковського:
89�91Б;

вул.Марини Цвєтаєвої, 14В, м.Київ, 02232

800298 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 12, 14, 16В; вул.Марини Цвєтаєвої, 14В, м.Київ, 02232

800299 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 8Б; просп.Володимира Маяковського: 62А,
64А, 66А;

вул.Миколи Закревського, 87Д, м.Київ,
02232

800300 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 87Г; просп.Володимира Маяковського:
68, 70, 72�74/9;

вул.Милославська, 7, м.Київ, 02232

800301 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 91/1�99; вул.Милославська, 7, м.Київ, 02232

800302 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 4, 8; вул.Миколи Закревського: 83А�83/2; вул.Марини Цвєтаєвої, 6, м.Київ, 02232

800303 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 8А; вул.Миколи Закревського: 85�85Б; вул.Марини Цвєтаєвої, 6, м.Київ, 02232

800304 м.Київ � вул.Миколи Закревського: 42А, 87А�87В, 89; вул.Милославська:
3А;

вул.Марини Цвєтаєвої, 6, м.Київ, 02232

800337 м.Київ � в/м161, в/ч А0231, в/ч А0525, в/ч А0766, в/ч А0836, в/ч А2299 вул.Путивльська, 35, м.Київ, 02089

801070 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 14Б; просп.Володимира Маяковського: 91В�
95Б;

просп.Володимира Маяковського, 93В,
м.Київ, 02232

801071 м.Київ � вул.Милославська: 3, 5�5Б; вул.Милославська, 7, м.Київ, 02232



ÂÈÁÎÐÈ-2014 

Хрещатик 1523 квітня 2014 року

Орієнтовна кількість виборців 35496

Деснянський район, округ № 19

800257 м.Київ � вул.Градинська: 6�6А, 10; вул.Оноре де Бальзака: 57; вул.Лісківська, 7Б, м.Київ, 02222

800258 м.Київ � вул.Градинська: 18�20; вул.Радунська: 14�16; вул.Градинська, 6Б, м.Київ, 02222

800259 м.Київ � вул.Оноре де Бальзака: 61�61А, 63Б, 65А; вул.Лісківська, 7Б, м.Київ, 02097

800260 м.Київ � вул.Лісківська: 5�5А, 7�7А; вул.Оноре де Бальзака: 63, 65;
вул.Радунська: 10А;

вул.Лісківська, 7Б, м.Київ, 02097

800261 м.Київ � вул.Лісківська: 8/24�9/22; вул.Радунська: 18А�22/9; вул.Радунська, 18, м.Київ, 02097

800280 м.Київ � вул.Лісківська: 12�16, 18В; вул.Радунська: 1/10, 3�3А; вул.Лісківська, 4А, м.Київ, 02097

800281 м.Київ � вул.Лісківська: 2/71�4, 6�6А; вул.Радунська: 26�28; вул.Лісківська, 4А, м.Київ, 02097

800282 м.Київ � вул.Радунська: 9�9Б, 11�11А, 42/10; вул.Лісківська, 4Б, м.Київ, 02097

800283 м.Київ � вул.Лісківська: 18А; вул.Радунська: 5�7, 32�38; вул.Лісківська, 4Б, м.Київ, 02097

800284 м.Київ � вул.Будищанська: 7А; вул.Оноре де Бальзака: 73�79; вул.Лісківська, 4Б, м.Київ, 02097

800285 м.Київ � вул.Будищанська: 4, 6�6А, 9/40; вул.Радунська: 44, 46Б; вул.Будищанська, 8, м.Київ, 02097

800286 м.Київ � вул.Милославська: 37�47А; вул.Радунська: 46; вул.Будищанська, 8, м.Київ, 02097

800287 м.Київ � вул.Милославська: 4�4А, 8�12А; вул.Будищанська, 8, м.Київ, 02097

800288 м.Київ � вул.Лісківська: 18Б, 20�32/51; вул.Милославська: 32/51А; вул.Лісківська, 4А, м.Київ, 02097

800289 м.Київ � вул.Милославська: 31�31Б, 33�35; ул.Милославська, 33А, м.Київ, 02097

801069 м.Київ � вул.Будищанська: 5; вул.Оноре де Бальзака: 81/1, 83/2, 87, 89,
91/29;

вул.Будищанська, 3, м.Київ, 02222

801080 м.Київ � вул.Марини Цвєтаєвої: 16�16А; вул.Марини Цвєтаєвої, 14В, м.Київ, 02232

Орієнтовна кількість виборців 37783

Деснянський район, округ № 20

800314 м.Київ � вул.Академіка Курчатова: 4�6, 8�8Б; вул.Братиславська: 36; вул.Академіка Курчатова, 6А, м.Київ,
02156

800316 м.Київ � вул.Бігова, вул.Братиславська: 7�7А, 9А, 38�40, 42�44/2;
вул.Мостищанська, вул.Нахімова, вул.Томашевська, пров.Зимовий

вул.Братиславська, 5, м.Київ, 02156

800317 м.Київ � вул.Академіка Курчатова: 3�3А, 7, 9/21; вул.Братиславська: 40А;
просп.Лісовий: 4А, 6, 8;

вул.Братиславська, 5, м.Київ, 02156

800318 м.Київ � вул.Мілютенка: 23�23А; просп.Лісовий: 6А, 10, 12�12Б; вул.Академіка Курчатова, 3Б, м.Київ,
02166

800319 м.Київ � вул.Мілютенка: 25; просп.Лісовий: 3, 5, 7, 9, 11; просп.Лісовий, 17Г, м.Київ, 02166

800324 м.Київ � вул.Академіка Курчатова: 11, 15; вул.Мілютенка: 36�40/16;
просп.Лісовий: 18, 20;

просп.Лісовий, 22А, м.Київ, 02166

800325 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 41А; просп.Лісовий: 13, 17, 19, 21�24, 26�29; просп.Лісовий, 22А, м.Київ, 02166

800326 м.Київ � вул.Академіка Курчатова: 13, 17, 19, 21, 23; вул.Маршала Жукова:
37�39А, 41/28;

вул.Академіка Курчатова, 21А, м.Київ,
02166

800328 м.Київ � вул.Космонавта Волкова: 2�2А; вул.Мілютенка: 42�46;
просп.Лісовий: 13А;

просп.Лісовий, 17Г, м.Київ, 02166

800329 м.Київ � вул.Космонавта Волкова: 4�6/55; вул.Маршала Жукова: 49�53А; просп.Лісовий, 17В, м.Київ, 02166

800330 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 45�45Б, 47А; просп.Лісовий: 31; просп.Лісовий, 17В, м.Київ, 02166

800331 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 45В; просп.Лісовий: 15�15А, 17А�17Б, 25А; просп.Лісовий, 17Г, м.Київ, 02166

800332 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 20, 24А; просп.Лісовий: 35�41; просп.Лісовий, 33А, м.Київ, 02166

800333 м.Київ � вул.Космонавта Волкова: 8, 10А�12А; вул.Маршала Жукова: 30; просп.Лісовий, 33Б, м.Київ, 02166

800334 м.Київ � вул.Космонавта Волкова: 10, 14�18, 20А�22; просп.Лісовий, 33Б, м.Київ, 02166

800335 м.Київ � вул.Космонавта Волкова: 20, 24�26; просп.Лісовий: 33, 43; просп.Лісовий, 33А, м.Київ, 02166

801072 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 22�24, 28; вул.Маршала Жукова, 26А, м.Київ, 02166

800340 Київський міський центр радіаційного захисту громадян, що постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

вул.Маршала Жукова, 10, м.Київ, 02156

Орієнтовна кількість виборців 37478

Деснянський район, округ № 21

800305 м.Київ � вул.Братиславська: 6, 8�8А, 10�12, 18Б; вул.Мілютенка: 5А, 7А, 9А; вул.Мілютенка, 5, м.Київ, 02156

800306 м.Київ � вул.Братиславська: 14�18А, 20�24; вул.Шолом�Алейхема: 6; вул.Мілютенка, 5, м.Київ, 02156

800307 м.Київ � вул.Мілютенка: 7, 9, 11А�11Б; вул.Шолом�Алейхема: 8�8А, 10А; вул.Мілютенка, 5Б, м.Київ, 02156

800308 м.Київ � вул.Братиславська: 2�4; вул.Кіото, вул.Мілютенка: 3; вул.Кіото, 11А, м.Київ, 02156

800309 м.Київ � вул.Миколи Матеюка: 5А�5Б; вул.Мілютенка: 10/1, 12�14А, 16, 18;
вул.Шолом�Алейхема: 12;

вул.Шолом�Алейхема, 16А, м.Київ, 02156

800310 м.Київ � вул.Шолом�Алейхема: 14, 16, 20�26/23; вул.Шолом�Алейхема, 16А, м.Київ, 02156

800311 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 15/13�19А, 21�21А; вул.Миколи Матеюка: 5,
7�13;

вул.Шолом�Алейхема, 16А, м.Київ, 02156

800312 м.Київ � вул.Миколи Матеюка: 2; вул.Мілютенка: 6�6А, 11; вул.Миколи Матеюка, 2, м.Київ, 02156

800313 м.Київ � вул.Братиславська: 26�34Б; вул.Шолом�Алейхема: 1; вул.Академіка Курчатова, 6А, м.Київ,
02156

800315 м.Київ � вул.Мілютенка: 15А, 17�17В; вул.Шолом�Алейхема: 5; вул.Академіка Курчатова, 6А, м.Київ,
02156

800320 м.Київ � вул.Мілютенка: 22, 24, 26�28В; вул.Шолом�Алейхема: 7/20, 9, 11А; вул.Академіка Курчатова, 18/1, м.Київ,
02156

800321 м.Київ � вул.Академіка Курчатова: 14, 16, 18, 20, 22, 25/37; вул.Мілютенка:
30/12;

вул.Курчатова, 18/1, м.Київ, 02156

800322 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 25/21�27, 29�29А, 33�35/24; вул.Шолом�
Алейхема: 17Б�19А;

вул.Академіка Курчатова, 18/2, м.Київ,
02156

800323 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 31�31А; вул.Шолом�Алейхема: 11, 13�13А, 15�
15Б, 17А;

вул.Академіка Курчатова, 18/2, м.Київ,
02156

800327 м.Київ � вул.Маршала Жукова: 2; вул.Маршала Жукова, 2, м.Київ, 02156

800336 м.Київ � вул.Бобринецька, вул.Кадіївська, вул.Кисловодська,
вул.Кузбаська, вул.Путивльська, вул.Радистів, вул.Ушицька,
пров.Биковнянський, пров.Бобринецький, пров.Вешенський,
пров.Кадіївський, пров.Кантемирівський, пров.Кисловодський,
просп.Броварський, Броварське лісництво

вул.Путивльська, 35, м.Київ, 02089

801081 м.Київ � вул.Магнітогорська, вул.Маршала Жукова: 4А; вул.Миколи
Матеюка: 2А�4;

вул.Миколи Матеюка, 2А, м.Київ, 02156

800338 Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги вул.Братиславська, 3, м.Київ, 02156

800339 Київська міська психоневрологічна лікарня №2 вул.Миропільська, 8, м.Київ, 02192

800341 Державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" вул.Братиславська, 5А, м.Київ, 02156

Орієнтовна кількість виборців 35438

Дніпровський район, округ № 22

800342 м.Київ � вул.Петра Вершигори: 3; просп.Генерала Ватутіна: 2, 4, 6�8, 8Г�10;
Урочище Чорторий

просп.Генерала Ватутіна, 4А, м.Київ, 02218

800343 м.Київ � вул.Петра Вершигори: 3А�9; просп.Генерала Ватутіна: 2Б; вул.Райдужна, 12, м.Київ, 02218

800344 м.Київ � вул.Петра Вершигори: 9А; вул.Райдужна: 4, 10, 14�16, 18, 20, 22;
просп.Генерала Ватутіна: 4Б;

вул.Райдужна, 12, м.Київ, 02218

800345 м.Київ � вул.Райдужна: 2�2Б, 4А; просп.Генерала Ватутіна: 8А, 10А�14А; вул.Райдужна, 12, м.Київ, 02218

800346 м.Київ � вул.Райдужна: 1, 3�3А, 5�9, 11; вул.Райдужна, 17Б, м.Київ, 02218

800347 м.Київ � бульв.Перова: 23, 25�25В, 27; вул.Валентина Сєрова: 34�36;
вул.Райдужна: 3Б;

вул.Райдужна, 17Б, м.Київ, 02218

800348 м.Київ � бульв.Перова: 23А; вул.Валентина Сєрова: 28�30Б; вул.Райдужна:
11А�13В, 17А;

бульв.Перова, 21, м.Київ, 02218

800349 м.Київ � вул.Райдужна: 17, 19, 21�21А, 29, 39; вул.Валентина Сєрова, 19, м.Київ, 02218

800350 м.Київ � бульв.Перова: 15Б�15В; вул.Райдужна: 31�37, 41�47; вул.Райдужна, 53, м.Київ, 02218

800351 м.Київ � бульв.Перова: 9А�9Б, 11�11В, 13�13/2, 15�15А; вул.Старосільська:
52А;

вул.Райдужна, 53, м.Київ, 02218

800352 м.Київ � бульв.Перова: 3, 5�5А, 7, 9, 9В; вул.Райдужна: 55�59Б;
вул.Старосільська: 26;

вул.Райдужна, 53, м.Київ, 02218

800353 м.Київ � бульв.Перова: 1�1Б; вул.Марка Черемшини, вул.Райдужна: 61�71;
вул.Старосільська: 2; просп.Алішера Навої: 1;

вул.Старосільська, 2, м.Київ, 02125

800354 м.Київ � бульв.Перова: 38/1�46/2; вул.Івана Микитенка: 3А; вул.Миколи
Кибальчича: 4, 6;

бульв.Перова, 21, м.Київ, 02218

800355 м.Київ � бульв.Перова: 48�48А; вул.Миколи Кибальчича: 3А�3Б; вул.Миколи Кибальчича, 5, м.Київ, 02183

800356 м.Київ � бульв.Перова: 48Б�56; просп.Генерала Ватутіна: 22�22А; вул.Миколи Кибальчича, 5, м.Київ, 02183

800357 м.Київ � просп.Генерала Ватутіна: 24�24А, 26; вул.Миколи Кибальчича, 5, м.Київ, 02183

800358 м.Київ � вул.Миколи Кибальчича: 21; просп.Генерала Ватутіна: 28А�30А; вул.Миколи Кибальчича, 13Б, м.Київ,
02183

Орієнтовна кількість виборців 37632

Дніпровський район, округ № 23

800359 м.Київ � вул.Миколи Кибальчича: 15�15А, 19; просп.Генерала Ватутіна: 26Б�
26В;

вул.Миколи Кибальчича, 7, м.Київ, 02183

800360 м.Київ � вул.Миколи Кибальчича: 5А�5Б, 7А�7Б, 9; просп.Генерала Ватутіна:
24Б�24В;

вул.Миколи Кибальчича, 7, м.Київ, 02183

800361 м.Київ � вул.Братиславська: 15; вул.Генерала Карбишева: 8А, 14�22; вул.Генерала Карбишева, 16/2, м.Київ,
02139

800362 м.Київ � вул.Курнатовського: 17�19А; вул.Миколи Кибальчича: 8�8А, 10�14,
16�18/21;

вул.Івана Микитенка, 7, м.Київ, 02139

800363 м.Київ � вул.Івана Микитенка: 3, 5�15; вул.Курнатовського: 15�15Б; вул.Івана Микитенка, 7, м.Київ, 02139

800364 м.Київ � вул.Едуарда Вільде: 3�6; вул.Курнатовського: 22�32А; вул.Едуарда Вільде, 5, м.Київ, 02139

800365 м.Київ � вул.Братиславська: 13; вул.Генерала Карбишева: 1/29�8, 10�12;
вул.Едуарда Вільде: 10; вул.Івана Микитенка: 27;

вул.Едуарда Вільде, 5, м.Київ, 02139

800366 м.Київ � вул.Едуарда Вільде: 8; вул.Івана Микитенка: 21�25;
вул.Курнатовського: 6; вул.Сулеймана Стальського: 24Б�28;

вул.Сулеймана Стальського, 26А, м.Київ,
02139

800367 м.Київ � вул.Курнатовського: 4А, 6А�6Б; вул.Сулеймана Стальського: 28А�
32;

вул.Сулеймана Стальського, 26А, м.Київ,
02139

800368 м.Київ � вул.Курнатовського: 2�4, 4Б�5; вул.Сулеймана Стальського, 26А, м.Київ,
02139

800369 м.Київ � бульв.Перова: 24А, 30�34/2; вул.Сулеймана Стальського: 4�10; вул.Сулеймана Стальського, 12, м.Київ,
02125

800370 м.Київ � вул.Курнатовського: 9�11Б; вул.Сулеймана Стальського: 14�20; вул.Сулеймана Стальського, 12, м.Київ,
02125

800371 м.Київ � бульв.Перова: 22, 24, 24Б; вул.Петра Запорожця: 3, 5�5А, 7�7А, 9�
9Б, 11;

бульв.Перова, 3, м.Київ, 02125

800372 м.Київ � вул.Курнатовського: 5А�5Б; вул.Петра Запорожця: 11А�11В, 13�13Б,
15�15Б, 17�17А, 19�21;

вул.Сулеймана Стальського, 12, м.Київ,
02125

800373 м.Київ � бульв.Перова: 20, 26; вул.Петра Запорожця: 4, 6, 8�8В, 10, 12, 14А�
14/3, 16, 18, 26А;

бульв.Перова, 1, м.Київ, 02125

800374 м.Київ � бульв.Перова: 10�10А, 12/92, 14, 16�18Б; бульв.Перова, 14А, м.Київ, 02125

800375 м.Київ � просп.Алішера Навої: 57�90; бульв.Перова, 14А, м.Київ, 02125

800376 м.Київ � бульв.Перова: 2/1, 4, 6, 8; вул.Воскресенська, просп.Визволителів бульв.Перова, 14А, м.Київ, 02125

800469 Київська міська клінічна лікарня № 3 вул.Петра Запорожця, 26, м.Київ, 02125

Орієнтовна кількість виборців 37857

Дніпровський район, округ № 24

800384 м.Київ � вул.Генерала Жмаченка: 26; вул.Миропільська: 31�39; вул.Міста
Шалетт: 5�7;

вул.Генерала Жмаченка, 26, м.Київ, 02192

800385 м.Київ � вул.Космічна: 1/10; вул.Миропільська: 23/16�29; вул.Міста Шалетт:
3, 10�14; вул.Юності: 7�14;

вул.Міста Шалетт, 1А, м.Київ, 02192

800386 м.Київ � вул.Генерала Жмаченка: 18; Дарницький бульвар: 8�21; вул.Міста Шалетт, 1А, м.Київ, 02192

800387 м.Київ � вул.Андрія Малишка: 3; Дарницький бульвар: 7; бульв.Перова, 2, м.Київ, 02660

800388 м.Київ � вул.Космічна: 5, 8В�12; вул.Миропільська: 13�21; вул.Олександра
Бойченка: 13, 15;

вул.Миропільська, 13А, м.Київ, 02192

800389 м.Київ � вул.Космічна: 3�4, 6�8Б; вул.Юності: 6�6А; вул.Юності, 5, м.Київ, 02192

800390 м.Київ � вул.Андрія Малишка: 31�31А, 35�37; вул.Миропільська: 3;
вул.Олександра Бойченка: 16�17;

вул.Олександра Бойченка, 16А, м.Київ,
02206

800391 м.Київ � вул.Олександра Бойченка: 4�11; вул.Юності: 2�4; вул.Юності, 1, м.Київ, 02192

800392 м.Київ � вул.Андрія Малишка: 9�11; вул.Олександра Бойченка: 2/6;
Дарницький бульвар: 1�4А;

вул.Юності, 3, м.Київ, 02192

800393 м.Київ � вул.Андрія Малишка: 23�29А, 33; вул.Олександра Бойченка: 12, 14; вул.Андрія Малишка, 25/1, м.Київ, 02192

800394 м.Київ � вул.Андрія Малишка: 13�21Б; вул.Андрія Малишка, 25/1, м.Київ, 02192

800395 м.Київ � вул.Генерала Жмаченка: 12�16; бульв.Перова, 2, м.Київ, 02660

800396 м.Київ � вул.Генерала Жмаченка: 2�8; вул.Генерала Жмаченка, 10, м.Київ, 02192

800397 м.Київ � вул.Бажова: 13/9�15/20; вул.Будівельників: 34/1, 36�43/12;
вул.Краківська: 5, 7; вул.Попудренка: 16�18А; пров.Будівельників: 3;

вул.Будівельників, 37, м.Київ, 02100
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800398 м.Київ � бульв.Праці: 5�10; вул.Бажова: 10, 12; вул.Краківська: 11, 14/6;
вул.Пожарського: 10/15, 13�15; вул.Попудренка: 22/14�32;

вул.Попудренка 34, м.Київ, 02094

800399 м.Київ � бульв.Праці: 1�3; вул.Бажова: 6�9А, 11/8; вул.Краківська: 6, 10, 12;
вул.Червоноткацька: 16, 17, 19, 23, 25, 27/2;

вул.Червоноткацька, 12, м.Київ, 02100

800400 м.Київ � вул.Баха, вул.Будівельників: 28/15�33, 35; вул.Івана Дубового: 1�
37А; вул.Краківська: 4; вул.Попудренка: 6; вул.Червоноткацька: 7, 11/11;
пров.Будівельників: 2/8, 4�36;

вул.Будівельників, 37, м.Київ, 02100

800401 м.Київ � бульв.Верховної Ради: 1А�3А, 13; вул.Бажова: 3, 5;
вул.Будівельників: 21/9�27А; вул.Івана Дубового: 40�49/5;
вул.Червоноткацька: 8А�10, 14;

вул.Червоноткацька, 12, м.Київ, 02100

Орієнтовна кількість виборців 38528

Дніпровський район, округ № 25

800402 м.Київ � бульв.Верховної Ради: 17, 19�21Б, 23А�23Б; вул.Бажова: 1�2, 4;
вул.Пожарського: 1; вул.Червоноткацька: 16А�16Б, 18�18Б;

бульв.Верховної Ради, 15, м.Київ, 02100

800403 м.Київ � вул.Краківська: 16�18; вул.Мініна: 9�18; вул.Пожарського: 5, 7�9, 11;
вул.Червоноткацька: 20, 29;

вул.Краківська, 20, м.Київ, 02094

800404 м.Київ � бульв.Верховної Ради: 25�25А, 27�27Б, 29�29А; вул.Берегова,
вул.Мініна: 1, 3; вул.Пожарського: 2�4, 6; вул.Червоноткацька: 20А�22Б, 24�
24А;

просп.Юрія Гагаріна, 19, м.Київ, 02094

800405 м.Київ � бульв.Верховної Ради: 31�33/1; вул.Краківська: 13А�13В, 15/17, 25Б�
32Б; вул.Миколи Лебедєва, вул.Мініна: 2, 4�8; вул.Попудренка: 38/16�46/2;
вул.Червоногвардійська, вул.Червоноткацька: 26, 30�43; Броварський
проспект: 20�32А;

просп.Юрія Гагаріна, 19, м.Київ, 02094

800406 м.Київ � бульв.Верховної Ради: 10, 12А, 14�16Б, 18�18Б, 22�22Б, 24�24А; просп.Юрія Гагаріна, 11, м.Київ, 02094

800407 м.Київ � бульв.Верховної Ради: 8/20, 10А; вул.Будівельників: 4�4А, 6А�8А,
12�12Б, 14, 16, 18; просп.Юрія Гагаріна: 5/2;

вул.Будівельників, 10, м.Київ, 02100

800408 м.Київ � бульв.Верховної Ради: 26�26В, 28; вул.Івана Сергієнка: 19�23А;
просп.Юрія Гагаріна: 13�13Б, 15�20А;

просп.Юрія Гагаріна, 16, м.Київ, 02094

800409 м.Київ � вул.Івана Сергієнка: 3А�17; вул.Павла Усенка, просп.Юрія Гагаріна:
2/35, 4�4А, 6�12/1, 14�14А;

вул.Івана Сергієнка, 7, м.Київ, 02105

800413 м.Київ � вул.Азербайджанська: 16/1�16/4; вул.Володимира Сосюри,
вул.Празька: 3;

вул.Празька, 14, м.Київ, 02090

800429 м.Київ � вул.Каунаська: 4/1�4/2; просп.Возз'єднання: 1�1В, 3Б; Харківське
шосе: 2�2/1, 4�4/1;

вул.Каунаська, 2, м.Київ, 02160

800430 м.Київ � бульв.Ярослава Гашека: 9; вул.Каунаська: 4, 6/1;
просп.Возз'єднання: 3, 5�5Б, 7, 9, 11, 13�13А; Харківське шосе: 6, 8�8/1;

вул.Каунаська, 2, м.Київ, 02160

800431 м.Київ � вул.Будівельників: 1�3, 5; вул.Чудновського: 8�8А; просп.Миру:
2/3, 6; просп.Юрія Гагаріна: 3�3А;

вул.Будівельників, 10, м.Київ, 02100

800432 м.Київ � вул.Будівельників: 9�11, 13, 15, 17, 19; вул.Чудновського: 7�7А;
просп.Миру: 8, 12, 14;

просп.Миру, 11, м.Київ, 02105

800433 м.Київ � вул.Чудновського: 1/10�6; просп.Возз'єднання: 4, 6, 8/2, 10/1, 12;
просп.Миру: 3�5, 7, 9�9Б;

просп.Возз'єднання, 12В, м.Київ, 02105

800434 м.Київ � вул.Тампере: 8�10, 12�12Б, 14, 16, 18/19; просп.Миру: 13�13В, 15�
19/18;

просп.Миру, 11, м.Київ, 02105

800435 м.Київ � вул.Регенераторна, вул.Тампере: 2/20, 4, 6; просп.Возз'єднання:
14�20/2;

просп.Возз'єднання, 12В, м.Київ, 02105

800436 м.Київ � вул.Академіка Шліхтера: 2/26�8; вул.Тампере: 1/22, 3, 5А, 7;
просп.Возз'єднання: 22/1�26/2;

вул.Тампере, 9, м.Київ, 02105

800437 м.Київ � вул.Академіка Шліхтера: 10�18/2; вул.Тампере: 11, 13А, 15, 17/2; вул.Тампере, 9, м.Київ, 02105

800470 Київська міська клінічна лікарня № 2 вул.Краківська, 13, м.Київ, 02094

Орієнтовна кількість виборців 38510

Дніпровський район, округ № 26

800410 м.Київ � бульв.Ярослава Гашека: 13�15, 17�24; вул.Празька: 4�12; Харківське
шосе: 1, 3, 5�5/2, 7;

Харківське шосе, 7, м.Київ, 02090

800411 м.Київ � бульв.Ярослава Гашека: 16; вул.Лохвицька: 44�66; вул.Сосницька:
19�21; пров.Лобачевського, Харківське шосе: 9�11/1, 13;

Харківське шосе, 15, м.Київ, 02090

800412 м.Київ � вул.Лохвицька: 2�16; вул.Сосницька: 3�15; Харківське шосе: 17�17А,
19А�19Б;

Харківське шосе, 15, м.Київ, 02090

800414 м.Київ � вул.Азербайджанська: 6�8Б; пров.Бишівський: 9; вул.Празька, 14, м.Київ, 02090

800415 м.Київ � вул.Азербайджанська: 2�4; вул.Празька: 17, 19, 21�21/2, 23, 25�
25/2, 27;

вул.Празька, 14, м.Київ, 02090

800416 м.Київ � вул.Азербайджанська: 28�40; вул.Гродненська, вул.Микешина,
вул.Празька: 22, 24, 26, 28�34; пров.Бишівський: 6�8А, 10�21;
пров.Гродненський

вул.Гродненська, 11А, м.Київ, 02090

800417 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 7�17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
вул.Калачівська, вул.Люботинська, вул.Новаторів, вул.Профспілкова,
вул.Сновська, вул.Станюковича, вул.Трактористів, вул.Щепкіна,
пров.Азербайджанський, пров.Васнєцова, пров.Люботинський,
пров.Новаторів, пров.Профспілковий, пров.Сновський

вул.Алма�Атинська, 8, м.Київ, 02090

800418 м.Київ � вул.Лобачевського, вул.Празька: 18�18А, 20, 22А; вул.Хорольська:
8�24; пров.Хорольський

вул.Хорольська, 19, м.Київ, 02090

800419 м.Київ � вул.Астраханська, вул.Двінська, вул.Краснокутська, вул.Устима
Кармелюка, пров.Астраханський, пров.Краснокутський, пров.Устима
Кармелюка

вул.Хорольська, 19, м.Київ, 02090

800420 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 2�4А; вул.Хорольська: 1�5; вул.Хорольська, 19, м.Київ, 02090

800421 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 39А�39Є, 41А�41Б; вул.Алма�Атинська, 39Б, м.Київ, 02092

800422 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 18, 20, 22�22А, 24, 26�26А, 28, 30, 32, 34, 36�
39, 40, 42�54, 56, 89А�89Б; вул.Машиністівська

вул.Алма�Атинська, 89, м.Київ, 02092

800423 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 39З, 55�55А, 57�63, 65, 67�67/2, 69, 71, 73�
87/1; вул.Вільхова: 2�18/27; вул.Макаренка: 11�15А, 17�17А, 19�19А;
вул.Марганецька: 3�7/2, 9�9А, 11�11Б, 13А�13Б, 15�15А, 17А�17/9;
вул.Новоросійська: 2/14�21/23; вул.Олека Дундича, вул.Олекси Довбуша,
вул.Паровозна, вул.Семафорна: 1�17/25; вул.Сеноманська, вул.Сергія Лазо:
5А�5Б; вул.Шляховиків, пров.Макаренка, пров.Маломарганецький,
пров.Марганецький, пров.Паровозний, пров.Сеноманський,
пров.Шляховиків

вул.Алма�Атинська, 89, м.Київ, 02092

800424 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 91�105/2; вул.Волховська: 3�12/14;
вул.Макаренка: 1А�6; вул.Марганецька: 8/12, 10, 12, 14/11, 16/16;
вул.Рогозівська: 1�1А, 3А; вул.Сергія Лазо: 2�3, 6�13/14;

вул.Алма�Атинська, 109, м.Київ, 02092

800425 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 107/2�109В; вул.Вільхова: 20/34�28;
вул.Волховська: 15�32/32; вул.Макаренка: 16, 18�18А, 22�28/20;
вул.Марганецька: 19�51; вул.Новоросійська: 22�58/13; вул.Остерська: 3, 5,
7, 9, 11; вул.Рогозівська: 2�3, 4�10; вул.Семафорна: 19/32�25;
пров.Волховський

вул.Алма�Атинська, 109, м.Київ, 02092

800426 м.Київ � вул.Алма�Атинська: 64А, 66, 68�68А, 70, 72, 111�115;
вул.Винахідників, вул.Літинська, вул.Марганецька: 55/2�99;
вул.Новоросійська: 60/14�100/13; вул.Остерська: 4, 6, 8, 10, 12�12А;
вул.Таганрозька, пров.Винахідників, пров.Гіллястий, пров.Остерський,
пров.Слюсарний, пров.Таганрозький

вул.Алма�Атинська, 113, м.Київ, 02092

800427 м.Київ � бульв.Ярослава Гашека: 3�4; вул.Каунаська: 8/2�16/1; вул.Березнева, 5, м.Київ, 02160

800428 м.Київ � бульв.Ярослава Гашека: 6�8А, 10; вул.Березнева, Харківське шосе:
12, 14/1�16, 18�18/1;

вул.Березнева, 5, м.Київ, 02160

Орієнтовна кількість виборців 39013

Дніпровський район, округ № 27

800446 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 2/7, 4; вул.Ентузіастів: 7�7/1, 9, 11�11/1; вул.Ентузіастів, 7/4, м.Київ, 02154

800451 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 1/5, 3; вул.Ентузіастів: 3�5/1; бульв.Олексія Давидова, 5, м.Київ, 02154

800452 м.Київ � вул.Серафимовича: 3�9; вул.Серафимовича, 9А, м.Київ, 02152

800453 м.Київ � просп.Павла Тичини: 1, 3�3А, 5�5/1, 9А; вул.Серафимовича, 9А, м.Київ, 02152

800454 м.Київ � бульв.Амвросія Бучми: 2, 4, 6�8; просп.Павла Тичини: 9Б; просп.Павла Тичини, 22А, м.Київ, 02152

800455 м.Київ � бульв.Амвросія Бучми: 1; вул.Серафимовича: 13�17/2; вул.Серафимовича, 17А, м.Київ, 02152

800456 м.Київ � бульв.Амвросія Бучми: 3, 5/1; просп.Павла Тичини: 11�11А; вул.Серафимовича, 17А, м.Київ, 02152

800457 м.Київ � просп.Павла Тичини: 13, 19, 21; вул.Серафимовича, 17А, м.Київ, 02152

800458 м.Київ � вул.Березняківська: 16Б; просп.Павла Тичини: 20�20А, 22А�26Б; просп.Павла Тичини, 22А, м.Київ, 02152

800459 м.Київ � вул.Березняківська: 2�10; вул.Серафимовича: 19�21; вул.Серафимовича, 17А, м.Київ, 02152

800460 м.Київ � вул.Березняківська: 12�16; просп.Павла Тичини: 28; просп.Павла Тичини, 22А, м.Київ, 02152

800461 м.Київ � вул.Березняківська: 16А, 20�22Б; вул.Березняківська, 30Б, м.Київ, 02152

800462 м.Київ � вул.Березняківська: 24�30А; вул.Березняківська, 30Б, м.Київ, 02152

800463 м.Київ � просп.Павла Тичини: 6�9, 10, 12А; вул.Юрія Шумського, 6Б, м.Київ, 02098

800464 м.Київ � вул.Юрія Шумського: 1�4А, 6�8; просп.Павла Тичини: 14А�18Б; вул.Березняківська, 32, м.Київ, 02098

800465 м.Київ � просп.Павла Тичини: 2, 4, 12Б�12В; Дніпровська набережна: 1�5Б,
7А;

вул.Березняківська, 32, м.Київ, 02098

800466 м.Київ � Дніпровська набережна: 7, 9�11, 13; вул.Березняківська, 34, м.Київ, 02098

800467 м.Київ � вул.Березняківська: 36, 38�38А; Дніпровська набережна: 11А; вул.Березняківська, 34, м.Київ, 02098

800468 м.Київ � вул.Березняківська: 34А�34Б, 36Б�36Г; вул.Юрія Шумського: 5, 8А�
10;

вул.Березняківська, 32, м.Київ, 02098

Орієнтовна кількість виборців 38234

Дніпровський район, округ № 28

800377 м.Київ � вул.Анатолія Луначарського: 7, 57�76; вул.Золота, вул.Каховська,
вул.Комбінатна, вул.Прибережна, вул.Прибережна Садова, вул.Силікатна,
вул.Степана Сагайдака, вул.Цегельна, вул.1 Садова, вул.10 Садова, вул.12
Садова, вул.16 Садова, вул.17 Садова, вул.18 Садова, вул.2 Садова, вул.24
Садова, вул.3 Садова, вул.31 Садова, вул.32 Садова, вул.4 Садова, вул.5
Садова, вул.8 Садова, пров.Анатолія Луначарського, пров.3 Садовий,
ст.Київ Дніпровський 21 км

вул.Степана Сагайдака, 101, м.Київ, 02660

800378 м.Київ � вул.Анатолія Луначарського: 1А�1В, 3�3Г; вул.Микільсько�
Слобідська: 1А, 6А�6В; вул.Панельна

вул.Анатолія Луначарського, 5А, м.Київ,
02002

800379 м.Київ � вул.Челябінська: 7�17; вул.Челябінська, 7В, м.Київ, 02002

800380 м.Київ � вул.Анатолія Луначарського: 1/2, 24; вул.Чернігівська: 51; вул.Челябінська, 5, м.Київ, 02002

800381 м.Київ � вул.Микільсько�Слобідська: 2Б�6, 6/2; вул.Анатолія Луначарського, 5А, м.Київ,
02002

800382 м.Київ � вул.Анатолія Луначарського: 20�22В, 24В�24Г; вул.Олександра
Мільчакова: 3А; вул.Челябінська: 3�5Б;

вул.Челябінська, 9Г, м.Київ, 02002

800383 м.Київ � вул.Анатолія Луначарського: 10�14; вул.Олександра Мільчакова:
1/18�3, 5�8; вул.Челябінська: 1, 19; Броварський проспект: 9В;

вул.Челябінська, 5, м.Київ, 02002

800438 м.Київ � вул.Раїси Окіпної: 3В, 5�7А, 9�18; вул.Флоренції: 1/11�5; вул.Раїси Окіпної, 6, м.Київ, 02002

800439 м.Київ � вул.Ованеса Туманяна: 8; вул.Плеханова: 4А, 6; вул.Флоренції: 9�
12Б;

вул.Ованеса Туманяна, 2, м.Київ, 02002

800440 м.Київ � вул.Марини Раскової, вул.Ованеса Туманяна: 3, 15А;
вул.Плеханова: 4Б; вул.Раїси Окіпної: 1�3Б, 4�4А, 8; вул.Чернігівська: 38/7;

вул.Плеханова, 2, м.Київ, 02002

800441 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 20/1; вул.Ентузіастів: 29, 29/2�37; вул.Ентузіастів, 29/3, м.Київ, 02154

800442 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 16�20; вул.Ентузіастів: 39�45/1; бульв.Олексія Давидова, 17, м.Київ, 02154

800443 м.Київ � вул.Ентузіастів: 47�47/1; Русанівська набережна: 12�24/51; бульв.Олексія Давидова, 17, м.Київ, 02154

800444 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 14; вул.Ентузіастів: 23�27, 29/1; вул.Ентузіастів, 29/3, м.Київ, 02154

800445 м.Київ � вул.Ентузіастів: 15�21/1; бульв.Олексія Давидова, 18/2, м.Київ,
02154

800447 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 6, 12; вул.Ентузіастів: 7/2�7/3, 9/1�9/2, 13; вул.Ентузіастів, 7/4, м.Київ, 02154

800448 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 13�13А, 15; Русанівська набережна: 10�
10/1; Русанівський бульвар: 1, 3, 5, 9, 11/11;

вул.Ентузіастів, 7/4, м.Київ, 02154

800449 м.Київ � бульв.Олексія Давидова: 7�10; Русанівська набережна: 8/1;
Русанівський бульвар: 2, 4, 6, 10, 12;

бульв.Олексія Давидова, 5, м.Київ, 02154

800450 м.Київ � Русанівська набережна: 4�8; бульв.Олексія Давидова, 5, м.Київ, 02154

Орієнтовна кількість виборців 37678

Оболонський  район, округ № 29

800558 м.Київ � вул.Автозаводська: 41�63; вул.Дубровицька: 8�12; вул.Полупанова:
10, 13�15; пров.Макіївський: 2;

вул.Макіївська, 5, м.Київ, 04074

800559 м.Київ � вул.Автозаводська: 67�81; вул.Вишгородська: 44, 44А, 44Б;
вул.Дубровицька: 5�7; пров.Дубровицький

вул.Вишгородська, 42/1, м.Київ, 04114

800560 м.Київ � вул.Автозаводська: 87�87А, 89А�93; вул.Вишгородська: 46, 46А,
46Б, 46В, 48, 48А, 48Б, 50А, 50Б;

вул.Вишгородська, 42/1, м.Київ, 04114

800561 м.Київ � вул.Автозаводська: 89, 97/5�99/4; вул.Академіка Навашина,
вул.Вишгородська: 50, 50В, 52, 54, 54Б, 56/2;

вул.Автозаводська, 83, м.Київ, 04114

800562 м.Київ � вул.Полярна: 3�5А, 7�7Б; вул.Кондратюка, 4Б, м.Київ, 04201

800563 м.Київ � вул.Панча Петра: 11�11Б; вул.Полярна: 8Д�8Є; вул.Полярна, 8В, м.Київ, 04201

800564 м.Київ � вул.Бережанська: 10; вул.Панча Петра: 1�5, 9; вул.Полярна, 8В, м.Київ, 04201

800565 м.Київ � вул.Бережанська: 12А, 16А; вул.Коноплянська, вул.Панча Петра: 7;
вул.Полярна: 8Г;

вул.Полярна, 8В, м.Київ, 04201

800566 м.Київ � вул.Бережанська: 12, 14�16, 18�24; вул.Полярна: 6�6А; вул.Полярна, 8В, м.Київ, 04201

800567 м.Київ � вул.Майорова Михайла: 1�1А; вул.Петра Дехтяренка, вул.Полярна:
6Б�6В, 11�13;

вул.Майорова Михайла, 3А, м.Київ, 04201

800568 м.Київ � просп.Маршала Рокосовського: 3В; просп.Мінський просп.Маршала Рокосовського, 5, м.Київ,
04201

800569 м.Київ � вул.Кондратюка Юрія: 2�2А, 4А�4В; просп.Маршала Рокосовського, 5, м.Київ,
04201

800570 м.Київ � просп.Маршала Рокосовського: 3�3Б; просп.Маршала Рокосовського, 5, м.Київ,
04201

800571 м.Київ � вул.Майорова Михайла: 3; просп.Маршала Рокосовського: 2�2Б,
4А;

вул.Майорова Михайла, 3А, м.Київ, 04201

800572 м.Київ � вул.Майорова Михайла: 5�7; просп.Маршала Рокосовського: 6Б,
8�10А;

вул.Майорова Михайла, 3А, м.Київ, 04201

800573 м.Київ � вул.Вишгородська: 85 к.3, 85В, 85Г, 150, 150 к.1, 150 к.3, 150 к.4,
150 к.6/1, 150 к.7, 150 к.8, 150 к.9, 150 к.31, 150 к.48, 150А, 150Б, 150Г, 152;
вул.Кондратюка Юрія: 4, 4Г�7; просп.Маршала Рокосовського: 4, 6, 7;

вул.Кондратюка Юрія, 6, м.Київ, 04201

800574 м.Київ � вул.Джерельна, вул.Дніпроводська, вул.Павлика Морозова,
вул.Поперечна 2, вул.13 Садова, вул.8�Го Березня, пров.Джерельний, Хутір
Микільський, Хутір Микільський вулиця Мічуріна, Хутір Микільський
провулок Лісовий, Хутір Редьки, Хутір Редьки провулок Лісний

вул.Павлика Морозова, 1, м.Київ, 04077

800575 м.Київ � вул.Вишгородська: 85, 85Б, 150В; вул.Гамарника: 38�79Б;
вул.Лісна: 23�68Є; вул.Червонофлотська: 35, 39�88/2; вул.Юнкерова: 40�
101А; Межигірське Лісництво, Межигірське Лісництво Квартал 11,
Межигірське Лісництво Квартал 39, Межигірське Лісництво Квартал 44,
Межигірське Лісництво Квартал 57, Межигірське Лісництво Квартал 78,
Пуща�Водицьке Лісництво Квартал 35

вул.Лісна, 28, м.Київ, 04075
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800576 м.Київ � вул.Гамарника: 12�28Є; вул.Курортна, вул.Лісна: 13А�21;
вул.Міська, вул.Новикова�Прибоя, вул.Червонофлотська: 3�34, 35Б;
вул.Юнкерова: 6А�37;

вул.Червонофлотська, 18, м.Київ, 04075

800578 Київська міська клінічна шкірно�венерологічна лікарня вул.Богатирська, 32, м.Київ, 04209

800579 Київський міський протитуберкульозний диспансер №1 вул.Автозаводська, 68, м.Київ, 04114

800580 Київський міський клінічний шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни вул.Червонофлотська, 26, м.Київ, 04075

800581 Київська міська туберкульозна лікарня №2 с.Мостище, смт Гостомель, Київська обл.,
08290

800582 Київська міська клінічна лікарня №8 вул.Кондратюка Юрія, 8, м.Київ, 04201

Орієнтовна кількість виборців 38260

Оболонський  район, округ № 30

800511 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 40А, 42А�42Б; просп.Героїв Сталінграда: 47А,
49�49Б, 51�51А;

просп.Героїв Сталінграда, 47, м.Київ,
04213

800513 м.Київ � вул.Прирічна: 9А; просп.Героїв Сталінграда: 26А, 28�32, 36, 38, 40; просп.Героїв Сталінграда, 47, м.Київ,
04213

800514 м.Київ � вул.Прирічна: 5, 17Г; просп.Героїв Сталінграда, 47, м.Київ,
04213

800515 м.Київ � вул.Прирічна: 17; просп.Героїв Сталінграда: 42�42А; вул.Прирічна, 19Є, м.Київ, 04213

800516 м.Київ � просп.Героїв Сталінграда: 42Б, 44�46А, 48; вул.Прирічна, 19Є, м.Київ, 04213

800517 м.Київ � вул.Прирічна: 17В, 17Д�19В; просп.Героїв Сталінграда: 42В; вул.Прирічна, 19Є, м.Київ, 04213

800518 м.Київ � вул.Прирічна: 19Г�27В; просп.Героїв Сталінграда: 50; вул.Прирічна, 27Б, м.Київ, 04213

800519 м.Київ � просп.Героїв Сталінграда: 52�52А, 54�54А, 56�56А; вул.Прирічна, 27Б, м.Київ, 04213

800520 м.Київ � вул.Прирічна: 27Г�35; просп.Героїв Сталінграда: 58А; просп.Героїв Сталінграда, 58Б, м.Київ,
04213

800521 м.Київ � вул.Прирічна: 37; просп.Героїв Сталінграда: 60, 64/56; просп.Героїв Сталінграда, 58Б, м.Київ,
04213

800523 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 40Б�42, 57�59, 62, 64; просп.Героїв Сталінграда:
53�53Б, 55;

просп.Оболонський, 32Б, м.Київ, 04214

800524 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 43�51, 63, 65; вул.Північна, 22, м.Київ, 04213

800525 м.Київ � вул.Північна: 2, 2Б�2/58, 16; вул.Північна, 8, м.Київ, 04214

800526 м.Київ � вул.Північна: 2А, 6�14, 18�28; вул.Північна, 8, м.Київ, 04214

800527 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 61; вул.Північна: 30�48; вул.Північна, 26, м.Київ, 04214

800528 м.Київ � вул.Північна: 48А�54Б; вул.Північна, 26, м.Київ, 04214

800529 м.Київ � вул.Північна: 54В�54Г; просп.Героїв Сталінграда: 61�63А; вул.Північна, 26, м.Київ, 04214

800530 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 71�79; просп.Героїв Сталінграда: 59�59А; вул.Прирічна, 27Б, м.Київ, 04213

Орієнтовна кількість виборців 39905

Оболонський  район, округ № 31

800533 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 1, 3А, 5, 7�7Б; вул.Богатирська, 2Б, м.Київ, 04212

800534 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 1Б�1Є, 11�11А; вул.Богатирська, 2Б, м.Київ, 04212

800535 м.Київ � вул.Богатирська: 2А; вул.Маршала Тимошенка: 13�15Г; вул.Богатирська, 2В, м.Київ, 04212

800536 м.Київ � вул.Богатирська: 2, 4; вул.Гайдай Зої: 9А�9/8; вул.Героїв Дніпра: 6; вул.Богатирська, 2В, м.Київ, 04212

800537 м.Київ � вул.Гайдай Зої: 3�3А, 7�7Б; вул.Богатирська, 2В, м.Київ, 04212

800538 м.Київ � вул.Гайдай Зої: 2�2А; вул.Маршала Тимошенка: 19�21 к.9;
просп.Оболонський: 21, 23Б;

вул.Героїв Дніпра, 10Б, м.Київ, 04212

800539 м.Київ � вул.Гайдай Зої: 6�6А, 10�12/10; вул.Героїв Дніпра, 10Б, м.Київ, 04212

800540 м.Київ � просп.Оболонський: 23А, 25�27В, 31; вул.Гайдай Зої, 10В, м.Київ, 04209

800541 м.Київ � просп.Оболонський: 33�33А, 37, 37В, 39, 43; вул.Гайдай Зої, 10В, м.Київ, 04209

800542 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 20, 20Б�22А, 24, 26; просп.Оболонський: 37А,
39А, 45/28;

вул.Героїв Дніпра, 22Б, м.Київ, 04209

800543 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 12�12Б, 16�16В, 20А; вул.Героїв Дніпра 10Б, м.Київ, 04212

800544 м.Київ � вул.Богатирська: 6�6/1; вул.Героїв Дніпра: 1�3, 7�9, 13; вул.Богатирська, 6А, м.Київ, 04209

800545 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 17�19, 23, 25, 29; вул.Озерна, 2А, м.Київ, 04209

800546 м.Київ � вул.Богатирська: 8�18, 20; вул.Героїв Дніпра: 5, 15; вул.Озерна, 2А, м.Київ, 04209

800547 м.Київ � вул.Богатирська: 18А; вул.Озерна: 4�14; вул.Озерна, 2, м.Київ, 04209

800548 м.Київ � вул.Озерна: 16�26; вул.Озерна, 2, м.Київ, 04209

800549 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 27, 35; вул.Озерна: 28�30/51;
просп.Оболонський: 49;

вул.Озерна, 2А, м.Київ, 04209

Орієнтовна кількість виборців 37195

Оболонський  район, округ № 32

800496 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 6�6А, 12; просп.Оболонський: 15�15Б,
22В;

просп.Оболонський, 9А, м.Київ, 04205

800497 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 2, 2Б�2Г, 4�4А; просп.Оболонський, 9А, м.Київ, 04205

800498 м.Київ � просп.Оболонський: 9А, 11�11А, 13, 16; просп.Оболонський, 9А, м.Київ, 04205

800501 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 11Б; просп.Оболонський: 7�7В, 9, 12; просп.Оболонський, 9Б, м.Київ, 04205

800503 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 13�15/3; просп.Оболонський: 5�5А; просп.Оболонський, 9Б, м.Київ, 04205

800504 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 1, 3, 7, 11; просп.Оболонський 9Б, м.Київ, 04205

800505 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 1А, 3А�3Б, 7А�10;
просп.Оболонський: 7Г;

просп.Оболонський 9А, м.Київ, 04205

800531 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 4�6Б; вул.Маршала Тимошенка: 2З; вул.Маршала Малиновського, 11В, м.Київ,
04212

800532 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 2А, 2К�3, 3В; вул.Маршала Тимошенка, 2З, м.Київ,
04212

800550 м.Київ � вул.Автозаводська: 5А; вул.Казанська, вул.Куренівська, вул.Марко
Вовчка, вул.Резервна, вул.Фрунзе: 146, 152, 168, 170, 172; пл.Фрунзе,
пров.Куренівський

вул.Фрунзе, 164, м.Київ, 04073

800551 м.Київ � вул.Автозаводська: 2А�5, 7�7Б; вул.Боровиковського: 17А�28А;
вул.Вишгородська: 4, 4А; вул.Ново�Забарська, вул.Попова: 15;

вул.Вишгородська, 6, м.Київ, 04074

800552 м.Київ � вул.Автозаводська: 9А�21А; вул.Івашкевича Ярослава: 14;
вул.Мукачівська: 14; вул.Попова: 9А, 11�14, 17;

вул.Попова, 1, м.Київ, 04074

800553 м.Київ � вул.Боровиковського: 1А; вул.Вишгородська: 8, 10, 14, 16, 16А,
18/2; вул.Мукачівська: 4/7; вул.Попова: 3/5 к.5�9; вул.Сокальська: 1�6;

вул.Вишгородська, 6, м.Київ, 04074

800554 м.Київ � вул.Вишгородська: 30, 32/2; вул.Івашкевича Ярослава: 3�6, 8А�10;
вул.Макіївська: 2�4;

вул.Макіївська, 5, м.Київ, 04074

800555 м.Київ � вул.Агрегатна, вул.Вишгородська: 20/1, 22, 24, 26/2;
вул.Івашкевича Ярослава: 8, 12; вул.Мукачівська: 3/9, 5А�9, 14А;
вул.Попова: 10�10А; вул.Сокальська: 11; пров.Попова

вул.Агрегатна 9, м.Київ, 04074

800556 м.Київ � вул.Автозаводська: 25�39; вул.Макіївська: 6, 10�10А;
вул.Полупанова: 12;

вул.Макіївська, 5, м.Київ, 04074

800557 м.Київ � вул.Вишгородська: 34/1, 36, 36А, 36Б, 38, 38А, 40/14;
вул.Дубровицька: 3; вул.Макіївська: 7�8, 17�27; вул.Полупанова: 3А к.2�9,
11, 17; пров.Макіївський: 4 к.3;

вул.Макіївська, 5, м.Київ, 04074

Орієнтовна кількість виборців 38196

Оболонський  район, округ № 33

800480 м.Київ � пл.Дружби Народів: 1, 3�5; просп.Оболонський: 10�10В; просп.Оболонський, 12В, м.Київ, 04205

800487 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 25�25Г; просп.Оболонський: 14Б; просп.Оболонський, 12В, м.Київ, 04205

800490 м.Київ � просп.Героїв Сталінграда: 14Б�14Г, 16Д, 18А�18Б, 20Б�22; просп.Героїв Сталінграда, 18, м.Київ,
04210

800491 м.Київ � вул.Прирічна: 1�1А; просп.Героїв Сталінграда: 24�24А, 26; просп.Героїв Сталінграда, 18, м.Київ,
04210

800492 м.Київ � просп.Героїв Сталінграда: 20�20А; просп.Героїв Сталінграда, 18, м.Київ,
04210

800493 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 16�18; просп.Оболонський: 18Б, 22�22Б; просп.Оболонський, 16Д, м.Київ, 04205

800494 м.Київ � просп.Героїв Сталінграда: 25, 27А; просп.Оболонський: 18В�18Г; просп.Оболонський, 16Д, м.Київ, 04205

800495 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 27Б�27/23; просп.Героїв
Сталінграда: 19�19А, 25А;

просп.Оболонський, 16Д, м.Київ, 04205

800499 м.Київ � просп.Оболонський: 16Б�18А; просп.Оболонський, 16Д, м.Київ, 04205

800500 м.Київ � просп.Оболонський: 12А, 14А, 14В�14Ж, 16А; просп.Оболонський, 12В, м.Київ, 04205

800506 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 29�29А; просп.Оболонський: 28�28А; просп.Героїв Сталінграда, 39Г, м.Київ,
04210

800507 м.Київ � просп.Оболонський: 30, 32, 34�34/1; просп.Героїв Сталінграда, 39Г, м.Київ,
04210

800508 м.Київ � вул.Маршала Тимошенка: 29В�33/35; просп.Героїв Сталінграда:
35, 37, 39; просп.Оболонський: 28Б�28В;

просп.Героїв Сталінграда, 39Г, м.Київ,
04210

800509 м.Київ � просп.Оболонський: 36�36А, 38�38А, 40�40А; просп.Оболонський, 32Б, м.Київ, 04214

800510 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 30�34Б; просп.Оболонський: 36Д; вул.Героїв Дніпра, 32В, м.Київ, 04209

800512 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 38Є; просп.Героїв Сталінграда: 39А�39Б, 41, 43�
43Г;

просп.Героїв Сталінграда 39Г, м.Київ,
04210

800522 м.Київ � вул.Героїв Дніпра: 36�38Д; просп.Оболонський, 32Б, м.Київ, 04214

800577 Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини просп.Героїв Сталінграда, 16, м.Київ,
04210

Орієнтовна кількість виборців 37214

Оболонський  район, округ № 34

800471 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 8; вул.Мате Залки: 2/12, 4, 4Б; вул.Гавро Лайоша, 4Г, м.Київ, 04211

800472 м.Київ � вул.Мате Залки: 4А, 6Б, 8�8А, 8В; вул.Мате Залки, 8Г, м.Київ, 04211

800473 м.Київ � вул.Мате Залки: 7/5, 10�10Б, 12/3; просп.Героїв Сталінграда: 1; вул.Мате Залки, 8Г, м.Київ, 04211

800474 м.Київ � вул.Мате Залки: 10В; вул.Приозерна: 2А�8А; вул.Мате Залки, 8Г, м.Київ, 04211

800475 м.Київ � вул.Мате Залки: 8Б; вул.Приозерна: 8Б�12А; вул.Гавро Лайоша, 4Г, м.Київ, 04211

800476 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 2�2Б, 4�4Б; вул.Гавро Лайоша, 4Г, м.Київ, 04211

800477 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 1�1А, 3, 5�7; вул.Гавро Лайоша, 7А, м.Київ, 04211

800478 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 9�9В, 9Д�9Ж; просп.Оболонський, 2Б, м.Київ, 04210

800479 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 11�11А, 11В�11Г, 17�17А; просп.Оболонський: 2А; просп.Оболонський, 2Б, м.Київ, 04210

800481 м.Київ � вул.Мате Залки: 5А; просп.Героїв Сталінграда: 7�7Б, 9, 11; вул.Гавро Лайоша, 24А, м.Київ, 04210

800482 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 18А, 22Б, 24Б; вул.Мате Залки: 3А; просп.Героїв
Сталінграда: 11Б;

вул.Гавро Лайоша, 22А, м.Київ, 04210

800483 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 14�16, 18, 22; вул.Мате Залки: 1/12, 3; вул.Гавро Лайоша, 22А, м.Київ, 04210

800484 м.Київ � просп.Героїв Сталінграда: 9А, 11А, 13�13А, 15; вул.Гавро Лайоша, 24А, м.Київ, 04210

800485 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 24; вул.Маршала Малиновського: 28А�28Б,
32Б; просп.Героїв Сталінграда: 15А�15Б, 17;

вул.Гавро Лайоша, 22А, м.Київ, 04210

800486 м.Київ � вул.Маршала Малиновського: 28, 30�32А, 36; просп.Героїв
Сталінграда: 17А;

вул.Гавро Лайоша, 22А, м.Київ, 04210

800488 м.Київ � вул.Оболонська набережна: 15 к.2�73; просп.Героїв Сталінграда:
10А к.1�10А к.8, 12Г�12Ж, 14, 16Б�16Г;

просп.Героїв Сталінграда, 10, м.Київ,
04210

800489 м.Київ � вул.Оболонська набережна: 1 к.1�11 к.3; просп.Героїв Сталінграда:
2Г�6Б к.2, 8 к.1�8А;

просп.Героїв Сталінграда, 12, м.Київ,
04210

800502 м.Київ � вул.Гавро Лайоша: 9Г, 9К, 11Б, 11Д; пл.Дружби Народів: 2�2А, 8; просп.Оболонський, 2Б, м.Київ, 04210

Орієнтовна кількість виборців 40064

Печерський  район, округ № 35

800598 м.Київ � бульв.Дружби Народів: 25, 27, 32�32А; бульв.Лесі Українки: 23�
23А, 25�28, 36Б�36/10; вул.Верхня, вул.Каменєва: 8�8А; вул.Кіквідзе: 2/34;

бульв.Лесі Українки, 32А, м.Київ, 01042

800599 м.Київ � бульв.Марії Приймаченко: 1/27; вул.Івана Кудрі: 30�32
к.ГУРТОЖИТОК, 35А, 36, 39�39А; вул.Щорса: 38�44А;

вул.Івана Кудрі, 33, м.Київ, 01042

800600 м.Київ � бульв.Марії Приймаченко: 2�10; вул.Івана Кудрі: 20А, 22�22А;
вул.Щорса: 34�34 (ВЧ 2260.);

вул.Івана Кудрі, 22А, м.Київ, 01042

800601 м.Київ � вул.Бастіонна: 1/36�3/12, 5А�9, 11А, 13, 15; вул.Землянська,
вул.Курганівська, вул.Мічуріна, вул.Пирятинська, вул.Ржищівська,
вул.Седовців, вул.Сергія Струтинського, вул.Тимірязівська: 1�20/2Б;
пров.Бастіонний, пров.Землянський, пров.Курганівський, пров.Мічуріна,
пров.Пирятинський, пров.Сафронівський

вул.Бастіонна, 7, м.Київ, 01014

800602 м.Київ � вул.Буслівська, вул.Вільшанська, вул.Гастелло, вул.Добролюбова,
вул.Дубенська, вул.Звіринецька: 2�64, 65А�92; вул.Лізи Чайкіної,
вул.Миколи Соловцова: 2, 4�39; вул.Новоселицька, вул.Правобережна: 3,
13�18; вул.Сорочинська, вул.Тимірязівська: 22�66; пров.Вільшанський,
пров.Звіринецький, пров.Кленовий, пров.Новоселицький,
пров.Сніжнянський, пров.Тимірязєвський, пров.Ясеневий

вул.Тимірязівська, 36, м.Київ, 01014

800603 м.Київ � бульв.Дружби Народів: 17А�24/2, 26/1, 28А�30/1; вул.Михайла
Драгомирова: 6Б�7, 9, 16; вул.Німанська: 2; вул.Підвисоцького: 3�3А, 6�6В;

вул.Підвисоцького, 4Б, м.Київ, 01103

800604 м.Київ � вул.Видубицька, вул.Кіквідзе: 1А�1/2, 3�7/11; вул.Миколи
Соловцова: 3; вул.Михайла Драгомирова: 2�5, 8, 10А�14; вул.Німанська: 3�
10; вул.Підвисоцького: 5, 7;

вул.Бастіонна, 7, м.Київ, 01014
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800605 м.Київ � вул.Кіквідзе: 10�14В, 16�18Б, 20, 22; вул.Підвисоцького: 12�12А; вул.Катерини Білокур, 3, м.Київ, 01014

800606 м.Київ � вул.Бастіонна: 4, 10, 12, 14�14А, 16; вул.Катерини Білокур,
вул.Кіквідзе: 9/12, 15�15Б, 19, 36; вул.Підвисоцького: 14�21;

вул.Катерини Білокур, 3, м.Київ, 01014

800607 м.Київ � вул.Кіквідзе: 21, 23�25А, 27, 29, 31, 33�34, 35, 37, 39, 41;
вул.Правобережна: 6;

вул.Кіквідзе, 33, м.Київ, 01103

800608 м.Київ � вул.Звіринецька: 65; вул.Кіквідзе: 26, 28�28А, 30�30А, 32А, 34А,
38А, 40А к.ГУРТОЖИТОК; шосе Залізничне: 49;

вул.Кіквідзе, 32, м.Київ, 01103

800609 м.Київ � бульв.Дружби Народів: 4/6, 6А, 8А, 14�14�16; вул.Верхньо�Гірська,
вул.Івана Фіалека, вул.Лубенська, вул.Мендєлєєва, вул.Олександра
Матросова, вул.Остапа Вишні, вул.Ромоданівська, вул.Тиха, вул.Товарна,
вул.Чорногірська, вул.Яготинська, пров.Пішохідний, пров.Філатова, шосе
Залізничне: 2�5В;

бульв.Дружби Народів, 12Б, м.Київ, 01103

800610 м.Київ � бульв.Дружби Народів: 3�3Б, 6, 6Б�8, 9�13; вул.Івана Кудрі: 10, 12,
14, 16�20; вул.Філатова: 10А; вул.Чеська: 9;

бульв.Дружби Народів, 12Б, м.Київ, 01103

800628 Київська міська клінічна лікарня № 12 вул.Професора Підвисоцького, 4, м.Київ,
01103

800629 Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району вул.Підвисоцького, 4Б, м.Київ, 01133

Орієнтовна кількість виборців 31039

Печерський  район, округ № 36

800611 м.Київ � бульв.Лесі Українки: 2�8, 10�10А, 12, 14А; вул.Госпітальна,
вул.Мечнікова: 4�6; пров.Госпітальний

бульв.Лесі Українки, 8, м.Київ, 01133

800612 м.Київ � бульв.Лесі Українки: 9�9В, 11�11А, 13, 15�15А; вул.Арсенальна,
вул.Кутузова: 14; вул.Ластовського, вул.Лєскова, вул.Немировича�
Данченка, пров.Арсенальний, пров.Кутузова: 3, 5;

вул.Немировича�Данченка, 2, м.Київ,
01601

800613 м.Київ � бульв.Лесі Українки: 24�24Б; вул.Каменєва: 1; вул.Щорса: 35, 37;
пров.Лабораторний: 22�60; пров.Щорса

пров.Лабораторний, 24, м.Київ, 01133

800614 м.Київ � вул.Щорса: 17, 21�26, 29�32Е, 36А�36В; тупик Тверський: 6/8; вул.Щорса, 36А, м.Київ, 01133

800615 м.Київ � бульв.Лесі Українки: 14, 16�21, 28А; вул.Щорса: 27�27А; бульв.Лесі Українки, 26, м.Київ, 01133

800616 м.Київ � бульв.Лесі Українки: 21А�21Б, 29�30Б; вул.Івана Кудрі: 38�38Б,
41/22�43; вул.Каменєва: 4�6А; вул.Чигоріна: 16, 18, 55�61А;

бульв.Лесі Українки, 32А, м.Київ, 01042

800617 м.Київ � вул.Глазунова: 4/47; вул.Івана Кудрі: 20Б, 28/25, 34, 35Б, 37�37А;
вул.Миколи Раєвського: 23А�34; вул.Патриса Лумумби: 13�23/35;
вул.Чеська: 1/22�6; вул.Чигоріна: 2, 4�4А, 49;

вул.Патриса Лумумби, 14/21, м.Київ,
01042

800618 м.Київ � вул.Еспланадна, вул.Рогнідинська, вул.Саксаганського: 5, 7, 9, 12А,
12Б, 13, 13В, 13Г, 13/42, 15; вул.Червоноармійська: 9/2, 17, 17А, 17Б, 17В, 23,
23А, 23Б, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 47В, 49, 51; вул.Шота
Руставелі

вул.Шота Руставелі, 47, м.Київ, 01001

800619 м.Київ � вул.Димитрова: 2Б, 6, 16; вул.Лабораторна: 8, 11, 11А;
вул.Предславинська: 12�31/11; вул.Червоноармійська: 63, 67/7, 71, 79, 81,
85�87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 111/113;

вул.Червоноармійська, 73, м.Київ, 03150

800620 м.Київ � вул.Анрі Барбюса: 5�22�26; вул.Літня, вул.Щорса: 3�15 к.4, 18, 33;
пров.Лабораторний: 4�6В;

вул.Анрі Барбюса, 9, м.Київ, 03680

800621 м.Київ � вул.Анрі Барбюса: 32, 40; вул.Івана Федорова: 1, 3, 6, 6А, 9;
вул.Ковпака: 3�4; вул.Предславинська: 34�49; вул.Тверська: 2, 6;

вул.Федорова, 2, м.Київ, 03038

800622 м.Київ � вул.Анрі Барбюса: 37/1; вул.Івана Кудрі: 9, 11, 13/2, 15; вул.Ковпака:
17; вул.Предславинська: 51; вул.Філатова: 1/22; вул.Червоноармійська: 129,
131, 145/1;

вул.Предславинська, 30А, м.Київ, 03150

800623 м.Київ � вул.Анрі Барбюса: 47�58/1; вул.Глазунова: 2/4�3, 7�13; вул.Миколи
Раєвського: 3�22; вул.Патриса Лумумби: 4/6�11; вул.Саперне Поле,
вул.Чигоріна: 3, 5�15, 17, 19�43; тупик Тверський: 7�10;

вул.Патриса Лумумби, 17, м.Київ, 01042

800627 Київський міський пологовий будинок № 1 вул.Арсенальна, 5, м.Київ, 01011

800630 Головний військово�медичний клінічний центр "Головний військовий
клінічний госпіталь Міністерства оборони України"

вул.Госпітальна, 18, м.Київ, 01133

800631 Київська міська клінічна лікарня № 17 (пульмонологічна) пров.Лабораторний, 18, м.Київ, 01133

800632 Перинатальний центр міста Києва вул.Предславинська, 9, м.Київ, 03150

Орієнтовна кількість виборців 29957

Печерський  район, округ № 37

800583 м.Київ � вул.Архітектора Городецького, вул.Заньковецької,
вул.Інститутська: 11А�13/4, 15/5, 17/5, 19�19В, 22/7; вул.Михайла
Грушевського: 4�4Б, 14/1�16А; вул.Ольгинська, вул.Станіславського,
вул.Хрещатик: 13, 15, 15/4, 17, 21; вул.Шовковична: 3�7А; пров.Музейний

вул.Ольгинська, 2/4, м.Київ, 01001

800584 м.Київ � вул.Банкова, вул.Інститутська: 14, 16, 18�18Б, 20/8;
вул.Круглоуніверситетська: 7�22; вул.Лютеранська: 3, 7/10�9/9, 11�11Б, 13, 15,
17�33; вул.Пилипа Орлика: 1/15, 9; вул.Хрещатик: 23, 25, 27, 27Б;
вул.Шовковична: 30�36/7; пров.Івана Козловського

пров.Козловського, 3, м.Київ, 01024

800585 м.Київ � вул.Академіка Богомольця, вул.Інститутська: 24/7; вул.Липська,
вул.Пилипа Орлика: 6, 10�24/1; вул.Шовковична: 9�29; пров.Липський

вул.Богомольця, 4, м.Київ, 01601

800586 м.Київ � вул.Басейна, вул.Дарвіна, вул.Кропивницького,
вул.Круглоуніверситетська: 2/1�6Б; вул.Лютеранська: 4�6Б, 10А, 12, 14, 16;
вул.Хрещатик: 29; вул.Шовковична: 38�48; пл.Бессарабська, узвіз Крутий

вул.Лютеранська, 10, м.Київ, 01024

800587 м.Київ � пров.Виноградний, пров.Івана Мар'яненка: 7�11/12, 14;
пров.Чекістів

вул.Пилипа Орлика, 13, м.Київ, 01024

800588 м.Київ � вул.Інститутська: 25�27/6; вул.Мечнікова: 11; вул.Михайла
Грушевського: 9�9А, 28/2�34/1; вул.Садова, пров.Івана Мар'яненка: 13;
пров.Кріпосний, узвіз Кловський: 3�10, 12�12А, 14/24;

вул.Михайла Грушевського, 30/1, м.Київ,
01021

800589 м.Київ � вул.Івана Мазепи: 7�9, 11А�29; вул.Лаврська: 4�23; пров.Аскольдів вул.Лаврська, 2, м.Київ, 01010

800590 м.Київ � вул.Аїстова, вул.Аніщенка, вул.Івана Мазепи: 1�4/6, 10;
вул.Московська: 5�17/2; пров.Інженерний

вул.Московська, 3, м.Київ, 01010

800591 м.Київ � вул.Андрія Іванова, вул.Григорія Царика, вул.Миколи Гайцана,
вул.Московська: 24�29В; вул.Суворова: 3�18/20; пров.Січневий

вул.Андрія Іванова, 11, м.Київ, 01010

800592 м.Київ � вул.Гусовського: 1�4, 8/10, 12/7; вул.Панаса Мирного: 11;
пров.Панаса Мирного, узвіз Кловський: 11, 13, 15�24;

вул.Рибальська, 4, м.Київ, 01011

800593 м.Київ � вул.Гусовського: 11/11, 15; вул.Панаса Мирного: 1�10, 12�28А;
вул.Рибальська

вул.Панаса Мирного, 24, м.Київ, 01011

800594 м.Київ � вул.Кутузова: 1�9; вул.Лейпцігська: 2/37�6; вул.Московська: 36�39,
42, 46/2; вул.Олександра Копиленка, вул.Різницька, вул.Суворова: 19�19А;
вул.Цитадельна: 4/7, 6/8; пров.Кутузова: 4;

вул.Лейпцігська, 1А, м.Київ, 01015

800595 м.Київ � вул.Козятинська, вул.Лаврська: 26�32; вул.Лейпцігська: 12�16;
вул.Московська: 41/8, 45/1�45/1 (ВЧ ВІТІ НТУУ "КПІ); вул.Набережно�
Печерська дорога, вул.Панфіловців, вул.Радіальна, вул.Редутна,
вул.Старонаводницька: 9, 17/2�47; пров.Козятинський, пров.Михайла
Реута, пров.Новонаводницький, пров.Панфіловців, пров.Редутний

вул.Лейпцігська, 11А, м.Київ, 01015

800596 м.Київ � вул.Старонаводницька: 4�8Б, 12�15Г; вул.Цитадельна: 5/9, 7�9; вул.Лейпцігська, 11А, м.Київ, 01015

800597 м.Київ � вул.Гусовського: 4А; вул.Леоніда Первомайського, вул.Мечнікова:
7�10/2, 16�22А; узвіз Кловський: 14А�14Б; узвіз Печерський

узвіз Печерський, 13А, м.Київ, 01021

800624 Центральний госпіталь Військово�медичного управління Служби безпеки
України

вул.Липська, 11, м.Київ, 01021

800625 Олександрівська клінічна лікарня м.Києва вул.Шовковична, 39/1, м.Київ, 01601

Орієнтовна кількість виборців 32083

Подільський  район, округ № 38

800633 м.Київ � вул.Андріївська, вул.Борисоглібська: 4�9/15; вул.Боричів Тік,
вул.Воздвиженська, вул.Гончарна, вул.Дегтярна, вул.Житньоторзька,
вул.Ігорівська: 2/6�12; вул.Кожум'яцька, вул.Костянтинівська: 1�10;
вул.Межигірська: 3�5; вул.Нижній Вал: 19/21�23; вул.Петра Сагайдачного,
вул.Покровська, вул.Притисько�Микільська, вул.Фролівська, вул.Хорива:
2�16; пл.Контрактова, пров.Зелінського, узвіз Андріївський, узвіз Боричів

вул.Покровська, 4�6, м.Київ, 04070

800634 м.Київ � вул.Борисоглібська: 16А�17/1; вул.Братська, вул.Волоська: 2�20;
вул.Волоська/Борисоглібська/Набережно�Хрещатицька, вул.Григорія
Сковороди, вул.Ігорівська: 16; вул.Іллінська, вул.Набережно�Хрещатицька,
вул.Почайнинська: 13/9�19; вул.Спаська, вул.Хорива: 18�22/28, 32, 34, 40,
50; пров.Хорива

вул.Спаська, 16, м.Київ, 04070

800635 м.Київ � вул.Верхній Вал, вул.Волоська: 21�32/34, 37А�37Б;
вул.Межигірська: 13/34�24, 26/24�30; вул.Нижній Вал: 33�41;
вул.Почайнинська: 23�44; вул.Хорива: 23�31Б, 33�33/35, 39�41, 43�49;
вул.Щекавицька: 42�44; вул.Ярославська: 21�47;

вул.Межигірська, 16, м.Київ, 04071

800636 м.Київ � вул.Введенська: 1�7/9; вул.Костянтинівська: 16�34, 37�45, 53, 55;
вул.Межигірська: 25; вул.Оболонська: 4�13�15; вул.Фрунзе: 2/9, 14/18, 15,
20, 24А, 24Б, 26/2, 30/5; вул.Щекавицька: 7/10; вул.Юрківська: 2�6/32;
вул.Ярославська: 10�20; пров.Ярославський

вул.Фрунзе, 8, м.Київ, 04080

800637 м.Київ � вул.Введенська: 15�26, 32; вул.Волоська: 36/38, 42�51/27;
вул.Межигірська: 32�43; вул.Оболонська: 34; вул.Щекавицька: 21�41, 45;

вул.Введенська, 35, м.Київ, 04071

800638 м.Київ � вул.Введенська: 29/58, 42; вул.Волоська: 55/57; вул.Набережно�
Лугова, вул.Оболонська: 41�47; вул.Почайнинська: 45�70; вул.Турівська:
18/20�32; вул.Щекавицька: 51;

вул.Волоська, 47, м.Київ, 04070

800639 м.Київ � вул.Костянтинівська: 36; вул.Межигірська: 50�56, 61;
вул.Оболонська: 23/48�31, 35�39; вул.Оленівська: 25�34А; вул.Турівська: 4�
12; вул.Юрківська: 28�42А;

вул.Введенська, 35, м.Київ, 04071

800640 м.Київ � вул.Костянтинівська: 46�52�51, 54, 56�63/12; вул.Межигірська:
57/17�59, 63; вул.Нижньоюрківська, вул.Оленівська: 8�16; вул.Фрунзе: 31Б,
31В, 34�38; вул.Юрківська: 8/12�18; пров.Мильний, пров.Цимлянський

вул.Фрунзе, 19�21, м.Київ, 04080

800641 м.Київ � вул.Електриків: 33�33 (А�1799); пров.Електриків вул.Електриків, 26, м.Київ, 04176

800642 м.Київ � вул.Електриків: 26�31; вул.Електриків, 26, м.Київ, 04176

800643 м.Київ � вул.Новокостянтинівська, вул.Олексія Терьохіна, вул.Тульчинська,
вул.Фрунзе: 110, 116, 116А, 118, 118/2, 124;

вул.Тульчинська, 5, м.Київ, 04080

800644 м.Київ � вул.Олени Теліги: 49, 51, 53, 55, 57; вул.Петропавлівська: 17А�21,
23, 25, 27�35, 37, 39�39А, 41А, 43, 45, 47А, 51; вул.Фрунзе: 85/87, 89, 99,
99/1 к.1, 99/1 к.2, 99/1 к.3, 103А, 109А, 109/2, 122/1, 126/2; пров.Лютневий

вул.Фрунзе, 105, м.Київ, 04073

800645 м.Київ � вул.Захарівська: 1�3А, 10; вул.Копилівська: 2�2Б;
вул.Петропавлівська: 11, 13/8, 15; вул.Фрунзе: 109Б, 109В/1, 111, 115/3;

вул.Копилівська, 23, м.Київ, 04073

800646 м.Київ � вул.Верболозна, вул.Достоєвського, вул.Захарівська: 7, 27�56;
вул.Копилівська: 67 к.11�67 к.13; вул.Петропавлівська: 12, 14, 22�22�24, 24,
26, 36, 38, 40А, 42А/31�42/33, 44/34, 46А/2�46/2, 48А�50Б, 54�58;
вул.Рилєєва: 12�34; вул.Тагільська, вул.Фруктова, вул.Шполянська,
пров.Артезіанський, пров.Верболозний, пров.Веселковий,
пров.Достоєвського, пров.Петропавлівський, пров.Рилєєва, пров.Рясний,
пров.Тагільський

вул.Копилівська, 23, м.Київ, 04073

800647 м.Київ � вул.Захарівська: 14; вул.Копилівська: 10А�31; вул.Петропавлівська:
6; вул.Рилєєва: 7/11; вул.Фрунзе: 115/1, 115/2, 117, 119/1, 121/2;

вул.Фрунзе, 117, м.Київ, 04073

800648 м.Київ � вул.Бондарська, вул.Валківська: 3/1; вул.Копилівська: 65�67, 67Б�
69А; вул.Сирецька: 32�32/2; вул.Фрунзе: 123, 127, 127А, 129, 129А, 131;
пров.Бондарський

вул.Копилівська, 36, м.Київ, 04073

800697 Київська міська клінічна лікарня №15 вул.Фрунзе, 107, м.Київ, 04073

800698 Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1 вул.Фрунзе, 103А, м.Київ, 04080

800699 Київська міська клінічна лікарня №15 вул.Фрунзе, 107, м.Київ, 04073

Орієнтовна кількість виборців 39340

Подільський  район, округ № 39

800649 м.Київ � вул.Валківська: 5�26А; вул.Лодигіна, вул.Миколи Садовського,
вул.Одоєвського, вул.Павлоградська, вул.Сирецька: 30/1, 32/34�126;
вул.Яблочкова, пров.Лодигіна, пров.Миколи Садовського,
пров.Одоєвського, пров.Подільський, пров.Розважівський

вул.Сирецька, 25, м.Київ, 04073

800650 м.Київ � вул.Білицька: 4�17, 18А�19, 21�106; вул.Вітчизняна, вул.Глухівська,
вул.Гомельська, вул.Городищенська, вул.Замковецька: 3А, 7�7А, 11, 13�13А,
15, 17, 19�19А, 21, 23А�23Е, 27�27Б, 29�108; вул.Зимова, вул.Зоряна,
вул.Копайгородська, вул.Красноводська, вул.Мінська, вул.Паркова,
вул.Переяславська, вул.Піхотна, вул.Полкова: 3�54А, 55/12�57А, 58, 62�
70/14; вул.Рожева, вул.Старицького, вул.Таврійська, пров.Білицький,
пров.Бобруйський, пров.Бурденка, пров.Гомельський, пров.Замковецький,
пров.Зоряний, пров.Красноводський, пров.Мінський, пров.Парковий,
пров.Піхотний, пров.Полковий, пров.Рожевий, пров.Старицького,
пров.Таврійський

вул.Білицька, 41/43, м.Київ, 04078

800651 м.Київ � вул.Межова: 119; вул.Полкова: 55, 57Б�57В, 59�61А, 72�78; вул.Полкова, 57В, м.Київ, 04078

800652 м.Київ � вул.Котовського: 43, 47; вул.Стеценка: 2; вул.Тираспольська: 8, 10,
39А, 40, 40А, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Е, 40Ж, 40З, 42А, 43, 43А, 43Б, 43/1,
43/7, 43/8, 43/9, 46В, 61, 66, 68, 68А;

вул.Тираспольська, 49, м.Київ, 04136

800653 м.Київ � вул.Маршала Гречка: 2�8Д; вул.Стеценка: 2А, 4, 4А, 8, 10; вул.Маршала Гречка, 10А, м.Київ, 04136

800654 м.Київ � вул.Кукурудзяна, вул.Маршала Гречка: 10, 12�18Б; вул.Стеценка: 20,
24, 26, 28, 28 к.65, 30, лінія 2 к.68, 30, лінія 9 к.72, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

вул.Маршала Гречка, 10А, м.Київ, 04136

800655 м.Київ � вул.Маршала Гречка: 18В�22, 24А; вул.Маршала Гречка, 22А, м.Київ, 04136

800656 м.Київ � вул.Маршала Гречка: 9, 11�11А, 24, 24Б�26; вул.Маршала Гречка, 22А, м.Київ, 04136

800657 м.Київ � вул.Вишгородська: 19, 21, 23, 23А, 29, 29/1, 31, 33; вул.Жашківська,
вул.Замковецька: 6, 8�10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24�26, 28; вул.Мостицька: 6�
8, 12�14; просп.Правди: 3;

вул.Мостицька, 9, м.Київ, 04074

800658 м.Київ � вул.Білицька: 18, 20; вул.Мостицька: 10, 16/2�26; просп.Правди:
9Б�9В, 17А;

вул.Вишгородська, 19, м.Київ, 04074

800659 м.Київ � вул.Брюсова, вул.Наталії Ужвій: 4, 6А; просп.Правди: 5Б, 17, 19А�
19/3;

вул.Мостицька, 16, м.Київ, 04074

800660 м.Київ � вул.Наталії Ужвій: 5, 7�8, 9; просп.Правди: 17Б; вул.Мостицька, 16, м.Київ, 04074

800661 м.Київ � вул.Брестська, вул.Наталії Ужвій: 6, 8А, 10�12; вул.Новомостицька:
2А;

вул.Мостицька, 9, м.Київ, 04074

800662 м.Київ � вул.Наталії Ужвій: 4А�4Г; вул.Новомостицька: 2Б, 4�8;
просп.Правди: 31�31А;

вул.Новомостицька, 10, м.Київ, 04108

800663 м.Київ � вул.Новомостицька: 2В�2Г, 21Б; пров.Квітневий: 6�7, 10�12; вул.Новомостицька, 10, м.Київ, 04108

800664 м.Київ � пров.Квітневий: 1А�5, 8; просп.Правди: 35А; пров.Квітневий, 4, м.Київ, 04108

800700 Комунальний заклад Київської обласної Ради Київська обласна лікарня №2
по лікуванню учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, воїнів�
інтернаціоналістів, інвалідів та учасників ВВВ, реприсованих громадян

вул.Північно�Сирецька, 49, м.Київ, 04136

800701 Київський міський пологовий будинок №2 вул.Мостицька, 11, м.Київ, 04074

Орієнтовна кількість виборців 35332

Подільський  район, округ № 40

800665 м.Київ � просп.Правди: 33�35, 37�37Б; пров.Квітневий, 4, м.Київ, 04108

800666 м.Київ � просп.Правди: 62А�64Б, 68А; просп.Правди, 64Г, м.Київ, 04108

800667 м.Київ � просп.Свободи: 1А�1/60А, 3�3Б; просп.Правди, 64Г, м.Київ, 04108

800668 м.Київ � вул.Василя Порика: 14А; вул.Світлицького: 37; просп.Правди: 68,
68Б�70, 70Б; просп.Свободи: 5;

вул.Світлицького, 31/7, м.Київ, 04123

800669 м.Київ � вул.Василя Порика: 14Б, 16, 18; просп.Правди: 70А, 72�78; вул.Світлицького, 31/7, м.Київ, 04123

800670 м.Київ � вул.Василя Порика: 17�17Б; просп.Правди: 80Б�80�82, 88А�88Б; просп.Правди, 88Б, м.Київ, 04208

800671 м.Київ � вул.Василя Порика: 9В, 11А�11Б, 12�14, 15�15А; просп.Правди, 84, м.Київ, 04208

800672 м.Київ � просп.Правди: 80�80А, 88, 90�98; просп.Правди, 96А, м.Київ, 04208

800673 м.Київ � просп.Георгія Гонгадзе: 1/102�5Б; просп.Правди: 100�108; просп.Георгія Гонгадзе, 7А, м.Київ, 04208



ÂÈÁÎÐÈ-2014 

Хрещатик 1923 квітня 2014 року

800674 м.Київ � вул.Газопровідна, вул.Київське лісництво, просп.Георгія Гонгадзе:
7�9А, 11�11А, 18Д�18З;

просп.Георгія Гонгадзе, 7Б, м.Київ, 04208

800675 м.Київ � вул.Василя Порика: 9А, 9Г; просп.Георгія Гонгадзе: 6, 10, 12�18Г; просп.Георгія Гонгадзе, 20, м.Київ, 04215

800676 м.Київ � просп.Георгія Гонгадзе: 20А�20Б, 20К�30; просп.Георгія Гонгадзе, 20, м.Київ, 04215

800677 м.Київ � вул.Василя Порика: 5�9, 11, 11В; просп.Георгія Гонгадзе: 20В; просп.Правди, 84, м.Київ, 04208

800678 м.Київ � просп.Георгія Гонгадзе: 20Г�20З, 32�32А, 32Ж; просп.Георгія Гонгадзе, 20Є, м.Київ, 04215

800679 м.Київ � вул.Василя Порика: 3�3А; просп.Георгія Гонгадзе: 32Б�32Г, 32З;
просп.Свободи: 15/1, 17�17Б;

просп.Свободи, 15/1, м.Київ, 04215

Орієнтовна кількість виборців 35152

Подільський  район, округ № 41

800680 м.Київ � вул.Канівська: 38, 40, 42, 46, 48�59; вул.Косенка: 53�113; вул.Муси
Джаліля: 20�74; просп.Свободи: 28А, 42�46;

просп.Свободи, 40, м.Київ, 04215

800681 м.Київ � просп.Свободи: 24�28, 28Б, 30Б; просп.Свободи, 26, м.Київ, 04215

800682 м.Київ � вул.Світлицького: 26Б; просп.Свободи: 30�30А, 32�38; пров.Межовий, 7, м.Київ, 04123

800683 м.Київ � вул.Верещагіна, вул.Золочівська, вул.Івана Їжакевича: 55�92;
вул.Канівська: 3�37, 39, 41�41А, 43, 47; вул.Карелівська, вул.Кобзарська:
8/20, 10А, 12�12А, 14�14Б, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 41�71; вул.Косенка: 5�49;
вул.Красицького: 47�79; вул.Муси Джаліля: 1�19; вул.Олександра Бестужева:
38, 43�85/25; вул.Орська, вул.Осиповського: 43�83; вул.Чигиринська,
пров.Золочівський, пров.Межовий: 2А�3, 4�5, 6�50;

пров.Межовий, 7, м.Київ, 04123

800684 м.Київ � вул.Світлицького: 19, 23, 24�24А, 26А, 28Б; пров.Межовий: 3А, 5А; вул.Світлицького, 22, м.Київ, 04215

800685 м.Київ � вул.Світлицького: 26, 28, 28В, 30/20�30/20Б; вул.Світлицького, 22, м.Київ, 04215

800686 м.Київ � вул.Межова: 18, 20, 24�26; вул.Світлицького: 21, 23А, 25, 27, 29/18;
вул.Червонопільська: 13/16, 15, 21; просп.Свободи: 8/28�14, 16;

вул.Межова, 22, м.Київ, 04123

800687 м.Київ � вул.Івана Їжакевича: 1/24�3, 5/9�10, 19�23; вул.Межова: 11/12�12;
вул.Світлицького: 13; вул.Червонопільська: 6/26, 8, 10, 12А, 14/14, 16�20/15,
23/17;

вул.Межова, 22, м.Київ, 04123

800688 м.Київ � вул.Івана Їжакевича: 12�18, 24; вул.Межова: 3�10; вул.Олександра
Бестужева: 3�37, 39�41; вул.Осиповського: 1�2А/9, 3Б�4А, 6, 8, 10�42;
пров.Биківський, пров.Олександра Бестужева: 1А�10; пров.Чигиринський

вул.Осиповського, 9А, м.Київ, 04123

800689 м.Київ � вул.Вітряні Гори: 10�21/7; вул.Івана Їжакевича: 4; вул.Осиповського:
5/12, 7А�7Б, 9; вул.Червонопільська: 2А�2Б, 11/13; пров.Олександра
Бестужева: 11�22А;

вул.Червонопільська, 11/13, м.Київ, 04123

800690 м.Київ � вул.Вітряні Гори: 1�8; вул.Межова: 15, 19�19Б, 21�23;
вул.Червонопільська: 2, 3А�5, 7, 9;

вул.Галицька, 5, м.Київ, 04123

800691 м.Київ � вул.Галицька, вул.Червонопільська: 1�1В, 2В; вул.Галицька, 5, м.Київ, 04123

800692 м.Київ � просп.Свободи: 2А, 4�4А, 6�6А; вул.Межова, 25, м.Київ, 04123

800693 м.Київ � просп.Правди: 10�10А; просп.Свободи: 2; вул.Западинська, 10, м.Київ, 04123

800694 м.Київ � просп.Правди: 6А�8А; просп.Свободи: 2В; просп.Свободи, 2В, м.Київ, 04108

800695 м.Київ � вул.Вишгородська: 45 к.1, 45 к.2, 45 к.3, 45 к.4, 45 к.5, 45 к.6, 45
к.7, 45Б/1, 45А/2, 45Б/2, 45А/3, 45Б/3, 45А/4, 45Б/4, 45А/5, 45/2;
вул.Западинська, просп.Правди: 4А, 6;

просп.Правди, 4, м.Київ, 04123

800696 м.Київ � вул.Вишгородська: 47А, 47Б, 47В, 51/1, 53/2, 55, 57, 59, 61, 65;
вул.Водників, вул.Кобзарська: 3/1�7А, 9, 11, 13, 15, 17�21, 23А, 25�25Б, 27�
27Б, 29�29А, 31�31Б, 33�37; вул.Красицького: 3/13�46; вул.Лесі Українки,
вул.Лисянська, вул.Лісозахисна, вул.Мліївська, вул.Моринецька,
вул.Осиповського: 3�3А; вул.Пуща�Водицька, вул.Ростовська, вул.Сажина,
вул.Сошенка, вул.Сухумська, пров.Кобзарський, пров.Моринецький,
пров.Пуща�Водицький

вул.Вишгородська, 67, м.Київ, 04114

801083 Державна Установа "Інститут ендокринології та обміну речовин
ім.В.П.Комісаренка Національної академії медичних наук України"

вул.Вишгородська, 69, м.Київ, 04114

801084 Клініка державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім.Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України"

вул.Галицька, 4, м.Київ, 04123

801085 Державна Установа "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова" вул.Вишгородська, 67, м.Київ, 04114

Орієнтовна кількість виборців 38500

Святошинський  район, округ № 42

800702 м.Київ � вул.Бірюзова, вул.Булгакова: 2А, 4А; вул.Драгомижського,
вул.Качури, вул.Миру, вул.Симиренка: 19, 21�21А; вул.Стратонавтів,
вул.Теплична, вул.Трублаїні, вул.9Травня, пров.Качури, пров.Миру,
просп.Відрадний: 52А;

вул.Булгакова, 12, м.Київ, 03134

800703 м.Київ � вул.Булгакова: 2, 4, 8А; вул.Симиренка: 27, 29�31;
просп.Корольова: 24�24А;

вул.Булгакова, 12, м.Київ, 03134

800704 м.Київ � вул.Булгакова: 6, 16, 18; вул.Симиренка: 23, 25�25А; вул.Булгакова, 12, м.Київ, 03134

800705 м.Київ � вул.Симиренка: 18�18А, 20�20А, 22�22Г, 24А; вул.Симиренка, 17, м.Київ, 03134

800706 м.Київ � вул.Симиренка: 24, 26�26А, 28�28А, 34�34А; вул.Симиренка, 38, м.Київ, 03134

800707 м.Київ � вул.Булгакова: 7�8, 9�15А, 17; просп.Корольова: 12Г, 18; просп.Корольова, 12М, м.Київ, 03134

800708 м.Київ � вул.Булгакова: 3, 5�5Б, 6А; вул.Симиренка: 11, 13�13/1; просп.Корольова, 12М, м.Київ, 03134

800709 м.Київ � вул.Симиренка: 5, 7�7Б; вул.Жолудєва, 6Г, м.Київ, 03134

800710 м.Київ � вул.Пришвіна, просп.Корольова: 2/12�4, 8, 12Б; просп.Корольова, 10А, м.Київ, 03134

800711 м.Київ � вул.Жолудєва: 8; вул.Симиренка: 5В; просп.Корольова: 12�12А, 14; вул.Жолудєва, 6Г, м.Київ, 03134

800712 м.Київ � вул.Жолудєва: 6Б�6В; просп.Корольова: 6, 12Ж�12Л; просп.Корольова, 12М, м.Київ, 03134

800713 м.Київ � вул.Жолудєва: 4Б�4Г, 6, 6Є, 8А; вул.Жолудєва, 6Г, м.Київ, 03134

800714 м.Київ � вул.Жолудєва: 1�1Д; вул.Нова, вул.Симиренка: 1Б�1Г; вул.Сосніних
сім'ї: 15�15А;

вул.Жолудєва, 3Г, м.Київ, 03134

800715 м.Київ � вул.Жолудєва: 3�3А, 5�5А; просп.Корольова: 2А�2В; вул.Жолудєва, 3Г, м.Київ, 03134

Орієнтовна кількість виборців 32116

Святошинський  район, округ № 43

800717 м.Київ � вул.Симиренка: 12А, 14А�14/9; вул.Кільцева дорога, 1Б, м.Київ, 03134

800718 м.Київ � вул.Симиренка: 2Б�2/19, 12Б; вул.Кільцева дорога, 1Б, м.Київ, 03134

800719 м.Київ � вул.Григоровича�Барського, вул.Кільцева дорога: 1А�1Г; вул.Кільцева дорога, 1Б, м.Київ, 03134

800720 м.Київ � бульв.Кольцова: 1; вул.Зодчих: 4�6, 8�16; бульв.Кольцова, 7Б, м.Київ, 03194

800721 м.Київ � бульв.Кольцова: 15; вул.Литвиненко�Вольгемут: 1�1Г, 5�5Б; вул.Зодчих, 22, м.Київ, 03194

800722 м.Київ � бульв.Кольцова: 13А, 15А; вул.Зодчих: 24�28Б; вул.Зодчих, 22, м.Київ, 03194

800723 м.Київ � бульв.Кольцова: 3�5Б, 7�9; бульв.Кольцова, 7Б, м.Київ, 03194

800724 м.Київ � бульв.Кольцова: 5В, 11�11А; вул.Зодчих: 6А�6Б, 18�20; бульв.Кольцова, 7Б, м.Київ, 03194

800729 м.Київ � бульв.Кольцова: 22�24А; просп.Леся Курбаса: 9; просп.Леся Курбаса, 9А, м.Київ, 03148

800730 м.Київ � просп.Леся Курбаса: 7А�7Б, 9Б�9Ж; просп.Леся Курбаса, 9А, м.Київ, 03148

800731 м.Київ � вул.Сосніних сім'ї: 6�12А, 16; вул.Потапова генерала, 12, м.Київ, 03194

800732 м.Київ � вул.Кучера Василя вул.Потапова генерала, 12, м.Київ, 03194

800733 м.Київ � вул.Картвелішвілі: 9; вул.Потапова генерала: 4�10А; вул.Потапова генерала, 12, м.Київ, 03194

800734 м.Київ � вул.Картвелішвілі: 1�5А; вул.Потапова генерала: 1/5; вул.Потапова генерала, 3, м.Київ, 03148

800735 м.Київ � бульв.Кольцова: 14А�14У, 18�18А, 20�20А; просп.Леся Курбаса, 9А, м.Київ, 03148

800736 м.Київ � вул.Потапова генерала: 1А�1Д; вул.Сосніних сім'ї: 2А�2/1; вулПотапова генерала, 3, м.Київ, 03148

800737 м.Київ � вул.Корольова: 2, 4, 6�6А, 8�8А; просп.Леся Курбаса: 1А, 3�3Г, 5В; вул.Потапова генерала, 3, м.Київ, 03148

800738 м.Київ � вул.Корольова: 1А�1/2, 3, 5, 7, 9А�9Б, 10А�11/1; вул.Корольова, 9Б, м.Київ, 03148

800739 м.Київ � вул.Корольова: 2А, 3А�3Б, 10; вул.Пшенична, просп.Леся Курбаса:
5�5Б;

вул.Потапова генерала, 3, м.Київ, 03148

800824 Київський міський пологовий будинок №3 вул.Кучера, 7, м.Київ, 03148

Орієнтовна кількість виборців 39956

Святошинський  район, округ № 44

800725 м.Київ � вул.Зодчих: 32Б, 34�40; вул.Литвиненко�Вольгемут, 2, м.Київ,
03194

800726 м.Київ � бульв.Кольцова: 17�17А, 17В; вул.Зодчих: 30�30/6, 32В; вул.Литвиненко�Вольгемут, 2, м.Київ,
03194

800727 м.Київ � просп.Леся Курбаса: 13�13А, 15, 17, 19/11; вул.Литвиненко�Вольгемут, 2, м.Київ,
03194

800728 м.Київ � бульв.Кольцова: 17Б, 17Г, 19; вул.Зодчих: 32; вул.Литвиненко�
Вольгемут: 2А�4;

вул.Литвиненко�Вольгемут, 2, м.Київ,
03194

800742 м.Київ � вул.Героїв Космосу: 5�7А; вул.Рикова, вул.Юри Гната: 1/11, 3, 5, 7А�
7В, 9А�9Б;

вул.Героїв Космосу, 3, м.Київ, 03148

800743 м.Київ � вул.Героїв Космосу: 1�1В; вул.Юри Гната: 11�11А, 15; просп.Леся
Курбаса: 2/13, 4;

вул.Героїв Космосу, 3, м.Київ, 03148

800744 м.Київ � вул.Юри Гната: 8, 10�10А, 12�14А, 16�18А; вул.Якуба Коласа, 8А, м.Київ, 03146

800745 м.Київ � вул.Тулузи: 11, 13, 15; вул.Юри Гната: 14В; вул.Якуба Коласа: 2, 4�4Б; вул.Юри Гната, 10Б, м.Київ, 03148

800746 м.Київ � вул.Якуба Коласа: 6�6Д, 8В, 12; вул.Юри Гната, 10Б, м.Київ, 03148

800747 м.Київ � вул.Юри Гната: 1, 2/12, 3А�4, 6�6А; вул.Якуба Коласа: 14; вул.Юри Гната, 10Б, м.Київ, 03148

800748 м.Київ � вул.Тулузи: 22�26; просп.Леся Курбаса: 10�10Ж; просп.Леся Курбаса, 10В, м.Київ, 03162

800749 м.Київ � бульв.Ромена Роллана: 2, 4�4Г; просп.Леся Курбаса, 10Д, м.Київ, 03148

800750 м.Київ � просп.Леся Курбаса: 12�12В, 16; просп.Леся Курбаса, 10Д, м.Київ, 03148

800751 м.Київ � бульв.Ромена Роллана: 6/10; вул.Тулузи: 12, 14, 16�20; просп.Леся
Курбаса: 14�14А;

просп.Леся Курбаса, 10Д, м.Київ, 03148

800752 м.Київ � вул.Зодчих: 44�46, 54�56А; вул.Тулузи, 6, м.Київ, 03162

800753 м.Київ � бульв.Ромена Роллана: 3, 5А�5/8; вул.Зодчих: 50А�50В;
просп.Леся Курбаса: 18А;

вул.Тулузи, 6, м.Київ, 03162

800754 м.Київ � вул.Тулузи: 2/58, 4; просп.Леся Курбаса: 18, 18Б�18Г; вул.Тулузи, 6, м.Київ, 03162

800756 м.Київ � бульв.Ромена Роллана: 7А�7Б; вул.Тулузи: 3�3Б, 5�7; вул.Тулузи, 6А, м.Київ, 03170

Орієнтовна кількість виборців 37592

Святошинський  район, округ № 45

800716 м.Київ � вул.Кільцева дорога: 1, 3�5А; вул.Кільцева дорога, 1Б, м.Київ, 03134

800740 м.Київ � вул.Авдієнка, вул.Верховинця Василя: 1�7; вул.Гурамішвілі,
вул.Зорге, вул.Ірчана, вул.Кузнєцова, вул.Пухова, вул.Терещенка,
вул.Узинська, пров.Жмеринський, просп.Леся Курбаса: 1Б, 1 к.1�1 к.2;

просп.Леся Курбаса, 2А, м.Київ, 03148

800741 м.Київ � вул.Верховинця Василя: 10; вул.Строкача просп.Леся Курбаса, 2А, м.Київ, 03148

800755 м.Київ � бульв.Ромена Роллана: 13Г; вул.Зодчих: 60/1�62Б; вул.Тулузи, 6А, м.Київ, 03170

800757 м.Київ � бульв.Ромена Роллана: 9�13В; вул.Жмеринська, 8, м.Київ, 03146

800758 м.Київ � вул.Жмеринська: 4�10; вул.Зодчих: 64�68/2; вул.Жмеринська, 8, м.Київ, 03146

800759 м.Київ � вул.Зодчих: 70�80А; вул.Кільцева дорога: 6�8; вул.Тухачевського:
44;

вул.Жмеринська, 8, м.Київ, 03146

800761 м.Київ � бульв.Ромена Роллана: 14; вул.Чаадаєва, вул.Якуба Коласа: 1А�1В,
3/1;

вул.Чаадаєва, 5, м.Київ, 03148

800762 м.Київ � вул.Жмеринська: 22�22А; вул.Якуба Коласа: 5, 7, 9�11; вул.Жмеринська, 20, м.Київ, 03146

800763 м.Київ � вул.Якуба Коласа: 13, 17�21; вул.Якуба Коласа, 15Б, м.Київ, 03146

800764 м.Київ � вул.Жмеринська: 16�18, 24�28; вул.Жмеринська, 20, м.Київ, 03146

800765 м.Київ � вул.Кіпріанова: 2�4, 6А; вул.Якуба Коласа: 23�23Б; вул.Жмеринська, 34, м.Київ, 03146

800766 м.Київ � вул.Героїв Космосу: 19�19В; вул.Жмеринська: 32�32А;
вул.Кіпріанова: 6;

вул.Жмеринська, 34, м.Київ, 03146

800767 м.Київ � вул.Героїв Космосу: 11�15; вул.Жмеринська: 36; вул.Якуба Коласа:
27В�29;

вул.Жмеринська, 34, м.Київ, 03146

800768 м.Київ � вул.Верховинна: 16�18; вул.Котельникова: 26�31, 33;
вул.Петрицького: 5/9�7, 11, 13�17; вул.Святошинська: 6;

вул.Львівська, 6/3, м.Київ, 03115

800769 м.Київ � вул.Відпочинку: 9; вул.Котельникова: 1�13, 21�23;
вул.Святошинська: 2, 15�30А; пров.Святошинський

вул.Святошинська, 2, м.Київ, 03115

800770 м.Київ � вул.Верховинна: 8; вул.Львівська: 1�7/9; вул.Святошинська: 4;
просп.Перемоги: 89А, 91, 95;

вул.Львівська, 2/4, м.Київ, 03115

800771 м.Київ � вул.Верховинна: 5А�7; вул.Відпочинку: 9А�12; вул.Кричевського: 21;
вул.Петрицького: 10, 12; просп.Перемоги: 99/1, 101/2, 103, 103А, 105, 107;

вул.Львівська, 6/3, м.Київ, 03115

800772 м.Київ � вул.Верховинна: 22/12�34; вул.Котельникова: 17�19, 25;
вул.Крамського: 4�9, 19; вул.Львівська: 12�14, 26А; просп.Перемоги: 93,
93А;

вул.Львівська, 6/3, м.Київ, 03115

800773 м.Київ � вул.Верховинна: 35�68; вул.Котельникова: 32/11, 35�59/18;
вул.Кричевського: 5�20; вул.Львівська: 15�25, 37�47/8; просп.Перемоги:
121А, 121Б;

вул.Львівська, 25, м.Київ, 03115

800821 м.Київ � вул.Крамського: 16; вул.Крамського, 16, м.Київ, 03115

800823 Київський міський клінічний онкологічний центр вул.Верховинна, 69, м.Київ, 03115

800827 Київська міська клінічна лікарня №5 вул.Відпочинку, 11, м.Київ, 03115



ÂÈÁÎÐÈ-2014 
Хрещатик 20 23 квітня 2014 року

Орієнтовна кількість виборців 42680

Святошинський  район, округ № 46

800781 м.Київ � вул.Булаховського: 5А�5Б, 22�24, 40�42/43; вул.Наумова генерала: 19; вул.Наумова генерала, 35А, м.Київ, 03164

800782 м.Київ � вул.Булаховського: 5В�5Д, 30�30А, 32�38; вул.Наумова генерала, 35А, м.Київ, 03164

800783 м.Київ � вул.Наумова генерала: 37�41; вул.Ушакова: 34; вул.Наумова генерала, 35А, м.Київ, 03164

800784 м.Київ � вул.Булаховського: 28Б�28Г, 30Б; вул.Наумова генерала: 27�33А, 66; вул.Наумова генерала, 35Б, м.Київ, 03164

800785 м.Київ � вул.Булаховського: 28; вул.Наумова генерала: 23�23Б, 25;
вул.Ушакова: 34А;

вул.Наумова генерала, 35Б, м.Київ, 03164

800786 м.Київ � вул.Наумова генерала: 23В; вул.Підлісна: 1�2, 5/21�6; вул.Наумова генерала, 35Б, м.Київ, 03164

800787 м.Київ � вул.Антонова�Овсієнка, вул.Бонч�Бруєвича, вул.Букіної,
вул.Бучанська, вул.Дунаєвського, вул.Жовтнева (Біличі), вул.Колонтай,
вул.Котика, вул.Криленка, вул.Крушельницького, вул.Купріна,
вул.Мальовнича, вул.Маршака, вул.Обухівська: 62�133; вул.Осіння: 2�11, 34�
110; вул.Павленка, вул.Прилужна: 3, 9; вул.Прорізна, вул.Светлова,
вул.Фадєєва, вул.Федька, вул.Шкільна, пров.Бонч�Бруєвича, пров.Букіної,
пров.Дунаєвського, пров.Жовтневий, пров.Мальовничий, пров.Маршака,
пров.Осінній, пров.Павленка, пров.Фадєєва, пров.1Маршака,
пров.2Маршака, пров.3Маршака

вул.Осіння, 35, м.Київ, 03164

800788 м.Київ � вул.Чорнобильська: 24/26; просп.Палладіна: 21, 23, 25�25А; вул.Осіння, 35, м.Київ, 03164

800789 м.Київ � вул.Осіння: 33; вул.Уборевича: 4, 18, 20; вул.Осіння, 35, м.Київ, 03164

800796 м.Київ � вул.Бахмацька: 7�9, 13�15, 21�31/27; вул.Брусилівська, вул.Гаршина,
вул.Гостомельська, вул.Димерська, вул.Кам'янець�Подільська,
вул.Коростенська, вул.Корсунська, вул.Лісорубна, вул.Малинська,
вул.Наумова генерала: 6�18, 22А�22/24, 24, 36, 42�58; вул.Підлісна: 5, 8;
вул.Рахманінова, вул.Робітнича, вул.Рокитнянська, вул.Рубежівська,
вул.Соснова, вул.Таращанська, вул.Юнацька, пров.Кам'янець�Подільський,
пров.Малинський, пров.Робітничий, пров.Рубежівський, пров.Таращанський

вул.Клавдіївська, 22, м.Київ, 03164

800797 м.Київ � вул.Бахмацька: 10, 18�20; вул.Клавдіївська: 2/65�22, 24�32/4, 37�
41/32; вул.Олевська

вул.Рахманінова, 47, м.Київ, 03164

800798 м.Київ � вул.Клавдіївська: 23/15, 34�36; пров.Приладний вул.Клавдіївська, 24, м.Київ, 03164

800817 м.Київ � вул.Туполєва: 1А, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 7, 7А, 7Б; вул.Туполєва, 17, м.Київ, 04128

800818 м.Київ � вул.Туполєва: 5Д, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Д, 11Е, 13А, 15, 15А; вул.Туполєва, 17, м.Київ, 04128

800819 м.Київ � вул.Туполєва: 15Б, 15В, 15Г, 15Д, 15Е, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 17Д, 17Е, 17К,
17/19;

вул.Туполєва, 17, м.Київ, 04128

800820 м.Київ � вул.Берковецька, вул.Садова 17, вул.Садова 2, вул.Садова 20,
вул.Садова 21, вул.Садова 23, вул.Садова 31, вул.Садова 41, вул.Синьоозерна,
вул.Стеценка: 49;

вул.Берковецька, 6, м.Київ, 03128

Орієнтовна кількість виборців 35592

Святошинський  район, округ № 47

800760 м.Київ � вул.Астрономічна, вул.Бетховена, вул.Блока, вул.Єсеніна Сергія,
вул.Калінінська, вул.Кіровська, вул.Костюка, вул.Ленінська, вул.Міжнародна,
вул.Москворецька, вул.Перемоги, вул.Примакова, вул.Тухачевського: 1�42;
вул.Янтарна

вул.Янтарна, 5, м.Київ, 03170

800774 м.Київ � вул.Верховинна: 80�81, 85, 87, 97�99/13; вул.Герасименка,
вул.Жовтнева (Катеринівка), вул.Котельникова: 80�111/2; вул.Чалого,
вул.Шепетівська, шосе Брест�Литовське, Квартал 112, Київське лісництво,
Київське лісництво, 105 квартал, Київське лісництво, 111 квартал, Київське
лісництво, 19 квартал, Київське лісництво, 87 квартал, Святошинське
лісництво, 127 квартал, Святошинське лісництво, 19 квартал

вул.Львівська, 47/8, м.Київ, 03179

800775 м.Київ � вул.Верховинна: 82�84, 86, 88/11�91; вул.Живописна, вул.Львівська:
51�82; просп.Перемоги: 125, 127, 131;

вул.Львівська, 47/8, м.Київ, 03179

800776 м.Київ � вул.Брест�Литовське шосе 17 км., вул.Бударіна: 1�9; вул.Зв'язківців,
вул.Музичанська, 15км Житомирського шосе, вул.Пашківська, 15км
Житомирського шосе, вул.Ситняківська, 15 км Житомирського шосе,
вул.Чайківська, 15км Житомирського шосе, вул.15 км Житомирського шосе,
просп.Перемоги: 150; просп.Перемоги,14 км, шосе 19км Житомирського

вул.Бударіна, 3, м.Київ, 03129

800790 м.Київ � вул.Прилужна: 4/15, 10�14; вул.Уборевича: 29/22;
вул.Чорнобильська: 17;

вул.Прилужна, 6, м.Київ, 03179

800791 м.Київ � вул.Прилужна: 14А; вул.Уборевича: 19А; вул.Ушакова: 16А�20А;
вул.Чорнобильська: 19, 21;

вул.Уборевича, 21А, м.Київ, 03179

800792 м.Київ � вул.Прилужна: 8; вул.Уборевича: 19, 21�27; вул.Ушакова: 16; вул.Уборевича, 21А, м.Київ, 03179

800793 м.Київ � вул.Ірпінська: 62�62А, 64, 66, 68, 69А, 70; вул.Ірпінська, 68А, м.Київ, 03179

800794 м.Київ � вул.Уборевича: 3, 7�7А; просп.Палладіна: 11�13; вул.Ірпінська, 68А, м.Київ, 03179

800795 м.Київ � вул.Уборевича: 9�15; просп.Палладіна: 7/60; вул.Ірпінська, 68А, м.Київ, 03179

800799 м.Київ � вул.Ірпінська: 72�74; вул.Уборевича: 17; вул.Чорнобильська: 18, 22; вул.Ірпінська, 71, м.Київ, 03179

800800 м.Київ � вул.Ірпінська: 63/5, 65, 67, 69, 69Б; вул.Чорнобильська: 6, 12�12А, 14, 20; вул.Ірпінська, 71, м.Київ, 03179

800801 м.Київ � вул.Обухівська: 135; вул.Ушакова: 1Б�8, 10�12, 14А; вул.Ушакова, 12А, м.Київ, 03179

800802 м.Київ � вул.Ушакова: 8А, 14; вул.Чорнобильська: 3, 11А, 13�13А;
просп.Перемоги: 148/1;

вул.Ушакова, 12А, м.Київ, 03179

800803 м.Київ � вул.Пушиної Феодори: 44/50�50А; просп.Перемоги: 144, 144А,
146/2;

вул.Чорнобильська, 10Б, м.Київ, 03179

800804 м.Київ � вул.Ірпінська: 63А; вул.Чорнобильська: 4/56, 9�11; вул.Чорнобильська, 10Б, м.Київ, 03179

800822 м.Київ � вул.Бударіна: 11 к.1�11 к.2; вул.Бударіна, 11, м.Київ, 03179

800825 Київська міська клінічна лікарня №7 вул.Котельникова, 95, м.Київ, 03179

Орієнтовна кількість виборців 35439

Святошинський  район, округ № 48

800777 м.Київ � вул.Горбачова: 4/2�6; вул.Дружківська, вул.Кулібіна: 4/2, 9/2�14;
вул.Стрійська, вул.Червонозаводська, пров.Кулібіна,
пров.Червонозаводський: 7/5; просп.Перемоги: 61/2, 69/1, 71/2, 73/1, 75/2,
77А, 77/1, 79;

просп.Перемоги, 63, м.Київ, 03050

800778 м.Київ � вул.Кулібіна: 5�6А; вул.Чистяківська: 2, 6/10; вул.Чистяківська, 20, м.Київ, 03062

800779 м.Київ � вул.Горбачова: 14�18; вул.Чистяківська: 4, 7�11А, 12�13А, 17�19;
пров.Червонозаводський: 2/13;

вул.Чистяківська, 18, м.Київ, 03062

800780 м.Київ � вул.Чистяківська: 11Б, 15�15А, 26�28; вул.Чистяківська, 24, м.Київ, 03062

800805 м.Київ � бульв.Вернадського: 81�87А; вул.Доброхотова: 20/19�30; вул.Семашка, 9, м.Київ, 03142

800806 м.Київ � вул.Доброхотова: 15�17; вул.Стуса Василя: 27; просп.Палладіна:
18/30�20, 22;

вул.Семашка, 9, м.Київ, 03142

800807 м.Київ � вул.Біличанська: 35/1; вул.Пушиної Феодори: 29�38;
вул.Святошинська площа, вул.Стуса Василя: 22/11�26, 28;

вул.Стуса Василя, 25, м.Київ, 03142

800808 м.Київ � вул.Семашка: 15, 17�21; вул.Стуса Василя: 28А; просп.Палладіна: 24; вул.Семашка, 9, м.Київ, 03142

800809 м.Київ � вул.Доброхотова: 1�11, 12�14; бульв.Вернадського, 36, м.Київ, 03142

800810 м.Київ � бульв.Вернадського: 57�75А; вул.Залізняка Максима, вул.Семашка:
8�10;

бульв.Вернадського, 32, м.Київ, 03142

800811 м.Київ � вул.Біличанська: 5; вул.Ірпінська: 11�17; вул.Пушиної Феодори: 1А�3,
9�23; вул.Стуса Василя: 2�8, 10�14; просп.Перемоги: 132, 134;

вул.Феодори Пушиної, 4, м.Київ, 03115

800812 м.Київ � бульв.Вернадського: 4; вул.Вітрука генерала: 3/11�4/9;
вул.Депутатська: 3, 5, 7, 13, 17/6�28, 32; просп.Перемоги: 104, 104А, 106А,
106/2, 108/1, 114/2;

просп.Перемоги, 112, м.Київ, 03115

800813 м.Київ � бульв.Вернадського: 5/19�7/18, 11, 13, 15, 17�19, 21/16�51;
вул.Біличанська: 1�3, 24А; вул.Ірпінська: 2; вул.Краснова: 8�23; вул.Сільська,
вул.Яснополянська, просп.Перемоги: 118, 122, 122А, 128/2;

бульв.Вернадського, 16В, м.Київ, 03115

800814 м.Київ � вул.Доброхотова: 11А; вул.Пушиної Феодори: 8�8А; вул.Семашка: 12,
16; вул.Серпова: 2�18; вул.Стуса Василя: 9;

вул.Серпова, 20/6, м.Київ, 03115

800815 м.Київ � бульв.Вернадського: 10, 12, 14А�14/11; вул.Вітрука генерала: 7�15;
вул.Депутатська: 4/6, 6, 10А, 14, 30; вул.Серпова: 1; вул.Тернопільська,
пров.Кремінецький

вул.Огарьова, 2, м.Київ, 03115

800816 м.Київ � бульв.Вернадського: 16�16Б, 20/2А; вул.Алексухина, вул.Вітрука
генерала: 18/2�23; вул.Звенигородська, вул.Краснова: 28�64А; вул.Огарьова,
вул.Оніскевича, вул.Пантелькіна, вул.Степанченка Василя, вул.Улітіна,
вул.Хмельницька, пров.Бородянський, просп.Перемоги: 116А, 116/1;
ст.Святошин 14км.

вул.Огарьова, 2, м.Київ, 03115

800826 Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини
Національної академії медичних наук України"

вул.Мельникова, 53, м.Київ, 04050

Орієнтовна кількість виборців 36246

Солом'янський район, округ № 49

800892 м.Київ � вул.Виборзька: 3; вул.Металістів: 5, 8; вул.Янгеля: 22; вул.Борщагівська, 126, м.Київ, 03056

800893 м.Київ � вул.Виборзька: 2/24; вул.Металістів: 3, 6; вул.Янгеля: 20; вул.Борщагівська, 126, м.Київ, 03056

800894 м.Київ � вул.Борщагівська: 97А к.1, 97А к.2, 99, 117, 129/131, 133, 139/141, 143,
143Б, 145; вул.Дашавська: 5�20, 24�37; вул.Залізнична, вул.Польова: 19/8�47;
пров.Індустріальний

вул.Борщагівська, 115, м.Київ, 03056

800895 м.Київ � вул.Борщагівська: 146, 150, 152, 152А, 152В; вул.Металістів: 7;
пров.Ковальський: 22А;

вул.Борщагівська, 146, м.Київ, 03056

800896 м.Київ � вул.Борщагівська: 144; вул.Виборзька: 1; вул.Янгеля: 18/1; вул.Борщагівська, 124, м.Київ, 03056

800897 м.Київ � вул.Борщагівська: 148; пров.Ковальський: 5; вул.Борщагівська, 124, м.Київ, 03056

800898 м.Київ � вул.Борщагівська: 46/1, 46/2; вул.Боткіна, вул.Металістів: 4;
вул.Політехнічна: 31Б, 31В; вул.Янгеля: 7, 16/2; просп.Перемоги: 37В, 37Г, 37Д, 37Ж,
37З;

вул.Політехнічна, 6, м.Київ, 03055

800899 м.Київ � вул.Гетьмана Вадима: 1А�1В; вул.Смоленська, вул.Янгеля: 2�4, 14/1;
пров.Польовий, просп.Перемоги: 39, 43, 43А, 43Б, 45;

пров.Польовий, 10, м.Київ, 03057

800900 м.Київ � вул.Виборзька: 17/19, 23�38/19, 41�41/23; вул.Металістів: 9�35/15; вул.Металістів, 17, м.Київ, 03057

800901 м.Київ � вул.Виборзька: 12, 18/20�22А; вул.Янгеля: 5; пров.Ковальський: 3�4, 11�22; вул.Смоленська, 4, м.Київ, 03057

800904 м.Київ � вул.Борщагівська: 174/32; вул.Виборзька: 40/16, 44�49А; вул.Гетьмана
Вадима: 22�30А; вул.Деснянська, пров.Металістів

вул.Виборзька, 57, м.Київ, 03067

800908 м.Київ � вул.Виборзька: 59А�75/79; вул.Гарматна: 21�25; вул.Машинобудівна: 24�
27; пров.Машинобудівний: 25�27;

вул.Гарматна, 10, м.Київ, 03067

800943 м.Київ � вул.Борщагівська: 173/187, 189, 195; вул.Гарматна: 42�44/2; вул.Лебедєва�
Кумача: 6, 12; вул.Леванєвського: 8/7;

просп.Комарова, 1, м.Київ, 03058

800946 м.Київ � вул.Гетьмана Вадима: 40�46; вул.Яблонської Тетяни: 1; вул.Тупикова, 29, м.Київ, 03058

800947 м.Київ � вул.Гетьмана Вадима: 34, 38, 46А�46А к.6; вул.Тупикова: 21�31/2А; вул.Тупикова, 22, м.Київ, 03058

800948 м.Київ � вул.Борщагівська: 171/18; вул.Гетьмана Вадима: 36; вул.Лебедєва�Кумача:
5, 7А�7В; вул.Леванєвського: 4�7, 9�33;

вул.Тупикова, 22, м.Київ, 03058

Орієнтовна кількість виборців 35408

Солом'янський район, округ № 50

800844 м.Київ � бульв.Чоколівський: 1�3, 9/13, 14; вул.Донецька: 3; вул.Смілянська: 1�3, 8;
просп.Повітрофлотський: 50/2, 52, 58;

просп.Повітрофлотський, 54, м.Київ,
03151

800845 м.Київ � вул.Донецька: 5�8/10; вул.Мартиросяна: 1/8�10/22, 12; вул.Мішина
Михайла: 2�11/13; вул.Соціалістична: 17/7�28; пров.Очаківський

вул.Донецька, 25, м.Київ, 03151

800846 м.Київ � вул.Донецька: 14/30�37/19; вул.Карпинського, вул.Мішина Михайла:
15/17�41А;

вул.Донецька, 25, м.Київ, 03151

800853 м.Київ � вул.Керченська, вул.Мартиросяна: 11, 13�22; вул.Очаківська вул.Волинська, 4А, м.Київ, 03087

800854 м.Київ � вул.Антонова: 35�43; вул.Волинська: 5, 7�17/28; вул.Мартиросяна: 23; вул.Волинська, 12, м.Київ, 03151

800855 м.Київ � бульв.Чоколівський: 19, 21, 23�25, 28, 30; вул.Антонова: 8, 10, 12, 14, 16,
18�20, 45; вул.Волинська: 2�4, 6;

бульв.Чоколівський, 25, м.Київ,
03087

800856 м.Київ � бульв.Чоколівський: 27�27 к.1, 29; вул.Ушинського: 1�14А; вул.Волинська, 2, м.Київ, 03087

800857 м.Київ � бульв.Чоколівський: 11�12, 16�18, 20, 22; вул.Антонова: 4�4 к.1, 15�15А, 17; бульв.Чоколівський, 13, м.Київ,
03186

800858 м.Київ � бульв.Чоколівський: 32, 34; вул.Антонова: 2/32 к.4А; вул.Єреванська: 1�
8А; вул.Пітерська: 6, 10�16;

вул.Єреванська, 3А, м.Київ, 03087

800859 м.Київ � вул.Іскрівська: 1, 3�3А, 5�5А, 7�11; вул.Петровського, вул.Пітерська: 2�4, 7; вул.Петровського, 1, м.Київ, 03087

800860 м.Київ � бульв.Чоколівський: 31, 33, 35�42А; вул.Міцкевича Адама, вул.Уманська:
45�49;

вул.Петровського, 1, м.Київ, 03087

800861 м.Київ � вул.Єреванська: 9�19; вул.Іскрівська: 2, 4, 6; вул.Єреванська, 12А, м.Київ, 03087

800862 м.Київ � вул.Іскрівська: 12�24; вул.Козицького Пилипа, вул.Уманська: 5�43/26; вул.Уманська, 33, м.Київ, 03087

800863 м.Київ � вул.Єреванська: 21�32; вул.Єреванська, 20, м.Київ, 03087

800864 м.Київ � вул.Курська: 14�22; вул.Ніщинського Петра, вул.Фучика Юліуса: 5А(А�
0168)�5А(ЗПОЗСУ), 11А�19;

вул.Курська, 12, м.Київ, 03049

800866 м.Київ � вул.Курська: 4 к.1, 10�10А, 12А�13Е; вул.Курська, 15, м.Київ, 03049

800872 м.Київ � вул.Антонова: 2/32 к.1�2/32 к.4, 2/32 к.5�2/32 к.7, 2/32 к.9�2/32 к.92;
просп.Повітрофлотський: 28�28(А�0202);

вул.Антонова, 3, м.Київ, 03186

Орієнтовна кількість виборців 35440

Солом'янський район, округ № 51

800839 м.Київ � вул.Кривоноса Максима: 4, 6; вул.Освіти: 3А�5, 7�12/1, 16�22/8;
просп.Червонозоряний: 10;

вул.Освіти, 5, м.Київ, 03037

800841 м.Київ � вул.Клименка Івана: 1�8; вул.Кривоноса Максима: 5/1, 7, 11; вул.Освіти:
14А; вул.Солом'янська: 4/2; вул.Червонопартизанська: 2А�4/6; пров.Кривоноса
Максима

вул.І.Клименка, 5/2, м.Київ, 03037

800865 м.Київ � вул.Богданівська: 24; вул.Сурикова, вул.Тополева: 4/8, 6;
вул.Шовкуненка: 4, 8/20; просп.Повітрофлотський: 20/1�23, 24(3030), 25;

просп.Повітрофлотський, 22, м.Київ,
03049

800873 м.Київ � вул.Митрополита Липківського Василя: 16, 18�18В, 24, 26, 28�30, 32, 34;
вул.Островського Миколи: 13�40А; вул.Стадіонна: 6А;

пров.Платонівський, 3, м.Київ, 03035

800874 м.Київ � вул.Островського Миколи: 1�11; вул.Стадіонна: 6, 6(А�1236), 14�16/6;
пров.Островського Миколи

пров.Платонівський, 3, м.Київ, 03035

800875 м.Київ � вул.Курська: 1/26�3, 4А�9, 11; просп.Повітрофлотський: 24/2, 24*(3030); вул.Курська, 6, м.Київ, 03049

800876 м.Київ � вул.Волгоградська: 2�11, 13, 17, 19; вул.Волгоградська, 1/2, м.Київ, 03141

800877 м.Київ � вул.Агітаторська, вул.Волгоградська: 15; вул.Громадська,
вул.Докучаєвська, вул.Дружня, вул.Кондукторська, вул.Локомотивна, вул.Неходи
Івана, вул.Організаторська, вул.Привітна, вул.Провідницька, вул.Радісна,
вул.Федосєєва

вул.Волгоградська, 1/2, м.Київ, 03141

800878 м.Київ � вул.Амосова: 7�14; вул.Городня, вул.Грінченка Миколи,
вул.Нововокзальна, вул.Протасів Яр, пров.Докучаєвський

вул.Грінченка Миколи, 2/1, м.Київ,
03038

800879 м.Київ � вул.Енергетиків, вул.Красикова Петра, вул.Краснодонська,
вул.Кудряшова: 3, 5А, 7�10, 71�85; вул.Митрополита Липківського Василя: 13;
вул.Роздільна, пров.Енергетиків, пров.Кудряшова

вул.Кудряшова, 12/14, м.Київ, 03035

800880 м.Київ � вул.Кудряшова: 2, 4�5, 6, 16�24А; вул.Митрополита Липківського Василя:
3�11, 14/18;

вул.Кудряшова, 12/14, м.Київ, 03035

800884 м.Київ � вул.Богданівська: 1�10; вул.Калінінградська, вул.Стадіонна: 3А, 8�10, 19�
21/1; вул.Шовкуненка: 3, 5; пров.Богданівський, просп.Повітрофлотський: 11/15, 17,
19;

вул.Стадіонна, 2/10, м.Київ, 03049

800885 м.Київ � вул.Брюлова, вул.Вокзальна, вул.Лукашевича Миколи,
просп.Повітрофлотський: 1�6*(А�0178), 6(ЦЗСД)�10, 12;

вул.Лукашевича, 19, м.Київ, 03049

800886 м.Київ � вул.Стадіонна: 13; вул.Тополева: 3�4, 5, 7; вул.Фучика Юліуса: 3�5, 7�9;
просп.Повітрофлотський: 14/17�16, 18/2;

просп.Повітрофлотський, 9, м.Київ,
03049

800887 м.Київ � вул.Платонівська, вул.Фурманова: 4/6�5; просп.Повітрофлотський:
6*(ГПУ)�6*(ГШ)(А�Л);

вул.Фурманова, 1/5, м.Київ, 03049

800888 м.Київ � вул.Фурманова: 6�8; просп.Повітрофлотський: 6*(ГШ)(М�Я); вул.Фурманова, 1/5, м.Київ, 03049

800889 м.Київ � вул.Митрополита Липківського Василя: 15, 17, 19�23, 25, 27/5, 31, 33, 37А; вул.Митрополита Липківського
Василя, 35, м.Київ, 03035

800890 м.Київ � вул.Кавказька, вул.Островського Миколи: 44А; вул.Кавказька, 10, м.Київ, 03035

800891 м.Київ � вул.Кубанська, вул.Механізаторів, вул.Митрополита Липківського Василя:
35А�37, 39�43; вул.Солом'янська: 3А, 6В�8; пров.Рощинський

вул.Митрополита Липківського
Василя, 36, м.Київ, 03035

800950 Державна установа "Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені
Ф.Г.Яновського" Національної академії медичних наук України

вул.Амосова, 10, м.Київ, 03110

800951 Державна установа "Національний інститут серцево�судинної хірургії імені
М.М.Амосова" Національної академії медичних наук України України

вул.Амосова, 6, м.Київ, 03110

800952 Державний заклад "Всеукраїнський клінічний медико�реабілітаційний
кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров'я України"

вул.Амосова, 8, м.Київ, 03110

800956 Дорожня клінічна лікарня №2 станції Київ ДТГО "Південно�Західна залізниця" просп.Повітрофлотський, 9, м.Київ,
03049

801086 Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені
Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України"

вул.Амосова, 5, м.Київ, 03038

Орієнтовна кількість виборців 36524

Солом'янський район, округ № 52

800828 м.Київ � вул.Амосова: 2�4; вул.Божків Яр, вул.Гайова, вул.Зенітна, вул.Клінічна,
вул.Над'ярна, вул.Нечуя�Левицького, вул.Семенівська, вул.Солом'янська: 39;
вул.Траншейна, вул.Шпильова, вул.Яслинська, пров.Клінічний

вул.Клінічна, 25, м.Київ, 03141

800829 м.Київ � вул.Гаврилюка, вул.Заломова Петра, вул.Кобилянської Ольги,
вул.Народна: 3�50/17; вул.Саврасова, вул.Скрипника Миколи, вул.Солом'янська:
32�34, 36, 38; вул.Університетська: 26�36; пров.Кобилянської Ольги,
пров.Новонародний, пров.Оборонний, пров.Устимівський

вул.Клінічна, 25, м.Київ, 03141

800830 м.Київ � вул.Дежнєва, вул.Кіровоградська: 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 94А,
96, 98, 98А, 104/1, 106, 108, 110/47, 114; вул.Куп'янська, вул.Лисичанська,
вул.Медвинська, вул.Монтажників, вул.Травнева, пров.Дежнєва,
пров.Лисичанський, пров.Травневий

вул.Монтажників, 97, м.Київ, 03069
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800831 м.Київ � вул.Добросусідська, вул.Заповітна, вул.Згурівська, вул.Каменярів,
вул.Кіровоградська: 120, 122, 124, 126, 128, 130, 136, 138; вул.Колоскова,
вул.Кринична, вул.Кругла, вул.Крутогірна, вул.Луганська, вул.Мостова,
вул.Охтирська, вул.Похила, вул.Пржевальського, вул.Рибна, вул.Сигнальна,
вул.Словечанська, вул.Сумська, вул.Федьковича, вул.Червона, вул.Яблунева,
вул.Ясна, пров.Добросусідський, пров.Заповітний, пров.Каменярів, пров.Мостовий,
пров.Рибний, пров.Федьковича, пров.Червоний, пров.Яблуневий, пров.Ясний,
просп.Червонозоряний: 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 102, 112;

вул.Каменярів, 32, м.Київ, 03138

800832 м.Київ � вул.Головка Андрія: 12�25; вул.Клименка Івана: 24�26, 28�40; вул.Народна:
54А(2428); просп.Червонозоряний: 53, 55, 57;

вул.Головка Андрія, 25, м.Київ,
03110

800833 м.Київ � вул.Азовська, вул.Гаріна Бориса, вул.Громової Уляни, вул.Донська,
вул.Кишинівська, вул.Можайська, вул.Олексіївська: 20�37; вул.Пироговського
Олександра: 8; вул.Радченка Петра, вул.Совки, просп.Червонозоряний: 41, 58/2, 59,
60, 60/2, 61А, 62, 64, 65, 66, 67/23, 68, 68/2, 69, 71, 72, 74, 76/15, 78, 80;

просп.Червонозоряний, 51, м.Київ,
03110

800834 м.Київ � вул.Архітекторська, вул.Василівська, вул.Гайсинська, вул.Головка Андрія: 1�
6, 27�31; вул.Клименка Івана: 27; вул.Оборонна, вул.Пироговського Олександра: 3, 19
к.1; вул.Солом'янська: 20�20Б; вул.Університетська: 1/17�16; пров.Гучний,
пров.Донський, пров.Народний, пров.Теремківський

вул.Клименка Івана, 17, м.Київ,
03110

800835 м.Київ � вул.Білгородська, вул.Клименка Івана: 10/17�14, 19/2, 21; вул.Олексіївська: 2,
4, 6�14; вул.Червонопартизанська: 1/3;

вул.Клименка Івана, 17, м.Київ,
03110

800836 м.Київ � вул.Горовиця Олександра, вул.Златопільська: 3�4К; вул.Клименка Івана: 16,
20/6, 22/9; вул.Озерна (Солом'янка), вул.Олексіївська: 3�3А, 5; вул.Пироговського
Олександра: 16�16А;

вул.Клименка Івана, 25, м.Київ,
03110

800837 м.Київ � вул.Златопільська: 2; вул.Пироговського Олександра: 4�6;
вул.Солом'янська: 10�18А, 22;

вул.Солом'янська, 7, м.Київ, 03110

800838 м.Київ � просп.Червонозоряний: 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Ж, 6В, 6Г, 6Д, 12, 14, 18, 23, 26, 28А,
28/25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39А, 39Б, 46, 52;

просп.Червонозоряний, 6, м.Київ,
03037

800840 м.Київ � вул.Космодем'янської Зої, вул.Кривоноса Максима: 10, 12�29;
вул.Червонопартизанська: 14А�25; просп.Червонозоряний: 27;

вул.Освіти, 6, м.Київ, 03037

800842 м.Київ � вул.Антонова: 2/32 к.8, 2/32(А�2250)�3, 7, 9, 11, 13; вул.Освіти: 6А;
вул.Соціалістична: 2/4; просп.Повітрофлотський: 34, 36, 38;

просп.Повітрофлотський, 31,
м.Київ, 03037

800843 м.Київ � бульв.Чоколівський: 4�8, 10; вул.Вузівська, просп.Повітрофлотський: 33/2,
35А, 37�37А, 42, 46, 48/2; просп.Червонозоряний: 5, 5А, 7/2, 9/1;

просп.Повітрофлотський, 35,
м.Київ, 03037

800881 м.Київ � вул.Волгоградська: 27�37; вул.Волгоградська, 23, м.Київ,
03141

800882 м.Київ � вул.Волгоградська: 21�25А, 39�41А; вул.Солом'янська: 37, 41�41 к.2; вул.Волгоградська, 23, м.Київ,
03141

800883 м.Київ � вул.Волгоградська: 12, 14, 16, 18; вул.Солом'янська: 19, 21, 23�31, 35; вул.Солом'янська, 33, м.Київ,
03141

800953 Київська міська клінічна лікарня №4 вул.Солом'янська, 17, м.Київ, 03110

800954 Київський міський пологовий будинок №5 просп.Червонозоряний, 2, м.Київ,
03037

800958 Дочірнє підприємство "Медичне науково�практичне об'єднання "Медбуд"
Акціонерного товариства холдингової компанії "Київміськбуд"

просп.Червонозоряний, 17, м.Київ,
03110

Орієнтовна кількість виборців 35125

Солом'янський район, округ № 53

800847 м.Київ � вул.Васильченка, вул.Глінки: 6, 10�12; вул.Новгородська, вул.Ушинського:
23, 25�25А, 27;

вул.Ушинського, 32, м.Київ, 03151

800848 м.Київ � вул.Глінки: 1�5, 7; вул.Святославська, вул.Ушинського: 29�36; вул.Ушинського, 32, м.Київ, 03151

800849 м.Київ � вул.Волинська: 22�69; вул.Молодогвардійська, вул.Смілянська: 7, 9�19; вул.Смілянська, 11, м.Київ, 03151

800850 м.Київ � вул.Вінницька, вул.Кінцева, вул.Медова, вул.Народного ополчення: 2�9А(А�
3078);

вул.Вінницька, 10, м.Київ, 03151

800851 м.Київ � вул.Ернста, вул.Народного ополчення: 9А(2269�Ж);
просп.Повітрофлотський: 43�45, 47, 51, 53�55, 62�84;

вул.Вінницька, 10, м.Київ, 03151

800852 м.Київ � вул.Антонова: 47; вул.Донецька: 53�65; вул.Мартиросяна: 25�26;
вул.Ушинського: 16�22, 24, 26;

вул.Ушинського, 15, м.Київ, 02151

800867 м.Київ � вул.Вчительська, вул.Героїв війни, вул.Калинова (Жуляни),
вул.Комсомольська (Жуляни), вул.Леніна (Жуляни), вул.Лугова, вул.Мічуріна,
вул.Молодіжна, вул.Московська: 1, 1А, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15,
16А, 17, 17А, 19, 20, 20А, 21, 22, 24А, 25, 25А, 26, 26А(28А), 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А,
30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 35, 35А, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 44/1, 46; вул.Набережна,
вул.Ново�Мічуринська, вул.Повітрофлотська, вул.Совська, вул.Стадіонна(Жуляни),
вул.Шкільна (Жуляни), вул.Юнацька (Жуляни), пров.Московський

вул.Леніна, 60, м.Київ, 03169

800868 м.Київ � вул.Ватутіна, вул.Гоголя, вул.Горького, вул.Київська, вул.Кооперативна,
вул.Котляревського, вул.Маркса Карла, вул.Медична, вул.Нова, вул.Радянська,
вул.Робітнича, вул.Садова, вул.Шевченка, вул.Яблунева (Жуляни), пров.Радянський,
пров.Садовий, пров.Шевченка

вул.Леніна, 60, м.Київ, 03169

800869 м.Київ � вул.Пулюя Івана: 1�2; вул.Пулюя Івана, 3Б, м.Київ, 03048

800870 м.Київ � вул.Кадетський Гай: 6�11; вул.Пулюя Івана, 3Б, м.Київ, 03048

800871 м.Київ � вул.Кадетський Гай: 3; вул.Пулюя Івана: 3�5Б; вул.Пулюя Івана, 5, м.Київ, 03048

800937 м.Київ � вул.Газова, вул.Знам'янська, вул.Новопольова: 44/8�88; вул.Патріотів:
69/66, 71�71А, 73, 75А�91, 93�99/15; вул.Суздальська, вул.Танкістів

вул.Шепелєва Миколи, 3А, м.Київ,
03061

800938 м.Київ � вул.Галана Ярослава: 1, 3; вул.Героїв Севастополя: 65; вул.Залісна,
вул.Зелена, вул.Кар'єрна, вул.Карпатська, вул.Миронівська: 3, 5, 7, 9, 11, 13�78;
вул.Новопольова: 2/38�43; вул.Одеська, вул.Патріотів: 1/19�68, 70, 72, 75, 92;
вул.Паустовського, вул.Планерна, вул.Попельнянська, вул.Постова,
вул.Чернишевського, вул.Чернівецька: 10�22;

вул.Зелена, 12, м.Київ, 03061

800939 м.Київ � вул.Ніжинська: 27�29, 29В, 29Д�31; вул.Ніжинська, 29Д, м.Київ, 03058

800940 м.Київ � вул.Ніжинська: 29А�29Б, 29Г; просп.Комарова, 1, м.Київ, 03058

800941 м.Київ � вул.Бориславська, вул.Ніжинська: 7, 14; вул.Піддубного Івана,
вул.Чернівецька: 4;

просп.Комарова, 1, м.Київ, 03058

800945 м.Київ � вул.Галана Ярослава: 2�2А, 28�36/11; вул.Долинна, вул.Караваєва,
вул.Комбайнерів, вул.Миронівська: 1Б�2, 4, 6, 8, 10, 12/32; вул.Польова: 49�65;
вул.Тутковського, вул.Яблонської Тетяни: 2�22;

вул.Галана Ярослава, 2, м.Київ,
03061

800955 Національний науковий центр "Інститут кардіології імені М.Д.Стражеска"
Національної академії медичних наук України України

вул.Народного ополчення, 5,
м.Київ, 03151

Орієнтовна кількість виборців 36843

Солом'янський район, округ № 54

800917 м.Київ � вул.Героїв Севастополя: 23�23А, 25, 27�31, 33; вул.Героїв Севастополя, 9А,
м.Київ, 03124

800918 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 57/38; вул.Каблукова: 1�8; просп.Комарова: 9�9А, 17�19,
30/28�40;

просп.Комарова, 32, м.Київ, 03065

800921 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 18, 47/15, 49, 51/16; вул.Каблукова: 9�15;
вул.Метробудівська: 14/12�18;

вул.Каблукова, 14, м.Київ, 03065

800923 м.Київ � вул.Білецького: 4, 6�8, 10, 16А�20; вул.Стражеска: 1�5; вул.Білецького, 12, м.Київ, 03126

800924 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 67�73/22; вул.Білецького: 3, 5�5В, 9�9А; вул.Героїв
Севастополя: 32, 34/2�36/1; вул.Стражеска: 7�11;

вул.Білецького, 7, м.Київ, 03126

800925 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 30/1, 32�34, 75�79, 79Б, 79Д; вул.Білецького: 9Б, 11; вул.Білецького, 7, м.Київ, 03126

800926 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 79А, 79В�79Г, 81�83, 83Б, 83Д; вул.Донця Михайла:
17/46, 19�19Б, 21�21А;

вул.Донця Михайла, 16, м.Київ,
03126

800927 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 83А, 83В�83Г, 85�87А; вул.Донця Михайла: 14�14В, 18�
18Б, 20;

вул.Донця Михайла, 16, м.Київ,
03126

800928 м.Київ � вул.Донця Михайла: 3�11; просп.Відрадний: 6/1, 8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б,
14/45, 16/50;

вул.Героїв Севастополя, 43,
м.Київ, 03061

800929 м.Київ � вул.Героїв Севастополя: 44А�44/10; вул.Донця Михайла: 12�13Б, 15/41;
просп.Відрадний: 55, 59, 61;

вул.Героїв Севастополя, 43,
м.Київ, 03061

800930 м.Київ � просп.Відрадний: 18, 18А, 18Б, 22, 22А, 22Б, 24/93, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
43А, 45, 45А, 47, 47/1, 49/2, 51, 67, 69/1, 71/2, 75, 77/1, 79/2, 81, 83, 85, 89, 91/1;

просп.Відрадний, 20, м.Київ, 03061

800931 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 50, 52, 54/26; вул.Донця Михайла: 23�25/89;
просп.Відрадний: 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 29, 30, 32, 32А;

просп.Відрадний, 20, м.Київ, 03061

800932 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 34Б�34Г, 36�36В, 38; бульв.Лепсе Івана, 46, м.Київ,
03126

800933 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 38Г, 40�40Б, 42, 44, 46, 48/24; вул.Далека,
вул.Добрузька, вул.Донця Михайла: 26�28; вул.Качалова, вул.Потебні, вул.Райніса
Яна

бульв.Лепсе Івана, 46, м.Київ,
03126

800934 м.Київ � просп.Відрадний: 36, 36А, 36Б, 38, 38А, 38Б, 38В, 40, 40А; просп.Відрадний, 103, м.Київ,
03061

800935 м.Київ � вул.Новопольова: 89/16�106А; вул.Пост�Волинська вул.Новопольова, 95, м.Київ,
03061

800936 м.Київ � вул.Шепелєва Миколи вул.Шепелєва Миколи, 3, м.Київ,
03061

800942 м.Київ � вул.Гарматна: 45�49, 53�57; вул.Лебедєва�Кумача: 28А�28/32;
вул.Ніжинська: 16�20; вул.Слов'янська, просп.Відрадний: 1, 1А, 4, 5, 9, 9А, 13,
15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 25А, 27;

просп.Комарова, 1, м.Київ, 03058

Орієнтовна кількість виборців 34827

Солом'янський район, округ № 55

800902 м.Київ � вул.Виборзька: 55/13; вул.Машинобудівна: 8�15, 21А; вул.Тупикова:
11; пров.Машинобудівний: 5;

вул.Виборзька, 57, м.Київ, 03067

800903 м.Київ � вул.Борщагівська: 182В, 188, 190, 196, 198, 198А, 202, 206, 210, 212/41;
вул.Дністровська, вул.Машинобудівна: 21Б; вул.Тупикова: 3/1�8, 14А�16;

вул.Виборзька, 57, м.Київ, 03067

800905 м.Київ � вул.Виборзька: 80/17�91А; вул.Гарматна: 16/85�20;
вул.Машинобудівна: 21, 32/22�36;

вул.Виборзька, 82, м.Київ, 03067

800906 м.Київ � вул.Василенка Миколи: 1�2А; вул.Гетьмана Вадима: 30Б;
вул.Козелецька, пров.Чугуївський, просп.Перемоги: 55/2(А2424), 55/2(А�
0136), 55/2(А�0139), 55/2*(А�2100);

вул.Шутова, 13, м.Київ, 03067

800907 м.Київ � вул.Шутова, пров.Виборзький вул.Шутова, 14В, м.Київ, 03067

800909 м.Київ � вул.Гарматна: 29/31�40; вул.Західна вул.Гарматна, 26, м.Київ, 03067

800910 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 1/28�9Б; вул.Василенка Миколи, 10, м.Київ, 03113

800911 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 11�17; просп.Комарова: 4�8, 10�16, 20; вул.Василенка Миколи, 10, м.Київ, 03113

800912 м.Київ � вул.Василенка Миколи: 9, 13�13А, 17�25; вул.Василенка Миколи, 15, м.Київ, 03124

800913 м.Київ � вул.Василенка Миколи: 4�6Б, 8А�8Б, 11, 12�12А, 14�14Г; вул.Василенка Миколи, 15, м.Київ, 03124

800914 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 19�21А, 25�29; вул.Василенка Миколи: 8, 11А;
вул.Героїв Севастополя: 1�7Б;

вул.Василенка Миколи, 15, м.Київ, 03124

800915 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 21Б�21В; вул.Героїв Севастополя: 9, 11�11Б; вул.Героїв Севастополя, 9А, м.Київ, 03124

800916 м.Київ � вул.Героїв Севастополя: 13�13А, 15, 17�17В, 19, 22�22А, 24/2, 26;
просп.Комарова: 22�28;

вул.Героїв Севастополя, 9А, м.Київ, 03124

800919 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 31; вул.Героїв Севастополя: 8, 10А�10Б, 12, 14, 16,
18/2, 20/1; вул.Метробудівська: 1/35�3, 5;

вул.Метробудівська, 5А, м.Київ, 03065

800920 м.Київ � вул.Метробудівська: 4�4А, 6�13/10; вул.Чумака Василя: 4, 6; вул.Метробудівська, 5А, м.Київ, 03065

800922 м.Київ � бульв.Лепсе Івана: 35/2, 37, 38В, 39, 41, 43�43А, 45, 53, 55;
вул.Чумака Василя: 3, 5, 7�13;

вул.Каблукова, 14, м.Київ, 03065

800944 м.Київ � вул.Борщагівська: 193; вул.Гарматна: 51; вул.Дашавська: 22;
вул.Ніжинська: 5, 10�12;

вул.Борщагівська, 193, м.Київ, 03058

800949 Київська міська клінічна лікарня №6 просп.Комарова, 3, м.Київ, 03065

800957 Державна установа "Національний інститут хірургії і трансплантології імені
О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України України

вул.Героїв Севастополя, 30, м.Київ, 03126
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800961 м.Київ � вул.Володимирська: 19, 19А; вул.Костьольна, вул.Михайлівська,
вул.Тарасової Алли, вул.Трьохсвятительська, вул.Хрещатик: 4, 8, 8Б, 10, 10В,
32Б;

вул.Трьохсвятительська, 4, м.Київ, 01001

800962 м.Київ � вул.Грінченка Бориса, вул.Іринінська, вул.Паторжинського,
вул.Прорізна, вул.Пушкінська: 1�3/5�5; вул.Софіївська, пров.Михайлівський,
пров.Шевченка Тараса

вул.Прорізна, 14, м.Київ, 01034

800963 м.Київ � вул.Володимирська: 26(АДПС 2451), 33(К1410), 33(Е6133), 37, 38, 40,
48, 48А; вул.Золотоворітська, вул.Мала Житомирська, вул.Малопідвальна,
вул.Рейтарська: 4�13, 17, 19, 21; вул.Ярославів Вал: 1�11, 14, 16, 20;

вул.Прорізна, 19, м.Київ, 01034

800964 м.Київ � бульв.Шевченка Тараса: 1Б�6, 10; вул.Пушкінська: 7�25, 36;
вул.Хмельницького Богдана: 5�12�14;

вул.Пушкінська, 22, м.Київ, 01004

800965 м.Київ � вул.Велика Житомирська: 4�23; вул.Володимирська: 5, 6, 7, 9, 12В,
18/2, 20/1А, 20/1Б, 22; вул.Десятинна, вул.Стрілецька: 4�24; вул.Стрітенська:
2/8�4/13; пров.Георгіївський, пров.Десятинний, пров.Рильський

вул.Володимирська, 1/15, м.Київ, 01025

800966 м.Київ � бульв.Шевченка Тараса: 9/28, 11; вул.Пушкінська: 31А�33А, 37�45/2;
вул.Терещенківська, вул.Толстого Льва: 8А; вул.Червоноармійська: 2, 6, 12, 14,
16, 18, 20;

вул.Володимирська, 58, м.Київ, 01033

800967 м.Київ � вул.Володимирська: 45, 49А, 51�53; вул.Леонтовича, вул.Лисенка,
вул.Франка Івана: 3, 7, 9, 13�15, 17, 25/40, 27; вул.Хмельницького Богдана: 21�
32, 36, 42/32, 26В1�26В2;

вул.Леонтовича, 11, м.Київ, 01030

800968 м.Київ � бульв.Шевченка Тараса: 36�38; вул.Коцюбинського Михайла: 9;
вул.Пирогова, вул.Франка Івана: 20�24А, 26, 27/31�42; вул.Хмельницького
Богдана: 33/34, 42, 50;

вул.Пирогова, 9, м.Київ, 01030

800969 м.Київ � вул.Гончара Олеся: 47Б�47/49, 51, 53�55А(МЧС); вул.Коцюбинського
Михайла: 2�6; вул.Франка Івана: 12, 16/2; вул.Хмельницького Богдана: 39�41,
62Б, 66�68; вул.Чапаєва

вул.Хмельницького Богдана, 37/1, м.Київ,
01030

800970 м.Київ � вул.Воровського: 1/37�5А, 7�7Б, 9, 11А, 15; вул.Гончара Олеся: 24�24Б,
26�46/48; вул.Рейтарська: 25; вул.Стрілецька: 28; вул.Франка Івана: 4�4Б, 8А�
8/10; вул.Ярославів Вал: 13, 15А, 17А�19, 21А�29Б;

вул.Ярославів Вал, 27, м.Київ, 01034

800971 м.Київ � вул.Кудрявська, вул.Петрівська, вул.Смирнова�Ласточкіна,
пров.Нестерівський, узвіз Кудрявський

вул.Смирнова�Ласточкіна, 14, м.Київ,
04053

800972 м.Київ � вул.Велика Житомирська: 24Б�40; вул.Гончара Олеся: 6�21, 25;
вул.Рейтарська: 2, 16, 18, 20/24, 28�41; вул.Стрітенська: 11�17; вул.Ярославів
Вал: 30А�30/18;

Львівська площа, 14, м.Київ, 04053

800973 м.Київ � вул.Воровського: 19�31А; вул.Гоголівська: 2А�4, 6А, 10; вул.Гончара
Олеся: 50, 52, 60�62, 74А�74Б; пров.Чеховський

пров.Чеховський, 4А, м.Київ, 01054

800974 м.Київ � бульв.Шевченка Тараса: 31�33Б; вул.Гончара Олеся: 57�59, 65А;
вул.Хмельницького Богдана: 47�49, 57�61, 63, 72�94; пров.Бєлінського

пров.Белінського, 3, м.Київ, 01032

800975 м.Київ � бульв.Шевченка Тараса: 18�27Б; вул.Вєтрова, вул.Жилянська: 104/24,
114, 116А, 118, 120Б; вул.Саксаганського: 88, 90, 92, 92/94, 102, 102А, 102Б, 104,
106, 108, 109, 110, 112, 113А, 115В, 117, 118, 121, 123, 125, 127, 129А, 129Б, 129В,
131А, 131Б, 147; вул.Симона Петлюри, вул.Старовокзальна: 7А�9В; вул.Толстого
Льва: 8, 16, 22;

вул.Саксаганського, 100, м.Київ, 01032

800976 м.Київ � вул.Артема: 5�26А, 31, 33А�33Б; вул.Обсерваторна, пл.Львівська вул.Артема, 27, м.Київ, 04053

800977 м.Київ � вул.Воровського: 6, 8�8Б, 10, 14, 16, 32�38; вул.Гоголівська: 11/39, 36�
49; вул.Коцюбинського Юрія

вул.Гоголівська, 22�24, м.Київ, 01054

800978 м.Київ � бульв.Шевченка Тараса: 44�58; вул.Воровського: 41�51;
вул.Гоголівська: 1/3, 5, 9Б; вул.Гончара Олеся: 67�73, 75�96; вул.Дмитрівська:
1�13А; вул.Золотоустівська: 1�10/12; вул.Тургенєвська: 2;

вул.Тургенєвська, 8/14, м.Київ, 01054

800979 м.Київ � вул.Артема: 28А�30Б, 32�38, 35�53; вул.Некрасівська,
пров.Бехтерєвський

вул.Некрасівська, 4, м.Київ, 04053

800980 м.Київ � вул.Гоголівська: 13/30�34; вул.Дмитрівська: 24, 46�66А;
вул.Павлівська: 17; вул.Тургенєвська: 16�48;

вул.Гоголівська, 31, м.Київ, 01054

800981 м.Київ � вул.Артема: 58/2, 68�84; вул.Дмитрівська: 96�98�104; вул.Дончука
Василя, вул.Пимоненка Миколи, вул.Полтавська: 4; вул.Студентська,
вул.Тургенєвська: 83/85;

вул.Артема, 60, м.Київ, 04050

800982 м.Київ � вул.Артема: 55�57, 59А�59�65; вул.Дмитрівська: 75�82;
вул.Павлівська: 4�8�10, 18; вул.Полтавська: 3, 5�13; вул.Тургенєвська: 52�58�
82;

вул.Тургенєвська, 71, м.Київ, 04050

800984 м.Київ � вул.Старовокзальна: 14/16; просп.Перемоги: 1, 2, 3, 5, 7, 7Б, 8, 9,
9/47, 12;

просп.Перемоги, 7А, м.Київ, 01135

801050 Київський міський клінічний ендокринологічний центр вул.Пушкінська, 22А, м.Київ, 01004

801051 Київська міська клінічна лікарня № 18 бульв.Шевченка Тараса, 17, м.Київ, 01004

801053 Київський міський клінічний ендокринологічний центр вул.Рейтерська, 22, м.Київ, 01034

801054 Дорожня клінічна лікарня №1 "Південно�Західна залізниця" вул.Коцюбинського Михайла, 8А, м.Київ,
01030

801055 Лікарня для вчених Національної академії наук України вул.Смирнова�Ласточкіна, 22, м.Київ,
04053

801056 Київська центральна басейнова клінічна лікарня Міністерства охорони
здоров'я України

вул.Коцюбинського Юрія, 9, м.Київ,
04053

801057 Інститут урології Національної академії медичних наук України України вул.Коцюбинського Юрія, 9А, м.Київ,
04053

801058 Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук
України

вул.Воровського, 27, м.Київ, 01054

801052 Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

бульв.Шевченка Тараса, 16, м.Київ, 01004
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801015 м.Київ � вул.Академіка Грекова: 13�15А; вул.Берлинського Максима: 14�16,
18/7�20, 27�31; вул.Ольжича: 5, 7А, 9А; вул.Подвойського: 2�4; вул.Теліги
Олени: 29, 29А, 31/1;

вул.Щусєва, 20, м.Київ, 04060

801016 м.Київ � вул.Вавилових, вул.Подвойського: 7�11А; вул.Щусєва: 22/13, 24�
24А, 28, 30/6, 36;

вул.Житкова, 7Б, м.Київ, 04060

801017 м.Київ � вул.Бердянська, вул.Берлинського Максима: 25�25А; вул.Житкова,
вул.Котовського: 3, 5, 8, 9/27А; вул.Щусєва: 34/1, 38; вул.Ясногірська,
пров.Бердянський

вул.Житкова, 7Б, м.Київ, 04060

801018 м.Київ � вул.Котовського: 11, 14, 16, 16А, 18, 18А, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 40, 42, 46А; вул.Тираспільська,
вул.Щусєва: 40, 42�42А, 44;

вул.Котовського, 33, м.Київ, 04060

801019 м.Київ � вул.Орловська, вул.Ризька: 1�5, 7, 9�83; вул.Щусєва: 19/11�21/12,
23/9, 25�27/4, 29/5, 33, 35, 39, 41/1, 43/2, 45�47/64; пров.Орловський,
пров.Щусєва

вул.Берлинського Максима, 9, м.Київ,
04060

801020 м.Київ � вул.Академіка Грекова: 12�12Б; вул.Берлинського Максима: 4�8;
вул.Дорогожицька: 13; вул.Теліги Олени: 13/14, 15, 17, 17А; вул.Щусєва: 3, 7,
13, 15�15А, 17/8;

вул.Теліги Олена, 15А, м.Київ, 04112

801021 м.Київ � вул.Берлинського Максима: 17, 21/5�23/8А; вул.Теліги Олени: 17Б,
21, 21А, 23, 23А, 25А, 25Б, 27, 27А; вул.Щусєва: 2/19, 4�6, 8�8А;

вул.Теліги Олени, 15А, м.Київ, 04112

801022 м.Київ � вул.Академіка Грекова: 3�10; вул.Дорогожицька: 14А�16А, 18;
вул.Ризька: 6/1, 8;

вул.Академіка Грекова, 2, м.Київ, 04060

801025 м.Київ � вул.Жамбила Жабаєва: 2; вул.Ігоря Сікорського: 1�1А, 6А;
вул.Шамрила Тимофія: 4А�4В, 6�6А, 8, 10, 12�21;

вул.Шамрила Тимофія, 4, м.Київ, 04112

801026 м.Київ � вул.Жамбила Жабаєва: 4�18; вул.Ігоря Сікорського: 6, 10�18;
вул.Новоукраїнська, вул.Руданського, вул.Українська

вул.Новоукраїнська, 24А, м.Київ, 04112

801031 м.Київ � вул.Дегтярівська: 55; вул.Лагерна, пров.Артилерійський,
просп.Перемоги: 70, 74, 76, 78, 80/57;

вул.Лагерна, 30�32, м.Київ, 03113

801032 м.Київ � вул.Калинова, вул.Краснодарська: 40/29�43/8, 45�47/1;
вул.Магістральна, вул.Саратовська: 6�6/42; вул.Сонячна, вул.Толбухіна,
вул.Цулукідзе, вул.Черкаська, пров.Баумана, пров.Толбухіна

вул.Баумана, 30, м.Київ, 03190
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801033 м.Київ � вул.Баумана: 33, 37, 39�67; вул.Муромська: 3А�54; вул.Піка
Вільгельма: 11, 17, 19, 21�23, 25, 27�48; вул.Салютна: 14/51, 26, 28, 30�42/46;
вул.Саратовська: 10�10А, 39�45; пров.Салютний

вул.Піка Вільгельма, 30/32, м.Київ, 03190

801034 м.Київ � вул.Баумана: 11, 17�19, 23/2, 25�27, 29; вул.Краснодарська: 20�39,
44; вул.Муромська: 3; вул.Піка Вільгельма: 3/56�7/43, 18/59, 20/54, 24, 26;
вул.Саратовська: 3�5, 7, 11/32, 13/37, 15, 17, 19�37А; вул.Ставропольська:
19/21�35; вул.Тешебаєва: 27А, 38, 55�60; пров.Ружинський,
пров.Ставропольський

вул.Баумана, 32, м.Київ, 03190

801035 м.Київ � вул.Баумана: 10, 12�16, 20�21/1, 24/1, 28/2, 34�36, 37А;
вул.Уссурійська, пров.Уссурійський

вул.Баумана, 8, м.Київ, 03190

801036 м.Київ � вул.Салютна: 4А, 10, 12/62, 18, 20�20А, 22, 29�29А;
вул.Саратовська: 12/28, 14/9, 16, 18/16, 47�55;

вул.Щербакова, 58А, м.Київ, 04128

801037 м.Київ � вул.Салютна: 6�9, 11, 13, 17, 19, 21, 25�25А, 27�27А; вул.Щербакова:
54, 60Б�60Д, 64;

вул.Щербакова, 58А, м.Київ, 04128

801038 м.Київ � вул.Баумана: 3�7/2; вул.Естонська: 1/5�24, 26, 28, 32/21�36;
вул.Кирпоноса: 3, 5, 7�9; вул.Краснодарська: 6А�15; вул.Ставропольська:
6А�17А; вул.Тешебаєва: 1�27, 28�37/17, 38/18�53; вул.Черняховського: 13�75;
вул.Шаумяна, вул.Щербакова: 24�26А, 28�30/21, 32/38, 34;

вул.Естонська, 8А, м.Київ, 03190

801039 м.Київ � вул.Кирпоноса: 13; вул.Піка Вільгельма: 2/50, 8�10, 12�16;
вул.Ставропольська: 3А; вул.Цюрупинська, вул.Черняховського: 12;
вул.Щербакова: 36�36/7, 40/1, 42�42/44, 44�44А, 46�48;

вул.Баумана, 8, м.Київ, 03190

801040 м.Київ � вул.Бабушкіна: 15�29А; вул.Кирпоноса: 4�4А, 6, 10/8�12, 14�30/2;
вул.Черняховського: 1/19�7А; вул.Щербакова: 2�23А, 31А�31/40;

вул.Щербакова, 18, м.Київ, 03062

801041 м.Київ � вул.Блюхера: 1/15, 3; вул.Стеценка: 1, 3, 5, 9, 11, 13; вул.Щербакова:
62�62А, 64А�72;

вул.Щербакова, 61Г, м.Київ, 04128

801042 м.Київ � вул.Академіка Туполєва: 26/16, 28; вул.Блюхера: 2А�2/17, 4�10, 12�
12Г, 14;

вул.Щербакова, 61Г, м.Київ, 04128

801043 м.Київ � вул.Академіка Туполєва: 18Є, 20В, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 24;
вул.Блюхера: 11А, 13А;

вул.Академіка Туполєва, 22Д, м.Київ,
04128

801044 м.Київ � вул.Академіка Туполєва: 20, 20А, 20Б, 20Г, 20Д; вул.Блюхера: 13,
15�17; вул.Щербакова: 55, 59, 61�61В, 63�63Б;

вул.Академіка Туполєва, 20Є, м.Київ,
04128

801045 м.Київ � вул.Щербакова: 49Г�49Д, 51В�52, 53Г, 57�57Г, 59А; вул.Академіка Туполєва, 20Є, м.Київ,
04128

801046 м.Київ � вул.Академіка Туполєва: 16Є, 16Ж, 16І, 18, 18А, 18Б, 18Г, 18Д;
вул.Щербакова: 51�51А, 53�53Б, 55А;

вул.Щербакова, 51В, м.Київ, 04111

801047 м.Київ � вул.Салютна: 1�3, 5; вул.Щербакова: 49�49В, 53В, 56/7, 60; вул.Щербакова, 47В, м.Київ, 04111

801048 м.Київ � вул.Академіка Туполєва: 12, 12/1А, 12/2, 12/2А, 12/5, 12/6, 16А, 16Б,
16В, 16Г, 16Д; вул.Щербакова: 33, 35, 37�39, 41, 43, 45; пров.Естонський,
пров.Овочевий

просп.Перемоги, 86, м.Київ, 03062

801049 м.Київ � вул.Академіка Туполєва: 4, 4А, 8(А4209); вул.Бабушкіна: 3�9А;
вул.Балакліївська, вул.Гончарова, вул.Естонська: 25, 27�27А, 29�31Б, 40А�
118; вул.Невська, вул.Олександрівська, вул.Щербакова: 27; пров.Невський,
пров.Щербакова, просп.Перемоги: 88/2, 94, 96, 98/2;

просп.Перемоги, 86, м.Київ, 03062

Орієнтовна кількість виборців 36549

800983 м.Київ � вул.Дмитрівська: 15�17�23Б, 25�45, 69; вул.Золотоустівська: 20�53;
вул.Павлівська: 26/41; вул.Річна, вул.Чорновола В'ячеслава: 25, 29/31�
33/30;

вул.Чорновола В'ячеслава, 37, м.Київ,
01135

800985 м.Київ � вул.Лук'янівська: 21�63, 69/71; вул.Олегівська вул.Лук'янівська, 65/67, м.Київ, 04071

800986 м.Київ � вул.Лук'янівська: 5�11, 65/67, 79�81; вул.Соляна, вул.Трудова вул.Лук'янівська, 5, м.Київ, 04107

800990 м.Київ � вул.Білоруська: 1�10/18; вул.Дегтярівська: 6�9, 26�26Б;
вул.Кравченка Миколи: 8; вул.Мельникова: 2/10�5, 7�9;

вул.Коперника, 8, м.Київ, 04116

800991 м.Київ � вул.Печенізька: 23�27, 35/43; вул.Підгірна, вул.Татарська: 1В�6, 20,
32Б;

вул.Половецька, 49, м.Київ, 04107

800992 м.Київ � вул.Печенізька: 6�16, 34; вул.Стара Поляна, вул.Татарська: 18Б,
36/5�38; вул.Шмідта Отто: 2Б�22; пров.Татарський

пров.Татарський, 1, м.Київ, 04107

800993 м.Київ � вул.Половецька, вул.Татарська: 7, 21�32А; вул.Половецька, 7/13, м.Київ, 04107

800994 м.Київ � вул.Багговутівська: 29, 36�40; вул.Нагірна: 12�27В; вул.Печенізька:
1/7�4; вул.Шмідта Отто: 26А�35/37; пров.Квітучий

вул.Нагірна, 22, м.Київ, 04107

800995 м.Київ � вул.Білоруська: 13, 15А, 17А, 32�40; вул.Дегтярівська: 19(А0105)�
19(А3855); вул.Зоологічна: 4А(А1937); вул.Якіра: 8�14, 19А;

вул.Мельникова, 39, м.Київ, 04050

800996 м.Київ � вул.Білоруська: 26�30А; вул.Герцена: 2; вул.Лермонтовська,
вул.Мельникова: 6, 10�18Б, 49�75;

вул.Мельникова, 39, м.Київ, 04050

800997 м.Київ � вул.Білоруська: 15, 15Б�17, 17Б�23; вул.Дегтярівська: 25А к.1, 28�32;
вул.Якіра: 16�19;

вул.Білоруська, 11Б, м.Київ, 04119

800998 м.Київ � вул.Дегтярівська: 10�12/7, 14�15Б; вул.Довнар�Запольського: 4А�16; вул.Довнар�Запольського, 16, м.Київ,
04050

801007 м.Київ � вул.Мельникова: 24(Народна армія)�36/1, 81(ЦТРС)�89;
вул.Овруцька: 3�5; вул.Платона Майбороди, вул.Якіра: 2�6;

вул.Пугачова, 10, м.Київ, 04107

801008 м.Київ � вул.Багговутівська: 1А�4, 9; вул.Герцена: 7�18/20; вул.Макарівська,
вул.Пугачова

вул.Пугачова, 10, м.Київ, 04107

801009 м.Київ � вул.Багговутівська: 8/10, 12�28, 30�34; вул.Мельникова: 22;
вул.Мурашка Миколи, вул.Нагірна: 2�10; вул.Овруцька: 17�29; вул.Тропініна,
пров.Делегатський, пров.Нагірний, пров.Тропініна, пров.Шишкінський

пров.Делегатський, 1/28, м.Київ, 04107

801060 Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова Національної академії
медичних наук України

вул.Платона Майбороди (Мануїльського),
32, м.Київ, 04050

801061 Госпіталь ГУ МВС України в м.Києві вул.Платона Майбороди (Мануїльського),
11/19, м.Київ, 04050

801062 Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних
наук України

вул.Платона Майбороди (Мануїльського),
8, м.Київ, 04050

801063 Київська обласна клінічна лікарня №1 вул.Багговутівська, 1, м.Київ, 04107

801065 Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ України вул.Бердичівська, 1, м.Київ, 04116

Орієнтовна кількість виборців 36192

Шевченківський район, округ № 58

800987 м.Київ � вул.Глібова, вул.Кравченка Миколи: 21�23; вул.Чорновола
В'ячеслава: 2�20, 26/2�29А;

вул.Чорновола В'ячеслава, 24, м.Київ,
01135

800988 м.Київ � вул.Андрющенка Григорія, вул.Коперника: 21�29; вул.Рибалка
Маршала, вул.Шолуденка: 14�31А;

вул.Рибалка Маршала, 7/18, м.Київ, 04116

800989 м.Київ � вул.Артема: 103; вул.Коперника: 7�16, 16Б�17; вул.Кравченка
Миколи: 10/12�19; вул.Молдавська: 3�5А;

вул.Коперника, 8, м.Київ, 04116

800999 м.Київ � вул.Василевської Ванди: 12/16, 14, 16�18; вул.Довнар�Запольського:
1�4; вул.Кирило�Мефодіївська: 14/2; вул.Коперника: 16А, 18;
вул.Старокиївська: 9�27;

вул.Василевської Ванди, 24, м.Київ, 04116

801000 м.Київ � вул.Василевської Ванди: 4, 6�10; вул.Кирило�Мефодіївська: 7, 15;
вул.Старокиївська: 1/5�7/9; вул.Ярмоли Віктора: 4, 38;
пров.Старокиївський, просп.Перемоги: 22, 34, 44;

вул.Шулявська, 10/12, м.Київ, 03055

801001 м.Київ � вул.Василевської Ванди: 3, 5, 11, 13�13 к.2, 15�15/2; вул.Шулявська,
вул.Ярмоли Віктора: 28/32, 38А; пров.Брест�Литовський, пров.Тбіліський,
просп.Перемоги: 28/1, 30;

вул.Шулявська, 10/12, м.Київ, 03055

801002 м.Київ � вул.Борщагівська: 4, 6, 8; просп.Перемоги: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
29;

просп.Перемоги, 25, м.Київ, 03055

801003 м.Київ � вул.Борщагівська: 2, 10, 10А, 12, 14А, 16; вул.Політехнічна: 3, 5, 5А;
пров.Політехнічний

вул.Борщагівська, 14, м.Київ, 03055

801004 м.Київ � вул.Ісаакяна, вул.Старокиївська: 8/12; вул.Тимофеєвої Галі,
вул.Шолуденка: 2�12; вул.Ярмоли Віктора: 6/8; просп.Перемоги: 16, 18, 20;

вул.Політехнічна, 3А, м.Київ, 03055

801005 м.Київ � вул.Дегтярівська: 19А(А0222), 21�23; вул.Зоологічна: 2�4А, 6�12/15; вул.Зоологічна, 6А, м.Київ, 04119

801023 м.Київ � вул.Теліги Олени: 1А, 3, 3А, 3Б, 3В, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 11; вул.Шамрила
Тимофія: 1�3Б, 11А;

вул.Теліги Олени, 5, м.Київ, 04112

801024 м.Київ � вул.Гонти Івана, вул.Дегтярівська: 35/9�43/2, 58�60;
вул.Дорогожицька: 17; вул.Шамрила Тимофія: 5�5Б, 7, 9, 11;

вул.Теліги Олени, 5, м.Київ, 04112

801027 м.Київ � вул.Желябова: 4�8; просп.Перемоги: 54А, 58; просп.Перемоги, 54/1, м.Київ, 03057

801028 м.Київ � вул.Дегтярівська: 43/6, 45�49А; вул.Перовської Софії,
вул.Шевцова

вул.Дегтярівська, 49Г, м.Київ, 03113

801029 м.Київ � вул.Дегтярівська: 43/3�43/5, 43/7�43/9; вул.Довженка
Олександра: 2, 4А, 7А, 8, 10, 12, 14, 14Б, 14/1, 16, 16А, 16Б, 16В;
вул.Молдавська: 2;

вул.Шпака, 4, м.Київ, 03113

801030 м.Київ � вул.Желябова: 10�10А; вул.Потьє Ежена, вул.Шпака,
просп.Перемоги: 60, 62/1, 66, 68А, 68/1;

вул.Шпака, 4, м.Київ, 03113

801059 Українська дитяча спеціалізована лікарня "Охмадит" вул.Чорновола В'ячеслава, 28/1, м.Київ,
01135

801064 Інститут отоларингології імені О.С.КоломійченкаНаціональної академії
медичних наук України

вул.Зоологічна, 3, м.Київ, 03057

801066 Київська міська клінічна лікарня №9 вул.Ризька, 1, м.Київ, 04112

Орієнтовна кількість виборців 37963

Шевченківський район, округ № 59

801006 м.Київ � вул.Сім'ї Хохлових, вул.Якіра: 19Б�21А; вул.Сім'ї Хохлових, 8, м.Київ, 04119

801010 м.Київ � вул.Бакинська: 28, 30, 34�37Г; пров.Чаплигіна вул.Бакинська, 12, м.Київ, 04086

801011 м.Київ � вул.Бакинська: 5/2�27, 29, 33/2; вул.Бугорна, вул.Ольжича: 2/33,
4, 6, 8, 10, 12, 14А�14Б, 18�18А; вул.Полянська, вул.Теліги Олени: 39А, 39Б,
39В, 45А; вул.Чаплигіна, пров.Бакинський, пров.Бугорний, пров.Вишневий,
пров.Полянський

вул.Бакинська, 12, м.Київ, 04086

801012 м.Київ � вул.Теліги Олени: 35, 35Б, 35Г, 35Д, 35Є, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Д,
37Є, 39, 41, 41А, 41Б, 41В, 43, 45;

вул.Теліги Олени, 35А, м.Київ, 04086

801013 м.Київ � вул.Грозненська, вул.Ольжича: 3, 7, 9, 11�11А, 13�14, 15�17А, 19/28�
49; вул.Теліги Олени: 35В;

вул.Котовського, 2, м.Київ, 04060

801014 м.Київ � вул.Академіка Грекова: 18�26; вул.Щусєва: 10А�12А, 14, 16, 18/14; вул.Щусєва, 20, м.Київ, 04060
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Відповіді на сканворд Національний бан У раїни
не запровадж вав

обмежень на отримання
фізичними особами оштів

з ривневих рах н ів

У зв'яз із зверненням рома-
дян щодо відмови о ремих бан ів
видачі оштів з бан івсь их рах н ів
( т.ч. — в іноземній валюті), надає-
мо та і роз'яснення.

Тимчасово, до 01 травня 2014
ро , введено о ремі норми в час-
тині видачі в ладів в іноземній ва-
люті. Та , за мови достро ово о
розірвання депозитних од (або
по ашення депозитних сертифі а-
тів) ошти мож ть б ти видані бан-
ом в національній валюті за рсом
півлі іноземної валюти на день ви-

дачі.

Одним лієнтом може б ти отри-
мано з поточних та депозитних ра-
х н ів с м в іноземній валюті ме-
жах до 15 тисяч ривень на доб
(в е віваленті за офіційним рсом
Національно о бан У раїни).



За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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Повідомлення про наміри
СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

"КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КИЇВЕНЕРГО"

повідомляє про наміри отримати дозвіл на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря для

лабораторії з онтролю виробництва хімічної сл жби.

Фа тична адреса лабораторії з онтролю виробництва хімічної
сл жби:
03151, м. Київ, Солом’янсь ий р-н, в л. Народно о Ополчення, 16-А.

Адреса СВП "Київсь і теплові мережі" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
01033, м. Київ, Голосіївсь ий р-н, в л. Горь о о, 29.

Для проведення лабораторно о онтролю виробничих середовищ
двох витяжних шафах лабораторії от ються розчини реа тивів та

проводяться аналізи. Основними реа тивами, що ви ористов ються
в лабораторії є: аміа , ислота соляна, ислота сірчана, ислота
азотна. Обся и ви идів забр днюючих речовин (т/рі ) та пот жність
ви ид ( /с), що ви идаються двома стаціонарними джерелами,
становитим ть:

т/рі /се
Азотна ислота 0,001372 0,001
Аміа 0,00063 0,000823
С льфатна ислота 0,000146 0,000307
Водню хлорид 0,001208 0,000911

За ст пенем вплив на забр днення атмосферно о повітря об’є т
належить до третьої р пи (п.1.6 На аз Мінприроди від 09.03.2006
№108).

За важення та пропозиції надсилати протя ом 30 алендарних
днів до відділ е оло ії Солом’янсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41,
тел. 226-20-88, 249-46-29, zagal@solor.gov.ua.

12 травня 2014 ро відб деться встановлення меж земельної ді-
лян и П блічно о а ціонерно о товариства "Холдин ова омпа-
нія "Київмісь б д", я а знаходиться за адресою: м. Київ, просп.
Возз’єднання, 21-д, площею 0,2140 а, для б дівництва та е с-
пл атації пар ін .

Просимо від н тися сіх власни ів ( орист вачів) с міжних зе-
мельних діляно , зо рема: КП ’’Дире ція, б дівництва шляхово-
транспортних спор д м. Києва", та забезпечити прис тність повно-
важених представни ів для з одження вищезазначених меж.

При собі мати до менти, що посвідч ють особ , або довіреність
(на повноважен особ ) та належним чином завірені до менти, що
посвідч ють право орист вання земельною ділян ою.

Почато робіт:
о 10.00 за адресою: просп. Возз’єднання, 21-д Дніпровсь ом

районі м. Києва. Довід и за тел. (050) 338-88-13.
У разі неяв и без поважних причин або при відс тності письмових

пояснень відмови від по одження межі земельної ділян и вважають-
ся по одженими.

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) продовж є он рс на заміщення
ва антної посади х дожньо о ерівни а ом нально о за лад "Театрально-ви-
довищний за лад льт ри "Київсь ий м ніципальний 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 м зичн освіт відповідно о професійно о спрям вання, мають досвід ро-
боти 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 адрів з фо-
то рафією, автобіо рафія, опії до ментів про вищ освіт , довід а про стан
здоров’я ( т.ч. психічно о), пропозиції щодо онцепції розвит Київсь о о м ні-
ципально о а адемічно о театр опери і балет для дітей та юнацтва.

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

Довід и за тел. 279-52-82, 279-72-51.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є
про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлові
приміщення першо о поверх , щодо я их надійшла заява, за альною
площею 38,6 в. м за адресою: м. Київ, в л. Ш. Р ставелі, 12, для
розміщення опорно о п н т ремонтної бри ади, діяльність я ої
спрямована на ремонт і технічне обсл ов вання теплотехнічно о
обладнання та теплових мереж з розрах н ом орендної плати в розмірі
6729,81 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Заяви про намір оренди приймаються протя ом 10 робочих днів після
розміщення о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,
аб. 210.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39,

280-84-76.

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об’є т,
щодо я о о надійшла заява:

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі спеціалізо-
ваної ш оли № 131 за адресою: в л. Литвинен о-Воль ем т, 2,
площею 62,90 в. м, для проведення занять хорео рафією з дітьми.
Розмір орендної плати за один 2,74 рн.

Балансо трим вач — Управління освіти Святошинсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації, в л. Я ба Коласа, 6-А, м. Київ,
тел. 274-97-00.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня
п блі ації о олошення. Телефон для довідо : 450-07-15, 450-07-16.

Втрачене посвідчення працівни а се ретаріат Київради

на ім’я Воло шиної Людмили Степанівни вважати недійсним.

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А, № 159152 та в лад № 690762
на ім’я Нинь о Володимира Гри оровича вважати недійсними.

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

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

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10,
Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
202-61-77, 202-61-76.

ПАТ "КИЇВГАЗ" ПОВІДОМЛЯЄ

Постановою НКРЕ від 03.04.2014 №420 "Про встановлення роздрібних цін на природний аз, що ви ористов ється для
потреб населення" з 1- о травня 2014 ро встановлені наст пні ціни та тарифи на аз природний, що ви ористов ється
населенням на поб тові потреби.

СТРУКТУНИЙ 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 для Станції теплопостачання "Позня и", що розташована за адресою:

02068, м. Київ, Дарниць ий район, в л. Рев ць о о, 41.

Станція теплопостачання "Позня и" спеціаліз ється на виробництві теплової енер ії, я а постачається мережами централізовано о опалення
та арячо о водопостачання споживачам міста. Для виробництва теплової енер ії в оловном орп сі розташовані наст пні отлоа ре ати: два
парових отли тип ДЕ 25-14 ГМ ст. № 1, 2 та два водо рійних отли тип КВГМ-100-150 ГМ ст. № 3, 4. Щорічний обся виробленої теплової
енер ії середньом становить 390 тис. Г ал. За альна номінальна теплова пот жність отлоа ре атів становить — 232,0 Г ал/ од
(269,8 МВт/ од), фа тична ма симальна теплова пот жність — 226,53 Г ал/ од (263,5 МВт/ од) — об’є т першої р пи.

Ви иди забр днюючих речовин, що творюються при спалюванні природно о аз в отельних а ре атах, відводяться в атмосфер через
димов тр б .

Джерелами творення забр днюючих речовин від допоміжно о обладнання є а м ляторні батареї для аварійно о освітлення та
безперебійно о еле троживлення обладнання, зварювальні, азорізальні та фарб вальні роботи, металообробні верстати, с лади збері ання
допоміжної сировини та хімічні шафи для ви онання лабораторних аналізів.

На території СТ "Позня и" наліч ється 16 стаціонарних джерел ви идів в атмосферне повітря, із них: 4 — неор анізованих.

За альна іль ість ви идів забр днюючих речовин в атмосферне повітря становить 225,56 т/рі , обся парни ових азів (в лецю діо сид,
азот (І) о сид (N2O), метан ), що творюються в процесі спалювання природно о аз в отлоа ре атах — 98,4 тис. т/рі .

Величини ви идів не перевищ ють нормативів ранично доп стимих ви идів забр днюючих речовин від стаціонарних джерел, поточних
техноло ічних нормативів від вищеперерахованих отлоа ре атів та і ієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

За важення та пропозиції надсилати місячний термін до Дарниць ої районної державної адміністрації в місті Києві за адресою: 02660,
м. Київ, в л. О. Кошиця, 11, тел. (044) 560-66-66.

№
п/п

Споживання
природно о аз

За наявності
азових лі-
чильни ів

За відс тності азових лічильни ів

Ціна аз , рн
за 1 б. м

Тариф на місяць в вартирах, я і мають:

На індивід аль-
не опалення

б дин ів в опа-
лювальний пе-
ріод, рн на
1 в. м

Ціна аз , рн
за 1 б. м

плит азов
при наявності
арячо о водо-
постачання,

рн на
1 людин

плит азов
при відс тності
арячо о водо-
постачання і
азово о водо-
на рівача, рн
на 1 людин

плит азов і
азовий водо-
на рівач, рн
на 1 людин

1.
Норма споживання природ-
но о аз на 1 місяць, б. м

- - 9,8 18,3 23,6 11,0

2.
У ба ато вартирних
б дин ах

1,1820 1,2990 12,73 23,77 30,66 14,29

3.
Річний обся
споживання аз :

3.1. не перевищ є 2500 б. м 1,0890 1,1970 11,73 21,91 28,25 13,17

3.2. не перевищ є 6000 б. м 1,7880 1,9650 19,26 35,96 46,37 21,62

3.3. перевищ є 6000 б. м 3,6450 4,0110 39,31 73,40 94,66 44,12

Бол радсь ий районний с д Одесь ої області повідомляє відповідача
Глаз нова Ми ол Ми олайовича, що 12 травня 2014 ро о 10.00 в залі с дово-
о засідання № 6 Бол радсь о о районно о с д Одесь ої області, м. Бол рад,
в л. 25 Серпня, 192 відб деться с дове засідання по цивільній справі
№ 2/497/678/13 за позовом Кочевої Лідії Степанівни до Глаз нова Ми оли Ми-
олайовича про розділ домоб дівлі і виділення в нат рі 1/3 частини та визначен-
ня поряд орист вання земельною ділян ою.

Бол радсь ий районний с д пропон є відповідач Глаз нов М. М. подати по-
яснення, заперечення та сі наявні ньо о до ази по справі особисто або через
представни а.

У разі неяв и с дове засідання справа може б ти роз лян та за відс тності
відповідача за наявними справі до азами.

C ддя А. В. Кравцова

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об’є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцезнаходження
За альна
площа,
в. м

Запропонована заявни ом мета
ви ористання приміщення

Стро орен-
ди, запропо-
нований заяв-

ни ом

Орендна
плата за
1 в. м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

1
Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 4 (03110, Солом’янсь а, 17,

275-81-88)

1
поверх Солом’янсь а, 17, К. 1 11.30 Тор овельний об’є т з продаж

ортопедичних виробів
Станом на 02.04.2014

2 ро и 364 дні 59.06 667.33

2

Департамент місь о о бла о строю
та збереження природно о середо-
вища ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) (м.Київ, Виш-

ородсь а, 21, 430-03-32)

1
поверх

Виш ородсь а, 21, К. 1,
літ. А 434.60

Ком нальна станова, я а част ово
трим ється за рах но місцево о

або державно о бюджет

Станом на березень 2014

2 ро и 364 дні 1 рн на рі

3
Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 5 (03115, Відпочин , 11,

4508255)

9
поверх Відпочин , 11, К. 1 50.00 Бла одійна ор анізація

до 50 в. м
Станом на 07.04.2014

2 ро и 364 дні 1 рн на рі 1

4
Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 5 (03115, Відпочин , 11,

4508255)

1
поверх Відпочин , 11, К. 1 3.00 Тор овельний автомат, що

відп с ає продовольчі товари
Станом на 25.03.2014

2 ро и 364 дні 106.35 319.04

5
Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 6 (03680, м. Київ, Комарова
просп., 3, 4971116, 4831116)

1
поверх

Комарова Космонавта
просп., 3, К. 4 3.00 Платіжний термінал

Станом на 30.11.2013

2 ро и 364 дні 290.00 870,00

7
Київсь а місь а лінічна лі арня
№ 8 (04201, Кондратю а Юрія, 8,

К. 8, 5023700)

1-9
поверхи Кондратю а Юрія, 8, К. 1 31.50 для розміщення тор овельних

автоматів, що відп с ають бахіли
Станом на 24.02.2014

2 ро и 364 дні 323.63 10194.43

8
Київсь а місь а лінічна лі арня

№17 (м. Київ, Лабораторний пров.,
18, 5287583)

цо оль Лабораторний пров., 20,
№ 4 110.30

Приватний за лад охорони
здоров’я (центр реабілітації хворих

після травм)

Станом на 01.02.2014

2 ро и 364 дні 73.98 8159.50

9
Київсь а місь а ст дентсь а

полі ліні а (м. Київ, Політехнічна,
25/29, 2362181, 2363089)

1
поверх Політехнічна, 25/29 6.00 Б фет, я ий не здійснює продаж

товарів піда цизної р пи
Станом на 30.11.2013

2 ро и 364 дні 79.45 476.67

10
Київсь ий центр спортивної

медицини (м. Київ, Тарасівсь а, 6, 6а,
2895735)

1
поверх Тарасівсь а, 6 3.00

Тор овельний автомат, що відп с-
ає продовольчі товари ( арячі на-

пої та шт чний охолоджений товар)

Станом на 01.04.2014

2 ро и 364 дні 131.04 393.13

11
Ком нальне підприємство
"Печерсь сервіс" (01003,

Війсь овий проїзд, 1, 285-47-16)

1
поверх

Війсь овий Проїзд 1, літера
"М", К.4 (інвентарний

номер 003-009)
401.30 для розміщення с лад

Станом на 01.10.2013

2 ро и 364 дні 37.95 15229.33

12
Ком нальне підприємство
"Печерсь сервіс" (01003,

Війсь овий проїзд, 1, 285-47-16)

1
поверх

Війсь овий Проїзд, 1,
ЛІТ. "Л", К.1 (інвентарний

номер 103-005)
21.70 для розміщення с лад

Станом на 01.10.2013

2 ро и 364 дні 53.46 1160

2 ро и 364 дні 37.95 15229.33

13
Ком нальне підприємство

"Київпастранс" (м. Київ, Хохлових
Сім’ї, 7/9, 4836963)

2
поверх

Краснова Ми оли, 25,
літ. А 24.40 Офіс

Станом на 31.01.2014

2 ро и 364 дні 87.82 2142.91

14
Ком нальне підприємство
"Печерсь сервіс" (01003,

Війсь овий проїзд, 1, 285-47-16)

1
поверх

Війсь овий Проїзд, 1,
ЛІТ. "Ж", К.6 (інвентарний

номер 003-007)
1245.40 для розміщення с лад

Станом на 01.10.2013

2 ро и 364 дні 38.08 47420.85

15
Ком нальне підприємство
"Печерсь сервіс" (01003,

Війсь овий проїзд, 1, 285-47-16)

1
поверх

Війсь овий Проїзд, 1,
ЛІТ. "Ж", К. 6 (інвентарний

номер 003-008)
176.40 для розміщення с лад

Станом на 01.10.2013

2 ро и 364 дні 40.18 7087.7

16
КП "Київжитлоспеце спл атація"
(м. Київ, Володимирсь а, 51-а,

234-23-24)

2
поверх Басейна, 1/2, літ. А 30.20 Громадсь а ор анізація

Станом на березень 2014

2 ро и 364 дні 1 рн на рі

17 КП "Київпастранс" (м. Київ, Усен а
Павла, 6, 5596118, 2916816)

2
поверх Усен а Павла, 7/9, К. 1 16.70 Офіс

Станом на 28.02.2013

2 ро и 364 дні 60.34 1007.76

18
Оле сандрівсь а лінічна лі арня

м. Києва (01601, Шов овична, 39/1,
235-50-61)

1, 2
поверхи Шов овична, 39/1, 10 136.60 Їдальня, що не здійснює продаж

товарів піда цизної р пи
Станом на 31.12.2013

2 ро и 364 дні 47.88 6540.67

19
Дитяча лінічна лі арня

Солом’янсь о о район № 3
(03151, Волинсь а, 21, 2422291)

1
поверх Соціалістична, 12 5.00 Тор овельний об’є т з продаж

товарів дитячо о асортимент
Станом на 18.02.2014

2 ро и 364 дні 55.42 277.08

20
КП "Київжитлоспеце спл атація"
(м. Київ, Володимирсь а, 51-а,

234-23-24)

1,2
поверх

просп. Гл ш ова, 31-а,
літ. А 69.40 Поб тові посл и

Станом на 01.04.2014

2 ро и 364 дні 40,91 2839,15
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Температура +15°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +18°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 69 %

Температура +14°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %
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Âñåñâ³òí³é äåíü êíèãè é àâòîð-
ñüêîãî ïðàâà.

1748 — ñïîðóäæåííÿ ó Êèºâ³
àðõ³òåêòóðíî¿ ïàì'ÿòêè "Áðàìà
Çàáîðîâñüêîãî" — ãîëîâíîãî âõî-
äó äî ìèòðîïîëè÷î¿ ðåçèäåíö³¿ íà
òåðèòîð³¿ Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó.

1861 — óðÿäîâèé óêàç ïðî ïå-
ðåéìåíóâàííÿ ×îðíîìîðñüêîãî
êîçàöüêîãî â³éñüêà ó Êóáàíñüêå.

1905 — çàâåðøåííÿ áóä³âíèö-
òâà Êè¿âñüêîãî ôóí³êóëåðà. 

1919 — ó Ìîñêâ³ ÖÊ ÐÊÏ(á)
äîðó÷èâ ÖÊ ÊÏ(á)Ó îáãîâîðèòè
ïèòàííÿ, "çà ÿêèõ óìîâ, êîëè ³ â
ÿê³é ôîðì³ ìîæå áóòè ïðîâåäåíå
çëèòòÿ Óêðà¿íè ç Ðàäÿíñüêîþ Ðî-
ñ³ºþ".

1919 — çà íàêàçîì ðàäÿíñüêî¿
âëàäè ë³êâ³äîâàíèé Ì³æíàðîäíèé
×åðâîíèé Õðåñò â Óêðà¿í³. 

1920 — Âàðøàâñüêèé äîãîâ³ð
ì³æ ÓÍÐ ³ Ïîëüùåþ.

1932 — ÖÊ ÂÊÏ (á) óõâàëèâ ïî-
ñòàíîâó ïðî ë³êâ³äàö³þ ë³òåðàòóð-
íèõ îðãàí³çàö³é òà óòâîðåííÿ ºäè-
íî¿ Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â ÑÐÑÐ.

1967 — Â'ÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë
óêëàâ çá³ðíèê ìàòåð³àë³â ïðî
àðåøòè â Óêðà¿í³ íàö³îíàëüíî ñâ³-
äîìî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ "Ëèõî ç ðîçó-
ìó". Âèéøîâ ó Ïàðèæ³.

1975 — ó Êèºâ³ çàñíîâàíî Óêðà-
¿íñüêèé ìóçåé êíèãè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 14-é ñòîð.

Рано�вранці до поліції міста
Саут�Портленд, штат Мен
(США), зателефонувала

жінка, яка повідомила, що сум�
нівного вигляду чоловік прово�
дить дуже багато часу біля
банкомату і тим самим не дає
їй скористатися пристроєм.

"О першій годині ночі ми приїхали до

відділення банку, у вестибюлі якого спав

бездомний, і забрали його звідти. Вияви�

лось, що пізніше він знову повернувся до

банкомату. Про це нас повідомила жінка,

яка подзвонила о 5.30 ранку і сказала, що

її затримує дивний суб'єкт, який "завис"

біля автомата, і видно, що він постійно

знімає готівку,— згадує лейтенант депар�

таменту поліції Саут�Портленда Тодд

Бернард.— Це здалося їй підозрілим, і во�

на вирішила викликати поліцію. Прибув�

ши до банку вдруге, ми застали у вести�

бюлі раніше виведеного звідти чоловіка".

Оглянувши сумку безпритульного,

стражі порядку з подивом виявили, що во�

на заповнена доларовими купюрами. По�

ліцейські говорять, що на момент їх при�

буття в пластиковому пакеті знаходилося

більше 37 000 доларів, пише yellowpress.

"Коли ми запитали у нього, яким чи�

ном йому вдалося заволодіти такою су�

мою грошей, чоловік сказав, що просто

хотів зняти з карти останніх 100 доларів,—

розповів журналістам Бернард.— Але піс�

ля отримання даної суми натиснув на

кнопку "Видача готівки" і, як він ствер�

джує, попросив видати ще 700 доларів".

За словами нужденного, банкомат

"піддався" на умовляння, вручивши йому

вказану суму.

До приїзду поліції бомж, заохочений

таким успіхом, став володарем 37 000 до�

ларів, повторивши транзакцію щонай�

менше 53 рази.

"Представники банку пояснили, що

чоловік скористався опцією видачі готів�

ки, яка доступна для людей, котрі офор�

мили в банку кредитну лінію (зобов'язан�

ня банку видавати клієнтові кредит),—

говорить лейтенант.— В даний час фахів�

ці банку вивели автомат з експлуатації і

намагаються розібратися, з якої причини

відбулася помилка при видачі грошей".

Після того, як пакет з грошима був до�

ставлений правоохоронцями у відділення

банку, його керівництво відмовилося від

пред'явлення звинувачень безпритульно�

му і виступило із заявою, згідно з якою

помилка не торкнулася жодного клієнт�

ського рахунку

Бомж випросив у банкомата в кредит
37 тисяч доларів

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 23 êâ³òíÿ

ОВНИ стоять однією но ою в мин лом , де пан -
ють пра матичні інтереси, а др ою— в майб тньом ,
де витає блаженний д х братерства. Розривайте сто-
с н и з людьми, я і одержимі мер антильністю, нині
потрібні я др зі, та і ділові та шлюбні партнери, з
я ими вас зв'яз ють висо і д ховні цінності та ідеали.
ТЕЛЬЦІ перейматим ться професійним стат сом.

Виживати в напр женій он рентній обстановці
с ладно, т т слід задіяти весь творчий арсенал (він
вас ба атий) і "влитися" висо о валіфі ован ді-

лов оманд для співпраці на майб тній рі .
БЛИЗНЯТА, ожен має право на власні пере о-

нання, з пова ою ставтеся до ч жих д мо , де змо-
жете почерпн ти чимало орисно о і стати м дрі-
шим. Я що хтось потреб є допомо и, радо допома-
айте, не розрахов ючи на миттєв вдячність.
РАКИ, хочете б ти любими та жаданими, не жа-

лійте серця, щедро тр сіть аманцем, розва и дар-
мовими не б вають, за насолоди та любовні тіхи
треба платити, а за втраченим не ш од йте, все не-
забаром повернеться.
ЛЕВИ, щонайменша с перечність, напад и он-
рентів мож ть вивести з рівнова и, вами р хають

приховані е оїстичні мотиви, що може вихлюп вати-
ся дов ілля ви ляді а ресивних претензій, б н-
тарства. Ліпше полюбовно об'єднайтеся для реалі-
зації спільних інтересів, мир та др жба із с перни-
ами — то запор а спішно о майб тньо о.
ДІВИ, займіться оздоровчими профіла ти ами.

Для підвищення життєво о тон с е сперимент ва-
ти з дієтами, ачатися на тренажерах не варто, ліп-
ше зосередьтеся на ці авій інтеле т альній роботі,
саме висо а роз мова динамі а сприятиме пра-
вильній цир ляції енер ії в ор анізмі, армонізації
фізіоло ічних ритмів.
ТЕРЕЗИ, де роші люблять, там совість блять.

Прибор айте апетити, станьте ас етом і охайтеся
не з товстим аманцем, а вчіться ловити айф від
армонії д ховних інтересів, сердечної та се с альної
ідилії з бла овірними, не жаліючи для цьо о нічо о.
СКОРПІОНИ, позб тися не араздів в д ші та зці-

литися допоможе переосмислення мин ло о з по-
зицій майб тньо о. При иньте, чи світить в пер-
спе тиві вам щастя від зміни, приміром, нинішньо-
о місця роботи, сім'ї, партнера, оселі, чи не помі-
няєте в пориві шило на мило?...
СТРІЛЬЦІ, ви, без мовно, расномовні оратори,

зваж йте ожне слово і бійтеся б ти втя н тими
за лісні змови, там для вас при отована паст а.
Кармічна см а, де режисером подій вист пають
ваші необачні мин лі вчин и, помил ові рішення,
триває (до 21 липня), айтеся і переосмислюйте
своє б ття, аби в майб тньом не наст пити знов
на ті ж раблі.
КОЗЕРОГИ, дарований хліб швид о черствіє, по-

ра це затямити і розрахов вати лише на зароблене
власним тр дом. Я що ви працелюб, шансів розба-
атіти — море. Ви орінюйте в собі с нарість, вчіть-
ся щедро ділитися тим, що маєте, тоді про майб т-
нє можна не хвилюватися.
ВОДОЛІЇ, ар'єрне сходження в ор "забло ова-

но", тіль и по оризонталі! Ладьте з пра матичним
начальством (я е має на вас іпнотичний вплив),
збері айте висо фахов мар , беріться за додат-
ові сл жбові обов'яз и.
РИБИ, я що ви за нані безвихідн сит ацію, ви-

йти зі с р ти, сподіваючись на диво, не мрійте, сит -
ація йде врозріз з вашим світо лядом і сама не "роз-
смо четься", ос іль и має армічн причин , потріб-
но просити допомо и домочадців, оле по роботі,
висо их патронів і вживати термінові заходи

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 
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Крокодила�людожера
вагою в тонну зловили
в Уганді

Співробітники орга�
нізації з охорони
дикої природи

Уганди зловили кроко�
дила�людожера вагою в
тисячу кілограмів. Як
повідомляє SkyNews,
рептилія винна у вбив�
стві чотирьох рибалок.

Родичі одного із загиблих роз�

повідають, що змогли впізнати

його тільки по клаптиках одягу,

що плавали на воді. Крокодилу�

гіганту також приписують кілька

нападів на рибалок в районах

Вайракей (Wairakei), Руабітукі

(Rwabitooke), Масісі (Masese),

Джінджі (Jinja) і Маюджі

(Mayuge).

Полювання на рептилію вело�

ся чотири дні. На березі озера

Вікторія була встановлена паст�

ка з м'ясом, нанизаним на мета�

левий гак. Після того, як твари�

на схопила приманку, її зв'язали

і затягнули у вантажівку. Тепер

крокодила передадуть в націо�

нальний парк Мерчісон Фолс.

Експерти вважають, що гіган�

тові мінімум 80 років. Крім того,

він важить всього на 47 кілогра�

мів менше, ніж Лолонг, найваж�

чий крокодил, котрий жив у не�

волі. Останній помер у лютому

минулого року


