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Ïðèéîì ãðîìàäÿí Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ãîëîâà ïðîâîäèòü îäèí ðàç

íà ì³ñÿöü.

Ïðèéîì çä³éñíþºòüñÿ â³äïî-

â³äíî äî «Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿

òà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí» ãîëîâîþ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿, ïåðøèì çàñòóïíèêîì, çà-

ñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

òà çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ — êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåð-

äæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

18.04.2011 ¹ 570, çàðåºñòðîâà-

íîãî â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñ-

òèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05.05.2011 çà

¹ 14/873 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíè-

ìè ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26.03.2014 ¹ 300),

çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì ÷åðåç

Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü

ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿).

Çàïèñ òà çàïðîøåííÿ ãðî-

ìàäÿí íà îñîáèñòèé ïðèéîì äî

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðî-

âîäèòüñÿ çà éîãî îñîáèñòèì äî-

ðó÷åííÿì. Çàïèñ íà îñîáèñòèé

ïðèéîì äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî

ãîëîâè ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äñòà-

â³ ïèñüìîâîãî çâåðíåííÿ, ÿêå,

îêð³ì ïð³çâèùà, ³ìåí³ òà ïî áàòü-

êîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, êîí-

òàêòíîãî òåëåôîíó, ïðîõàííÿ

ïðî îñîáèñòèé ïðèéîì, îáîâ’ÿç-

êîâî ìàº âì³ùóâàòè ñóòü ïèòàí-

íÿ. Äî çâåðíåííÿ òðåáà äîëó-

÷èòè ìàòåð³àëè, ùî îá´ðóíòî-

âóþòü çàÿâó (êëîïîòàííÿ), ñêàð-

ãó àáî ïðîïîçèö³þ (çàóâàæåí-

íÿ), à òàêîæ ìàòåð³àëè, ÿê³ ì³ñ-

òÿòü ³íôîðìàö³þ, äî ÿêèõ ïîñà-

äîâèõ îñ³á ÷è îðãàí³â äåðæàâ-

íî¿ âëàäè çâåðòàâñÿ ãðîìàäÿ-

íèí òà ÿê³ áóëè ïðèéíÿò³ ð³øåí-

íÿ.

Äàòó ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî

ïðèéîìó ãðîìàäÿí ó ëèïí³ áóäå

âèçíà÷åíî äîäàòêîâî òà îïðè-

ëþäíåíî íà îô³ö³éíîìó ³íòåð-

íåò-ïîðòàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (http://kiev-

city.gov.ua) òà â ãàçåòàõ «Âå÷³ð-

í³é Êè¿â» ³ «Õðåùàòèê».
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ÍÀÉÌÅÍØÎÌÓ Äåíèñêó — ð³ê ³
÷îòèðè ì³ñÿö³, Ïàâëèêó — â³ñ³ì,
²âàíêîâ³ — äåñÿòü, Þð÷èêó — äâà-
íàäöÿòü, Âîëîä³ — ï’ÿòíàäöÿòü, à
íàéñòàðøèé Ñâÿòîñëàâ íåùîäàâ-
íî â³äçíà÷èâ ø³ñòíàäöÿòèð³÷÷ÿ.
Óñ³ ìàþòü çà ïëå÷èìà òðàã³÷íó äî-
ëþ: êîãîñü ïîêèíóëè áàòüêè, ó êî-
ãîñü âîíè ïîìåðëè... Òåïåð ó íî-
â³é ðîäèí³ ä³òè ïåðåãîðíóòü äðà-
ìàòè÷íó ñòîð³íêó æèòòÿ ³ ðîçïî÷-
íóòü âñå ³ç ÷èñòîãî àðêóøà. 37-ð³÷-
íà ìàìà-âèõîâàòåëü Ëþäìèëà Ïå-
ðåãóä çà ôàõîì ïðàêòè÷íèé ïñèõî-
ëîã. Çàðàäè ä³òåé æ³íêà ïîêèíóëà
ðîáîòó. Ïàí Ìèêîëà ìàº äâ³ ñïå-
ö³àëüíîñò³: ñîö³àëüíèé ïåäàãîã òà
ðåàá³ë³òîëîã ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òà-
ö³¿. Ïðîôåñ³éí³ íàâèêè ïîäðóææÿ
íåàáèÿê äîïîìàãàþòü ó âèõîâàí-
í³ ä³òåé. «Íàéìåíøèé Äåíèñêî
òðîõè â³äñòàº ó ðîçâèòêó,— ðîçïî-
â³äàº ïàí Ìèêîëà.— ß éîìó ðîá-
ëþ ë³êóâàëüíèé ìàñàæ. Õëîï÷èê
íà î÷àõ éäå íà ïîïðàâêó. Óñ³ì ä³-
òÿì ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ ïðè-

ä³ëÿþ óâàãó. Ó êîæíîãî ñâî¿ ³íòå-
ðåñè, óïîäîáàííÿ, ÿê³ íåîáõ³äíî
ðîçâèâàòè».

Ñòâîðèòè äèòáóäèíîê ñ³ìåé-
íîãî òèïó ïîäðóææÿ âèð³øèëî çà
ïðèêëàäîì ñåñòðè ïàí³ Ëþäìèëè,
ÿêà ç ÷îëîâ³êîì óæå ñ³ì ðîê³â âè-
õîâóº äåñÿòü ïðèéîìíèõ ä³òåé.

«Âåëèêà ðîäèíà — öå ñïðàâæ-
íº ùàñòÿ,— ä³ëèòüñÿ ïàí³ Ëþäìè-
ëà.— Çâ³ñíî, ç ÷îëîâ³êîì ðîçóì³-
ëè, íàñê³ëüêè öå â³äïîâ³äàëüíèé
êðîê.Óñå æ íàâàæèëèñÿ — ³ íå øêî-
äóºìî. Õëîïö³ — ìîëîäö³! Ñïðàâæ-
í³ ïîì³÷íèêè, íå ë³íóþòüñÿ».

Ïåðø í³æ ñòàòè ïðèéîìíèìè
áàòüêàìè, ïîäðóææÿ ïðîéøëî êóðñ
íàâ÷àííÿ. Â³ä ìîìåíòó ïîäà÷³ äî-
êóìåíò³â äî ùàñëèâî¿ ìèò³, êîëè
øåñòåðî õëîï÷àê³â ïîòðàïèëè ó
ðîäèíó,ìèíóâ ð³ê.Óâåñü öåé ÷àñ ïàí
Ìèêîëà òà ïàí³ Ëþäìèëà ðåãóëÿð-
íî íàâ³äóâàëèñÿ äî ìàéáóòí³õ âè-
õîâàíö³â. «Íàñ íå ö³êàâèëè æîäí³
êðèòåð³¿ — í³ â³ê, í³ ñòàòü,— ïðî-
äîâæóº æ³íêà.— Ñòàðø³ ÷è ìåí-

ø³ — âñå îäíî âîíè âñ³ ä³òè, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü áàòüê³âñüêî¿ òóðáîòè òà
òåïëà. Õëîïö³ øâèäêî ì³æ ñîáîþ
çíàéøëè ñï³ëüíó ìîâó».

«Çâ³ñíî, òðàïëÿþòüñÿ íþàíñè,
äî ÿêèõ òðåáà áóòè ãîòîâèìè,— äî-
ëó÷àºòüñÿ äî ðîçìîâè ïàí Ìèêî-
ëà,— àäæå êîæåí ç³ ñâî¿ì õàðàêòå-
ðîì. Íå ìîæíà æ óñ³õ ïîñòàâèòè â
îäíó ðàìêó, äî êîæíîãî ïîòð³áåí
³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä».

Ïîäðóææÿ íå íàò³øèòüñÿ íî-
âîþ îñåëåþ. Êàæóòü, ïðî òàêèé áó-
äèíîê íàâ³òü ³ íå ìð³ÿëè. «Ì³ñöÿ
áàãàòî, ê³ìíàòè ñâ³òë³,— õâàëèòü-
ñÿ ïàí³ Ëþäìèëà.— Ãîëîâíå, ä³òÿì
òóò çàòèøíî ³ êîìôîðòíî».

Õëîï÷àêè òàêîæ ó çàõâàò³ â³ä
æèòëà. Ùå á ïàê: ïðîñòîð³ ñïàëü-
í³, â³òàëüíÿ, ¿äàëüíÿ. Çíàéøëîñÿ
ì³ñöå íàâ³òü äëÿ ñïîðòçàëó, äå ä³-
òè âæå àêòèâíî ïî÷àëè òðåíóâà-
òèñÿ. «Çàéìàþñÿ òàéñüêèì áîê-
ñîì,— êàæå íàéñòàðøèé Ñâÿòî-
ñëàâ.— Ó ìàéáóòíüîìó ìð³þ ñòà-
òè áîêñåðîì».

Óñ³ ä³òè íå ïðèõîâóþòü ðàä³ñ-
íèõ óñì³øîê, ìåíø³ òóëÿòüñÿ äî
áàòüê³â. «Êîëè âèðîñòåìî, õî÷åìî
ìàòè òàêèé ãàðíèé áóäèíîê ³ âåëè-
êó ðîäèíó»,— ïî-äèòÿ÷è ìð³éëè-
âî êàæóòü â îäèí ãîëîñ.

Ñåðåä ãîñòåé, ÿê³ çàâ³òàëè ïðè-
â³òàòè ðîäèíó, áóâ ãîëîâà Äàð-
íèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãåííà-
ä³é Ñ³íöîâ. «Ðàéîííà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ ñòâîðþº äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³-
ìåéíîãî òèïó. Òîáòî ñïåðøó âè-
äàºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³äøó-
êîâóþòüñÿ áàòüêè, ÿê³ ïðîõîäÿòü
ñïåö³àëüíå íàâ÷àííÿ. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ï³äáèðàþòü ä³òåé, ç ÿêèìè á ó
áàòüê³â âèíèê êîíòàêò. Äàë³ íàé-
ãîëîâí³øå — íåîáõ³äíå æèòëî.
Âåëèêà ïîäÿêà ìåöåíàòàì, ÿê³ äî-
ïîìîãëè ïðèäáàòè öåé áóäèíîê
äëÿ ðîäèíè»,— çàçíà÷èâ Ãåííà-
ä³é Ñ³íöîâ.

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà áëà-
ãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ôîíäó «Àñ-
ïåðí» Â³ðè Êîø³ëü, íàä ñòâîðåí-
íÿì öüîãî äèòáóäèíêó ñ³ìåéíî-
ãî òèïó ïî÷àëè ïðàöþâàòè ùå
ï’ÿòü ðîê³â òîìó. «Äóæå ñêëàäíî
áóëî çíàéòè ñïîíñîð³â. Àâñòð³é-
ñüê³ ïàðòíåðè íàì äîïîìîãëè
ïðèäáàòè áóäèíîê. Ç íàøèìè âî-
ëîíòåðàìè ìè éîãî â³äðåìîíòó-
âàëè, óìåáëþâàëè»,— ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Êîø³ëü.

Äî ðå÷³, ó ñòîëèö³ öå âæå 18-é
äèòáóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó, äå
ïðîæèâàº 126 ìàëåíüêèõ êèÿí. �

Ñèìâîë³÷íèé êëþ÷ â³ä íîâîãî áóäèíêó óðî÷èñòî ïðèéìàëà âñÿ âåëèêà ðîäèíà Ïåðåãóä³â

Ïîäâ³éíà ðàä³ñòü îäðàçó ó ø³ñòüîõ õëîï÷èê³â-ñèð³ò: íåùîäàâíî âîíè çíàéøëè ïðèéîìíèõ

áàòüê³â, à òåïåð âñ³ ðàçîì îñåëèëèñÿ ï³ä äàõîì ïðîñòîðîãî äâîïîâåðõîâîãî áóäèíêó. Òàê, ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â ì³êðîðàéîí³ Áîðòíè÷³ íà âóëèö³ Ãîãîëÿ ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí äè-

òÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó, ÿêèé ñòàâ ï’ÿòèì ó Äàðíèö³. À ñòâîðåíèé â³í ñï³ëüíî ç ôîí-

äîì «Àñïåðí». Ñèìâîë³÷íèé êëþ÷ â³ä íîâîãî áóäèíêó óðî÷èñòî ïðèéìàëà âñÿ âåëèêà ðîäè-

íà Ïåðåãóä³â. Ç ö³ºþ ïîä³ºþ ¿õ â³òàëè âñ³, õòî áóâ ïðè÷åòíèé äî ñ³ìåéíîãî ñâÿòà.

²ííà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | «Õðåùàòèê»
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Ð²ØÅÍÍß ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва майна

Розпорядження № 758 від 18 червня 2014 року
Відповідно до статей 319, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

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 територіальної гро'
мади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури»,
у зв’язку із закінченням реконструкції об’єкта «Реконструкція проїзної частини вул. Набережно'Хрещатиць'
кої в районі Поштової площі з демонтажем трамвайних колій», враховуючи звернення комунальної корпо'
рації «Київавтодор» від 27 січня 2014 року № 27'08'28/5, Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації
від 30 жовтня 2012 року № КВ 14212202943, з метою надійного утримання та якісного обслуговування майна,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�майно,�з�ід-

но�з�додат�ом�1�до�цьо�о�розпорядження.

2.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом�нальними�підприємствами�майно,

з�ідно�з�додат�ом�2�до�цьо�о�розпорядження.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Гол�-

ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко

Додато��1
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

18.06.2014�ро���№�758

Перелік
майна, що зараховується до комунальної власності 

територіальної громади

№ п/п Найменування об'єктів
Балансова

вартість, грн.

1 2 3

Дорожні об'єкти: 3499368,17

1. Асфальтобетонне покриття проїзної частини, 2925 м2 3063441,87

2. Асфальтобетонне покриття тротуарів, 1033 м2 435926,3

Зовнішнє освітлення: 165085,20

1. Опора зовнішнього освітлення ОМ�12П, Зшт. 65501,58

2. Опора зовнішнього освітлення ОКМ�12П, 1шт. 37725,82

3. Світильники опор зовнішнього освітлення Онікс 150Вт, 8шт. 12887,31

4. Кронштейн оцинкований 2�рожковий, 4шт. 11830,38

5. Лампа люмінесцентна ртутна ДНАТ�150, 8шт. 1055,58

6. Колодязь залізобетонний ККС�1, 4шт. 9417,17

7. Кабель ВВГ 2x2,5, 128м 1389,53

8. Труби поліетиленові діаметр 75мм, 230м 5967,47

9. Кабель ВВГ 4x25, 125м 19310,36

Організація дорожнього руху: 214784,92

1. Знак дорожній круглий, діам.700,46шт. 17221,8

2. Знак дорожній прямокутний 700x1050 мм, Зшт. 1760,4

3. Знак дорожній трикутний розм.900, 12 шт. 3653,8

4. Знак дорожній розм. 700x700, 102 шт.

5. Консольна опора ОКС�3, 4шт.

6. Колонка дорожнього знака ДЗ, 34 шт.

7. Колонка дорожнього знака ЗІП, 4 шт.

8. Колонка дорожнього знака ММС, 4 шт.

9. Кронштейн дорожнього знаку 1000x3000 мм (ЕФ), 1 шт. 755,3

10. Знак дорожній прямокутний 350x1050 мм, 5 шт. 1341,1

11. Знак дорожній прямокутний 350x700 мм, 17 шт. 3292,5

12. Знак дорожній прямокутний 400x400 мм, 5 шт. 778,8

13. Знак дорожній прямокутний 700x1400 мм, 9 шт. 5596,5

14. Знак індивідуального проектування , 18 шт. 22823,5

15. Консольна опора ОКС�6, 2 шт. 14518.8

16. Світлофор пішохідний П1.1, 2 шт. 5479.7

17. Світлофор транспортний Т1 .2, 2 шт. 13626.3

18. Світлофор транспортний Т2.3, 2 шт. 11626.3

19. Світлофор транспортний Т2.6, 2 шт. 11626.3

20. Пристрій індикації відліку часу, 2 шт. 4556.4

21. Світлофор транспортний Т1.6, 2 шт. 14716.8

22. Екран до світлофора, 2 шт. 2605.7

23. Фундамент контролера, 1шт. 1332.3

Всього: 3879238,29

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська 

Додато��2
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

18.06.2014�ро���№�758

Перелік
майна, що закріплюється на праві господарського відання 

за комунальними підприємствами

№
пп Підприємства, за якими

закріплюються об'єкти
Найменування об'єктів Балансова

вартість, 
грн.

1 2 3 4
Дорожні об'єкти: 3499368,17

1. КП ШЕУ Подільського
району

2303483,79

Вулиця Набережно'Хрещатицька

Асфальтобетонне покриття проїзної частини, 1147,5 м2 1204714,14

Асфальтобетонне покриття тротуарів, 489,7 м2 206653,4

Вулиця Ігорівська

Асфальтобетонне покриття проїзної частини, 821,2 м2 858820,45

Асфальтобетонне покриття тротуарів, 78,9 м2 33295,8

2 КП ШЕУ Печерського
району

1195884,38

Набережне шосе

Асфальтобетонне покриття проїзної частини, 956,3 м2 999907,28

Асфальтобетонне покриття тротуарів, 464,4 м2 195977.1

Про обрання Резнікова О. Ю. 
заступником міського голови — секретарем 

Київської міської ради 
Рішення Київської міської ради № 8/8 від 19 червня 2014 року

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 26, пункту 4 частини четвертої статті 42, частини першої статті 50, частин першої та другої статті 56 ,частини третьої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», частини третьої статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини третьої статті 14 Закону України «Про столицю України  — місто'герой Київ» та на підставі результатів таємного
голосування Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Обрати, за�пропозицією�Київсь�о�о�місь�о�о��олови, заст�пни�ом�місь�о�о��олови�–�се�ретарем�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ова�Оле�сія�Юрійовича.

Київський міський голова В. Кличко
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Консольна опора ОКС�6, 2 шт. 14518,8

Світлофор пішохідний П1. 1, 2 шт. 5479,7

Світлофор транспортний Т1 .2, 2 шт. 11626,3

Світлофор транспортний Т2.3, 2 шт. 11626,3

Світлофор транспортний Т2.6, 2 шт. 11626,3

Пристрій індикації відліку часу, 2 шт. 4556,4

Світлофор транспортний Т1.6, 2 шт. 14716,8

Екран до світлофора, 2 шт. 2605,7

Фундамент контролера, 1 шт. 1332,3

Всього: 3879238,29

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська 

4 КП "Київдорсервіс " Організація дорожнього руху: 214784,92

Знак дорожній круглий, діам.700, 46шт. 17221,8

Знак дорожній прямокутний 700x1050 мм, Зшт. 1760,4

Знак дорожній трикутний розм.900, 12 шт. 3653,8

Знак дорожній розм. 700x700, 102 шт. 36772,42

Консольна опора ОКС�3, 4шт. 19970,8

Колонка дорожнього знака ДЗ, 34 шт. 18612,1

Колонка дорожнього знака ЗІП, 4 шт. 3156,9

Колонка дорожнього знака ММС, 4 шт. 960,4

Кронштейн дорожнього знаку 1000x3000 мм (ЕФ), 1 шт. 755,3

Знак дорожній прямокутний 350x1050 мм, 5 шт. 1341,1

Знак дорожній прямокутний 350x700 мм, 17 шт. 3292,5

Знак дорожній прямокутний 400x400 мм, 5 шт. 778,8

Знак дорожній прямокутний 700x1400 мм, 9 шт. 5596,5

Знак індивідуального проектування , 18 шт. 22823,5

3 КП "Київміськсвітло" Зовнішнє освітлення: 165085,20

Опора зовнішнього освітлення ОМ�12П,Зшт. 65501,58

Опора зовнішнього освітлення ОКМ�12П, 1шт. 37725,82

Світильники опор зовнішнього освітлення Онікс 150Вт, 8шт. 12887,31

Кронштейн оцинкований 2�рожковий, 4шт. 11830,38

Лампа люмінесцентна ртутна ДНАТ�150, 8шт. 1055,58

Колодязь залізобетонний ККС�1, 4шт. 9417,17

Кабель ВВГ 2x2,5, 128м 1389,53

Труби поліетиленові діаметр 75мм, 230м 5967,47

Кабель ВВГ 4x25, 125м 19310,36

Про зміни у складі комісії 
по визначенню розмірів збитків, 

заподіяних внаслідок вилучення (викупу) лісових земель 
лісопаркових господарств, що входять 

до складу комунального об’єднання «Київзеленбуд»
Розпорядження № 748 від 11 червня 2014 року

У зв’язку із змінами у персональному складі комісії по визначенню розмірів збитків, заподіяних внаслідок
вилучення (викупу) лісових земель лісопаркових господарств, що входять до складу комунального об’єднан'
ня «Київзеленбуд», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�по�ви-

значенню�розмірів�збит�ів,�заподіяних�внаслі-

до��вил�чення�(ви��п�)�лісових�земель�лісо-

пар�ових��осподарств,�що�входять�до�с�лад�

�ом�нально�о�об’єднання�«Київзеленб�д»,�за-

тверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�07�червня�2006

ро���№ 936�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30

травня�2013�ро���№ 821),�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

2.�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

Затверджено�
Розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�
адміністрації�від�07�червня�2006�ро���№936

в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

11.06.2014�р.�№�748

Склад комісії 
по визначенню розмірів збитків, заподіяних внаслідок вилучення (викупу)

лісових земель лісопаркових господарств, що входять до складу 
комунального об’єднання «Київзеленбуд»

Холомєєва�

Оль�а�Анатоліївна ви�он�ючий�обов’яз�и�першо�о�заст�пни�а�дире�тора�

Департамент� —� начальни�� �правління� е�оло�ії�

та� природних� рес�рсів� Департамент�� місь�о�о�

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії

Бойч��

Володимир�Анатолійович заст�пни���енерально�о�дире�тора�з�питань�зелено�о�

�осподарства� та� до�овірної� роботи� Київсь�о�о�

�ом�нально�о� об’єднання� зелено�о� б�дівництва�

та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»,�

заст�пни���олови��омісії

Кор��лен�о�

Оле�сандр�Іванович начальни�� �правління� з� питань� лісопар�ово�о�

�осподарства�Київсь�о�о� �ом�нально�о�об’єднання�

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень

міста�«Київзеленб�д»,�се�ретар��омісії

Волевач

Олена�Василівна заст�пни��начальни�а��правління�з�питань�лісопар�ово�о

�осподарства�Київсь�о�о� �ом�нально�о�об’єднання�

зелено�о� б�дівництва� та� е�спл�атації� зелених�

насаджень�міста�«Київзеленб�д»

Жол�с

Андрій�Віталійович заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ��

ре��лювання�зелених�насаджень��правління�е�оло�ії�

та� природних� рес�рсів� Департамент�� місь�о�о�

бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�

місь�ої�державної�адміністрації)

Захарчен�о�

Петро�Антонович заст�пни�� начальни�а� �правління� ландшафтної�

архіте�т�ри,��омпле�сно�о�бла�о�строю�Департамент��

містоб�д�вання� та� архіте�т�ри� ви�онавчо�о� ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�

адміністрації)

К�реня

Наталія�Гри�орівна� начальни�� відділ�� фінансів� �ом�нальної� сфери�

Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�

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

Т�ачен�о

Оле�сандр�Ми�олайович� начальни�� �правління� земельно�о� �адастр��

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�

адміністрації)

Керівни��підприємства,�ор�анізації,��станови —�земле�орист�вача.

Представни��підприємства,��станови,�ор�анізації�або��ромадянин,�я�і�б�д�ть�відш�одов�ва-

ти�збит�и.

У�разі��оли�збит�и�заподіяні�по�іршенням�я�ості�земель�або�приведенням�їх���непридатність

для�ви�ористання�за�цільовим�призначенням,�до�с�лад���омісії�в�лючаються�зазначені�нижче

представни�и:

Білиць�ий

Пилип�Оле�сандрович заст�пни��начальни�а�Державної�е�оло�ічної�інспе�ції�

��м.�Києві�(за�з�одою)

Остапч��

Тарас�Ми�олайович завід�вач�відділ���і�ієнічних�проблем�е�оло�ії�та�охорони�

здоров’я�населення�Державної�санітарно-епідеміоло�ічної�

сл�жби�м.�Києва�(за�з�одою)

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 
основних засобів та закріплення їх 

за Київським комунальним об’єднанням 
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» та комунальними підприємствами, 

які входять до його складу
Розпорядження № 756 від 18 червня 2014 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, час'
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ'
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас'
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со'
ціальної інфраструктури», листи Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації
зелених насаджень міста «Київзеленбуд» від 08 жовтня 2013 року № 148'01/02'3488, від 10 грудня 2013 ро'
ку № 148'01/02'4345 та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�м.�Києва�основні�за-

соби,�я�і�придбані�за�бюджетні��ошти,�та�за-

�ріпити�їх�на�праві��осподарсь�о�о�відання

за�Київсь�им��ом�нальним�об’єднанням�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

насаджень�міста�«Київзеленб�д»�та��ом�-

нальними�підприємствами�по��триманню�зе-

лених�насаджень�районів�міста�Києва,�що

входять�до�йо�о�с�лад�,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених

насаджень�міста�«Київзеленб�д»�в��станов-

леном��поряд���здійснити�передач��основ-

них�засобів��ом�нальним�підприємствам�по

�триманню�зелених�насаджень�районів�міс-

та�Києва,�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження�та�надати�до�Департамент���ом�-

нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)��опії�а�тів�приймання-

передачі.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Гол�-

ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко
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Додато��
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

18.06.2014�ро����№�756

Перелік
основних засобів, що зараховуються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та закріплюються 
на праві господарського відання за Київським комунальним об’єднанням

зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста «Київзеленбуд» та комунальними підприємствами по утриманню 

зелених насаджень районів міста Києва
№

п/п Найменування основних засобів Кількість Вартість, з
ПДВ, грн

У т.ч.
ПДВ, грн

1 2 3 4 5
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т,
заводський номер 20130605, рік випуску � 2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

3. Трактор FOTON FT354 Двигун №30100690 Заводський номер �
FТТВ14А1JDZ000172 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т заводський
номер 20130602, рік випуску �2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

3 Трактор FOTON FT354 Двигун №30100683 Заводський номер �
FТТВ14А1СDZ000173 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва

1. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

2. Трактор FOTON FT354 Двигун №20903738 Заводський номер �
FТТВ14А1ТDZ000166 рік випуску� 2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т,
заводський номер 20130603, рік випуску �2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

3. Трактор FOTON FT354 Двигун № 30100697 Заводський номер �
FТТВ14А1HDZ000177 рік випуску� 2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Києва

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т,
заводський номер 20130604, рік випуску �2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

3. Трактор FOTON FT354 Двигун №20401966 Заводський номер �
FТТВ14А1JDZ000169 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Печерського району м. Києва

1. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

2. Трактор FOTON FT354 Двигун № 30100685 Заводський номер �
FТТВ14А1EDZ000164 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т,
заводський номер 20130505, рік випуску �2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

3. Трактор FOTON FT354 Двигун № 30100695 Заводський номер�
FТТВ14A1KDZ000168 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т,
заводський номер 20130606, рік випуску �2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

3. Трактор FOTON FT354 Двигун № 20903737 Заводський номер �
FТТВ14А1КDZ000168 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Солом'янського району м. Києва

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т,
заводський номер 20130607, рік випуску � 2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

3. Трактор FOTON FT354 Двигун №30100691 Заводський номер �
FТТВ14А1АDZ000175 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Шевченківського району м. Києва

1. Агрегат для перевезення води АПВ�3 1 49 020,00 8 170,00

2. Трактор FOTON FT354 Двигун № 30100682
Заводський номер �FТТВ14А1СDZ000165 рік випуску�2013

1 93000,00 15500,00

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"

1. Причіп тракторний двовісний самоскидний 7СХ�5Т,
заводський номер 20130601, рік випуску � 2013

1 58 002,00 9 667,00

2. Трактор FOTON FT354 Двигун №20502841
Заводський номер �FТТВ14А1ЕСF001418 рік випуску� 2012

1 93 000,00 15 500,00

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

1. Трактор FOTON FT354 Двигун № 00920342
Заводський номер �FТТВ14А1JBХ001346 рік випуску�2011

1 93 000,00 15 500,00

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 25496�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

2,3764 Оболонський район,
Оболонський проспект, 26

2. 24902�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

2,32 Дніпровський район, просп.
Юрія Гагаріна, 2�А

3. 24909�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

16 Солом'янський район, пл.
Вокзальна, 2, літера А

4. 24920�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

16,34 Солом'янський район,
Севастопольська площа, 1,
літера А

5. 24886�09 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

22 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 3�Б, літера А

6. 24921�09 ПІІ"МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

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

16,34 Солом'янський район,
Севастопольська площа, 1,
літера А

7. 19906�07 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,08 Голосіївський район,
Московська площа, 1�3, літра А

8. 19904�07 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,08 Голосіївський район,
Московська площа, 1�3, літра А

9. 23062�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул.Златоустівська, 3 (через
дорогу)

10. 23069�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Білоруська, 26

11. 23022�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Маршала Гречка, 10
(напроти, через дорогу)

12. 23061�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська (150�м в
напрямку вул. Кіквідзе)

13. 23060�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Святошинська (напроти
будинку №2/14 по
вул.Михайла Котельникова)

14. 23056�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 5�Е

15. 23070�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, вул.
Жмеринська, 28

16. 23063�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна (поворот на
вул. Бальзака, на
розподільчій смузі)

17. 23021�08 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп.
Василя Порика, 11

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 761 від 18 червня 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�17�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�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)

18.06.2014��№�761

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська 

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська 
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Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 759 від 18 червня 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�додат-

�ом�до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�86�до-

зволів.

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�мов-

люють�неможливість�розташ�вання�відповід-

них�ре�ламних�засобів�— до�настання�та�их

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

4.�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)�

18.06.2014�№�759

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються

21. 40069�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 1�А, літера А

22. 40070�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 1�А, літера А

23. 40065�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 1�А, літера А

24. 40072�14 Підприємство з 100%
іноземними нвестиціями
"БІЛЛА�УКРАІНА"

Банер, панно на
фасаді удинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 1�А, літера А

25. 40067�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Деснянський район, просп.
Маяковського, 85 , літера А

26. 40095�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 85 ,
літера А

27. 40099�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 85,
літера А

28. 40066�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 85 ,
літера А

29. 40301�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

30. 40506�14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,76 Оболонський район,
Московський проспект, 12�А

31. 40362�14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6,5016 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

32. 40366�14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

17,5018 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

33. 40365�14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

10,4654 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

34. 40364�14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

1,125 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

35. 40363�14 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

15,7978 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

36. 39245�13 ПІІ Мелехова Ліна
Геннадіївна

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,49 Подільський район, вул.
Ігорівська, 5

37. 39374�13 Представництво "Хюндай
Мотор КОМПАНІ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

12 Оболонський район,
Московський проспект, 5

38. 39373�13 Представництво "Хюндай
Мотор КОМПАНІ 

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6 Оболонський район,
Московський проспект, 5

39. 40683�14 ПАТ"ДАТАГРУП" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,6416 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 46

40. 39835�14 Приватне підприємство
"Оздоровчий центр
"Шарітель"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,88 Шевченківський район, вул.
Артема, 40

41. 40461�14 ПАТ «УкрСиббанк» Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

9,594 Печерський район, вул. Панаса
Мирного, 12

42. 40456�14 ПАТ "УкрСиббанк" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

17,892 Печерський район, вул. Панаса
Мирного, 12

43. 40293�14 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

2,6 Подільський район, вул.
Вишгородська, 21, літера В

44. 40292�14 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК,
"УКРГАЗБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,605 Подільський район, вул.
Вишгородська, 21, літера В

45. 40621�14 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

2,24 Солом'янський район, вул.
Лебедєва�Кумача, 6

46. 40620�14 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

6 Солом'янський район, вул.
Лебедєва�Кумача, 6

47. 40619�14 ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"  

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

8,071 Солом'янський район, вул.
Лебедєва�Кумача, 6

48. 40429�14 ТОВ "Аптека гормональних
препаратів"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,36 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 29

49. 40217�14 ТОВ "Аптека гормональних
препаратів"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

9 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 29

50. 40625�14 ТОВ "Арго�Торгівельна
мережа"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,4535 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 46

51. 40626�14 ТОВ "Арго�Торгівельна
мережа"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,39 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 46

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 40698�14 ПАТ "Київенерго" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект, 58

2. 39910�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,72 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 8/14

3. 39911�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку 
(будівлі), споруді

6,045 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 8/14

4. 39912�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,56 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська, 8/14

5. 40538�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,56 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 45, літера А

6. 40539�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 45, літера А

7. 40536�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,56 Голосіївський район, просп. 40�
річчя Жовтня, 114, літера А

8. 40540�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,72 Голосіївський район, просп. 40�
річчя Жовтня, 114, літера А

9. 40537�14 ПАТ "Перший Український
Міжнародний Банк"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

10,36 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 45, літера А

10. 40300�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

11. 40299�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

12. 40307�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

13. 40298�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

14. 40297�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

9 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

15. 40306�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Михійла Гришка, 3, літера А

16. 40305�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

17. 40304�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

9 Дарницький район, вул.
Михайла Гришка, 3, літера А

18. 40068�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

18 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 85,
літера А

19. 40071�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

18 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 85,
літера А

20. 40064�14 Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

36 Дарницький район, вул.
Тростянецька, 1�А, літера А
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52. 40661�14 ТОВ "Грузія" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,4 Печерський район, вул.
Червоноармійська, 111/113

53. 40440�14 ТОВ "Євротекстиль" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

12,25 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 2�А

54. 40443�14 ТОВ "Євротекстиль" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

26,235 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 2�А

55. 40441�14 ТОВ "Євротекстиль" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

26,235 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 2�А

56. 40442�14 ТОВ "Євротекстиль" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

26,235 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 2�А

57. 40439�14 ТОВ "Євротекстиль" Конструкції на
даху будинку
(будівлі), споруді

12,25 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 2а

58. 40403�14 ТОВ "Інвестиційний союз
"ЛИБІДЬ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

11,2428 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

59. 40401�14 ТОВ "Інвестиційний союз
"ЛИБІДЬ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

11,2428 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

60. 40405�14 ТОВ "Інвестиційний союз
"ЛИБІДЬ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

11,2428 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

61. 40404�14 ТОВ "Інвестиційний союз
"ЛИБІДЬ"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

11,2428 Голосіївський район, вул.
Горького, 176

62. 40185�14 ТОВ "Концептпродукт" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,735 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 40/2

63. 40186�14 1 ТОВ "Концептпродукт" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,32 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 40/2

64. 40184�14 ТОВ "Концептпродукт" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,735 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 40/2

65. 40229�14 ТОВ "Наша правда" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,14 Шевченківський район, вул.
Мала Житомирська / вул.
Софіївська, 3/4

66. 40228�14 ТОВ "Наша правда" Кронштейн на
фасаді будинку
(будівлі), споруді

0,9225 Шевченківський район, вул.
Мала Житомирська / вул.
Софіївська, 3/4

67. 40250�14 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

13,5 Солом'янський район, вул.
Георгія Кірпи (Петрозаводська),
3

68. 40692�14 ТОВ "ТЕМПЛЕР" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,9684 Шевченківський район, вул.
Тимофія Шамрила, 1

69. 39694�14 ТОВ "Алего" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, просп.
Визволителів, 3�А

70. 39845�14 ТОВ "Алего" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район,
Оболонський проспект, 13

71. 40014�14 ТОВ "ГЕЛІКОН" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,29 Печерський район, вул.
Хрещатик, 27�А

72. 40013�14 ТОВ "ГЕЛІКОН" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

3,96 Печерський район, вул.
Хрещатик, 27�А

73. 40195�14 ТОВ "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ
"РАДІАНТ СТАР"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,575 Святошинський район, просп.
Перемоги, 121 �Д

74. 40090�14 ТОВ "МОДНА ТЕМА" Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

14,6276 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 21�А

75. 39495�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 156 (на
розподілювачі)

76. 39585�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка (перехрестя з
вул. Здолбунівська)

77. 40449�14 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

2,16 Оболонський район, вул.
Полярна , (перехрестя з вул.
Бережанська)

78. 39289�13 ТОВ "Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть
окремо
(скролінг)

13,6476 Голосіївський район, вул.
Короленківська / вул.
Димитрова (будівельний
майданчик)

79. 40061�14 ТОВ "РЄНТ�СЕРВІС" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

3,6 Солом'янський район,
Повітрофлотський проспект
(між будинками № 22 та № 24)

80. 40011�14 ТОВ "ФІРМА "ІНТЕРГАЛ" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

3,6 Оболонський район, вул.
Полярна (перед поворотом на
вул. Михайла Майорова)

81. 40534�14 ФО�П Міщенко Олександр
Сергійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

5,4 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 9

82. 40660�14 ФО�П Зозуля Василь
Андрійович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

1,785 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 26�Д

83. 40659�14 ФО�П Зозуля Василь
Андрійович 

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

2,975 Дарницький район,
Дніпровська набережна, 26�Д

84. 39395�13 ФО�П Зубко Геннадій
Михайлович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

27 Печерський район, вул.
Червоноармійська, 5

85. 40194�14 ФО�П Корнієць Микита
В’ячеславович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,9964 Святошинський район, просп.
Перемоги, 121�Д

86. 40668�14 ФО�П Ласкава Марина
Миколаївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

13,6 Деснянський район, вул.
Милославська, 43

Заступник голови ( керівник апарату О. Долінська

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

товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС»
Розпорядження № 762 від 18 червня 2014 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС» (лист
від 07 лютого 2014 року № 51), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«Київенер�о»�зов-

нішні�теплові�мережі�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«БУДСПЕЦСЕРВІС»�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження�в�межах�та

на��мовах,�визначених���одою�щодо�реаліза-

ції�прое�т���правління�та�реформ�вання�енер-

�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від�27�вересня

2001�ро���(зі�змінами�та�доповненнями),�я��

��ладено�між�АК�«Київенер�о»�та�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�забезпечити�приймання —�передач��зов-

нішніх�теплових�мереж,�зазначених���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�на��мовах,�визначених

відповідною���одою.

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

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

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Го-

л�ба�В.�В.

Голова В. Бондаренко

Додато�
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

18.06.2014�№�762

Перелік
зовнішніх теплових мереж, які приймаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва 
і передаються у володіння та користування публічному акціонерному 

товариству «Київенерго»

№ Назва об'єктів
теплопостачання

Рік
вводу в
експлу�
атацію

Кіль�
кість
теп�
лових
ка�
мер

Довжина т/мереж в
двотрубному вимірі,
пог.м

Діаметр труб,  мм Балансова вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП Первинна Залишкова

1 Тепломережа від ВТ4
(біля сек. 1 буд. №16
на вул. Драгомирова)
до т."А" (біля буд. №9
на вул. Драгомирова)

2012

2 164,0 20426/560 1 935 393,73 1 935 393,73

2 Тепломережа від ВТ4
(біля сек. 1 буд. №16
на вул. Драгомирова)
до ВТЗ (біля буд. №14
на вул. Драгомирова)

39,0 20426/560 235 909,61 235 909,61

3 Тепломережа від ВТ4
(біля сек. 1 буд. №16
на вул. Драгомирова)
до ВТ4�3 (біля буд. 
№ 16а на вул.
Драгомирова)

3 51,3 20219/315 369 530,30 369 530,30

17,6 20159/250

10,55 20108/200

4 Тепломережа від 
ВТ4�3 (біля буд. №16а
на вул. Драгомирова)
до буд.№11 (буд.
№16б на вул.
Драгомирова)

51,9 2076/140 107 010,58 107 010,58

5 Тепломережа від ВТ4
(біля сек. 1 буд. №16
на вул. Драгомирова)
до буд.№7 (буд. №7
на вул. Драгомирова)

27,5 20133/225 76 631,91 76 631,91

6 Тепломережа від 
ВТ4�1 (біля сек. 1 буд.
№16 на вул.
Драгомирова) до
буд.№17 (магазин в
сек. 1 буд. №16 на вул.
Драгомирова)

7,0 2057/125 5 655,25 5 655,25
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7. Тепломережа від ВТ4�3 (біля буд. №16а
на вул. Драгомирова) до буд.№20 (буд.
№16�а на вул. Драгомирова)

7,0 2057/125 5 682,26 5 682,26

8 Тепломережа від Вр.5 до ВТ5/1 (біля
сек. 2 буд. №16 на вул. Драгомирова)

1 21,9 20159/250 141 921,69 141 921,69

9 Тепломережа від ВТ5/1 (біля сек. 2 буд.
№16 на вул. Драгомирова) до буд.№9,
сек.2 (сек. 2 буд. №16 на вул.
Драгомирова)

30,3 20133/225 45 706,93 45 706,93

10 Тепломережа від ВТ5/1 (біля сек. 2 буд.
№16 на вул. Драгомирова) до буд.№9,
сек.З (сек.З буд. №16 на вул.
Драгомирова)

7,5 2089/160 6 614,87 6 614,87

11 Тепломережа від Вр.5а (біля буд. № 9а
на вул. Драгомирова) до буд.№ 15 (буд.
№9а на вул. Драгомирова)

1 33,5 2076/140 86 950,41 86 950,41

12 Тепломережа від ВТ6 (біля буд. №9 на.
вул. Драгомирова) до буд.№6 (біля
буд. №9а на вул. Драгомирова)

32,8 20159/250 98 165,79 98 165,79

Заступник голови — керівник апарату 
О.Долінська 

÷≈Õ“–¿À‹Õ¿ ¬»¡Œ–◊¿
 ŒÃ≤—≤fl

Позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради
25 травня 2014 року

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Постанова

03039, м. Київ, пр*т. 40*річчя Жовтня, 42
23 червня 2014 року № 2872 

Про визнання депутатом Київської міської ради обраним 
у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 37

Відповідно до пункту 6 частини 5 статті 25, частини 12 статті 77, частини 1 статті 79 Закону України «Про вибори депутатів Верхов*
ної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на підставі протоколу про підсумки го*
лосування Печерської районної у м. Києві виборчої комісії в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 37 від 18.06.2014
року з поміткою «Уточнений» та протоколу встановлення результатів виборів в одномандатному мажоритарному виборчому окру*
зі № 37 від 23.06.2014 року з поміткою «Уточнений» Київська міська виборча комісія 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Визнати обраним деп татом Київсь ої місь ої ради
в одномандатном мажоритарном виборчом о р зі
№ 37:
Діден о Ярослав Оле сандрович, 1977 ро народжен-

ня, ромадянин У раїни, безпартійний, освіта вища, ди-
ре тор, ТОВ «Центр соціальних ініціатив «КИЯНИ РА-
ЗОМ», проживає в місті Києві, самовис ванець.

2. Витя із цієї постанови про визнання Діден а Я. О.
деп татом Київсь ої місь ої ради в одномандатном ма-
жоритарном виборчом о р зі № 37 оприлюднити в
азеті «Хрещати ».

Голова Київської міської виборчої комісії —  
М. Б. Терещенко

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
1. ²íâåñòîð (çàìîâíèê): ÏÀÒ Àãðîô³ðìà "Òåïëèö³ Óêðà¿íè". Ïîøòîâà àäðåñà: 04128,

ì. Êè¿â, âóë. Áåðêîâåöüêà, 6.
2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èêà áóä³âíèöòâà: âóë.Áåðêîâåöüêà,6 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà.
3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ îá'ºêòà: òîðãîâî-ñêëàäñüêèé êîìïëåêñ —íå íàëåæèòü

äî îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó òà íå ñòâîðþº
òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó.

Òåõí³÷í³ òà òåõíîëîã³÷í³ äàí³: ïðèçíà÷åíèé äëÿ ðåàë³çàö³¿ òà çáåð³ãàííÿ ð³çíèõ
òîâàð³â.

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³: ðåàë³çàö³ÿ òà çáåð³ãàííÿ
òîâàð³â ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà òåðì³íó ïðèäàòíîñò³.

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ òà åêñïëóàòàö³¿:
- çåìåëüíèõ: 2,724 ãà â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;
- ñèðîâèííèõ: ìàòåð³àëè, âèðîáè òà îáëàäíàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïðîåêòó îðãàí³çàö³¿

áóä³âíèöòâà, òåõíîëîã³÷íîãî çàâäàííÿ òà êîøòîðèñíîãî ðîçðàõóíêó;
- åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëî): ïîòðåáà â ïàëèâ³ — â³äñóòíÿ,

åëåêòðîåíåðã³ÿ —â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ çã³äíî ç òåõí³÷íèìè óìîâàìè,òåïëîïîñòà÷àííÿ
— â³ä åëåêòðè÷íî¿ êîíâåðòîðíî¿ ñèñòåìè;

- âîäíèõ: âîäîïîñòà÷àííÿ, ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâà òà äîùîâà êàíàë³çàö³¿ — â³ä
ì³ñüêèõ ìåðåæ çã³äíî ç òåõí³÷íèìè óìîâàìè;

- òðóäîâèõ: ïðè áóä³âíèöòâ³ îá'ºêòà — çã³äíî ç ïðîåêòîì îðãàí³çàö³¿ áóä³âíèöòâà,
ïðè åêñïëóàòàö³¿ — çã³äíî ç³ øòàòíèì ðîçêëàäîì.
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿): ïðè áóä³âíèöòâ³

³ åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èé îñíîâíèé òðàíñïîðòíèé ï³ä'¿çä ç âóë. Áåðêîâåöüêî¿.
7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³: â³äñóòí³.
8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿: íå ïîòð³áíî.
9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿) íà

íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå: 
- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò: íå âïëèâàº 
- ïîâ³òðÿíå: âïëèâ ì³í³ìàëüíèé.Ïðè áóä³âíèöòâ³ —â³ä âàíòàæíîãî àâòîòðàíñïîðòó,

ïðè çâàðþâàíí³ òà ôàðáóâàíí³. Ïðè åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâî-ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó
âïëèâ íà ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå â³äáóâàºòüñÿ ïðè ìàíåâðóâàíí³ âàíòàæíîãî
àâòîòðàíñïîðòó,â³ä ñòîÿíêè äëÿ ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòó íà 10 ì.ì.òà â³ä â³äñò³éíèêà
äëÿ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â (âèêèäè: ä³îêñèä àçîòó — 0,00917 ã/ñ òà 0,0264 ò/ð³ê;
âóãëåöþ îêñèä — 0,0549 ã/ñ òà 0,1453 ò/ð³ê; âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ — 0,0184 ã/ñ òà
0,0482 ò/ð³ê. Çàãàëüíèé âèêèä — 0,08247 ã/ñåê òà 0,2199 ò/ð³ê)

- âîäíå: íå âïëèâàº
- ãðóíò: íå âïëèâàº
- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò: íå âïëèâàº
- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ): ïîçèòèâíèé, ñòâîðåííÿ íîâèõ

ðîáî÷èõ ì³ñöü.
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ: ïîáóòîâå

ñì³òòÿ âèâîçÿòü íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ. Êàðòîí òà ïàï³ð — íà âòîðèííó ïåðåðîáêó.
11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ: çã³äíî ç ÄÁÍ À.2.2-1-2003.
12. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: ïóáë³êàö³ÿ çàÿâè ïðî íàì³ðè â ÇÌ². Ïðîïîçèö³¿ òà

çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòüñÿ Çàìîâíèêîì çà òåëåôîíîì 044-449-70-60 òà
Ãåíïðîåêòóâàëüíèêîì ÒÎÂ "ÌÑÁÓÄ" çà òåëåôîíîì 044-494-03-33 àáî íà ïîøòîâó
àäðåñó: 03115, ì. Êè¿â, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34.

Øåâ÷åíê³âñüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ñïðàâà çà çàÿâîþ Ïóáë³÷íîãî
àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Àâòîðàä³àòîð” (87515, Äîíåöüêà îáë., ì. Ìàð³óïîëü, âóë. Àðòåìà,
43), çà³íòåðåñîâàíà îñîáà: Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õ³ìðåàêò³â”, ïðî
âèçíàííÿ âòðà÷åíîãî âåêñåëÿ íåä³éñíèì òà â³äíîâëåííÿ ïðàâ íà íüîãî: ïðîñòîãî âåêñåëÿ íà
áëàíêó ñåð³¿ ÀÀ ¹ 1080360, åì³òîâàíîãî Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Õ³ìðåàêò³â”
(ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. ßëòèíñüêà, 5-Á, êîä ªÄÐÏÎÓ 32344814) 11 ãðóäíÿ
2007 ðîêó, íîì³íàëüíî¿ âàðòîñò³ 45 000 000,00 ãðí ç ì³ñöåì ïëàòåæó: ì. Êè¿â, ÂÀÒ“Áàíê “Ô³íàíñè
òà Êðåäèò”, ÌÔÎ 300131, ùî ï³äëÿãàº ñïëàò³ çà ïðåä’ÿâëåííÿì, àëå íå ðàí³øå 01 áåðåçíÿ
2010 ðîêó, ç çîáîâ’ÿçàíèìè îñîáàìè çà âêàçàíèì âåêñåëåì: ÒÎÂ “Ä².ÅÐ.ÀÉ” (êîä ªÄÐÏÎÓ 32384836).
ÏðÀÒ “Ð&C REALTY” (êîä ªÄÐÏÎÓ 23496142), ÏÀÒ “Óêðçàêîðäîåíãåîëîã³ÿ” (êîä ªÄÐÏÎÓ
30407311).

Ðàçîì ç òèì, ñóä ïðîïîíóº äåðæàòåëþ âèùåâêàçàíîãî âåêñåëÿ ïîâ³äîìèòè Øåâ÷åíê³âñüêèé
ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04119, ì. Êè¿â, âóë. Á³ëîðóñüêà, 13, êàá. ¹ 2, ñóääÿ
Ôðîëîâà ². Â.) ó òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ ïðî ñâî¿ ïðàâà íà âåêñåëü.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÅÏÎÕÀ-ÃÅÎ"
Ïîâ³äîìëÿº,ùî 7 ëèïíÿ 2014 ðîêó ç 11.00 äî 12.00 çà àäðåñîþ: âóë.Êóðîðòíà,

18-à, ùî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ ðîáîòè ³ç
çàêð³ïëåííÿ ìåæîâèìè çíàêàìè ïîâîðîòíèõ òî÷îê ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â
íàòóð³. Ïðîñèìî âëàñíèê³â ñóì³æíèõ ä³ëÿíîê áóòè ïðèñóòí³ìè ïðè âèêîíàíí³
äàíèõ ðîá³ò.

Ñïèñîê âëàñíèê³â äîäàºòüñÿ:
Ãðîìàäÿíêà Ðþìøèíà Ì. (÷è ñïàäêîºìö³)

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ãîëîñ³¿âñü-

êî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, òåë. 259-72-04).
Àäðåñà îá'ºêòà: ïðîñï. 40 ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 46/1 
Ïëîùà îðåíäè: 33, 00 êâ.ì.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ 
Îðåíäíà ïëàòà çà 1 ì³ñÿöü (áåç ÏÄÂ) — 2 106,30 ãðí.
Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì: 2 ðîêè 364 äí³.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèëå ïðèì³ùåííÿ (Ñåð³ÿ ÍÏ
¹ 010003645,âèäàíå 06.03.2001 ðîêó) ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ —
òîðãîâåëüíî-âèñòàâî÷íèé êîìïëåêñ “Êâàäðàò-Øóëÿâêà”—68/100 ÷àñòèíè â³ä íåæèëèõ
ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 1306,3 êâ.ì ïëîùåþ 889,60 êâ.ì, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â ì. Êèºâ³ çà
àäðåñîþ: ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä ïî âóë. Äîâæåíêà, áóäèíîê ï/ï 1-À, ï/ï 1-Á, ë³òåðà À,
ùî íàëåæàòü òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êâàäðàò-Øóëÿâêà”
(êîä ªÄÐÏÎÓ 30677492) íà ïðàâ³ êîëåêòèâíî¿ âëàñíîñò³, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèëå ïðèì³ùåííÿ (Ñåð³ÿ ÍÏ
¹ 010003475,âèäàíå 15.09.2000 ðîêó) ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ —
òîðãîâåëüíî-âèñòàâî÷í³ —90/100 ÷àñòèíè â³ä íåæèëèõ ïðèì³ùåíü â áóäèíêó ïëîùåþ
3013,9 êâ.ì ïëîùåþ 2716,70 êâ.ì, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â ì. Êèºâ³ çà àäðåñîþ: ïëîùà
Ñëàâè, ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä, ë³òåðà À, ùî íàëåæàòü òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Êâàäðàò-Ïëîùà Ñëàâè” (êîä ªÄÐÏÎÓ 30781500) íà ïðàâ³ êîëåêòèâíî¿
âëàñíîñò³ òà ñêëàäàþòüñÿ ç 5 áóäèíê³â (áóä³âåëü), ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
îðåíäîäàâöÿ —ÄÏ "Äåðæðåçåðâíàñ³íôîíä" ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò äåðæàâíîãî ìàéíà, øîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá'ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. ßìñüêà, 32, òåë. 529-20-39.

Çàÿâè íàäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàäïèñîì "Çàÿâè ïðî îðåíäó" ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà
îðåíäè.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá'ºêò îðåíäè îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã
àáçàöó 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà.

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, êîä ªÄÐÏÎÓ,
þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ïðî îá'ºêòè øîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàí-
íÿ

Ðåºñòðî-
âèé íî-

ìåð 
ìàéíà

Ì³ñöå çíà-
õîäæåííÿ

îá'ºêòà 
îðåíäè

Çàãàëü-
íà ïëî-
ùà, ì2

Âàðò³ñòü ìàé-
íà çà íåçà-

ëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëü-
íî ìîæëè-
âèé ñòðîê

îðåíäè

Ìåòà
âèêî-

ðèñòàí-
íÿ

1

Ì³í³ñòåðñòâî
àãðàðíî¿ ïîë³-
òèêè òà ïðîäî-

âîëüñòâà
Óêðà¿íè

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Äåðæàâíèé
ðåçåðâíèé íàñ³ííºâèé ôîíä Óêðà¿íè",

³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 30518866,
01033, ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 1,

òåë. 529-20-39

Íåðóõîìå
ìàéíî —
÷àñòèíà

íåæèëîãî
ïðèì³ùåííÿ

-

ì. Êè¿â, âóë.
ßìñüêà, 32

íà 1-ìó
ïîâåðñ³
áóä³âë³

162,90
1 493 801,00 

ñòàíîì íà
31.01.2014 ð.

2 ðîêè 
11 ì³ñÿö³â

Ðîçì³-
ùåííÿ
îô³ñó

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 60 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 45%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +15o

Àòì. òèñê: 743 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 71 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 25 ÷åðâíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 502-34-37, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 35977
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ÎÂÍÈ, æèâ³òü íèí³øí³ì

äíåì, çàáóäüòå ïðî ìèíó-

ëå ³ íå äóìàéòå ïðî ìàé-

áóòíº! Ïëèâ³òü çà òå÷³ºþ ïîä³é, àëå

ò³ëüêè â ãàðìîí³éí³é ïàð³, ïîêëà-

äàþ÷èñü íà éîãî âåëè÷í³ñòü ùàñ-

ëèâèé âèïàäîê — ³ â³í íå çìóñèòü

íà ñåáå ÷åêàòè.

ÒÅËÜÖ²,äåíüâèäàñòüñÿ êîì-

ôîðòíèì ³ ïðîäóêòèâíèì,

ÿêùî ñóìë³ííî ïðàöþâà-

òèìåòå íà ðîáîò³.Òóò âàì äîëÿ ïðè-

ãîòóâàëà ùàñëèâ³ ñþðïðèçè! Áóäü-

òå ìîá³ëüíèìè, ðîçøèðþéòå êîëî

ïîòðåá, êîíòàêò³â, ³íòåðåñ³â ³ ïðè-

ñëóõàéòåñÿ äî ³íòó¿ö³¿, ÿêà ï³äêàæå,

êîìó ç îòî÷åííÿ äîâ³ðÿòè â ñïðàâàõ,

àáè íå êëþíóòè íà ãà÷îê àâàíòþð-

íèõ ïðîïîçèö³é íå÷åñíèõ ëþäåé.

ÁËÈÇÍßÒÀ, áàæàííÿ çì³-

íèòè ³ì³äæ, ïðè÷åïóðèòè-

ñÿ, îíîâèòè ãàðäåðîá º

äîáðèì ñèìïòîìîì—îòæå,íà âíóò-

ð³øíüîìó ïëàí³ â³äáóâàþòüñÿ ïðî-

ãðåñèâí³ çì³íè.

ÐÀÊÀÌ âäàñòüñÿ çðîáèòè

÷èìàëî êîðèñíèõ ³ âàæëè-

âèõ ñïðàâ. Óäåíü ï³äêëþ-

÷àéòåñÿ äî ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â

òà çàäîâîëüíÿéòå äîïèòëèâ³ñòü â ð³ç-

íîìàí³òíèõ ñôåðàõ,áàãàòüîì ñîðî-

êà íà õâîñò³ ïðèíåñå ãàðíó çâ³ñòêó

ùîäî ïðîôåñ³éíèõ ïèòàíü. ßêùî

îñòàíí³ì ÷àñîì ç êàð’ºðîþ íå òàëà-

íèòü, öå îçíà÷àº, ùî âè íàäòî çîñå-

ðåäèëèñÿ íà åãî¿ñòè÷íèõ ïîòðåáàõ.

ËÅÂÈ,âàøå ì³ñöå—íà ñâ³ò-

ñüêèõ òóñîâêàõ,îðèã³íàëü-

íèõ íîâàòîðñüêèõ àêö³ÿõ,

ïðåçåíòàö³ÿõ, â äðóæíèõ êîìïàí³-

ÿõ. Êðàñèâî âáåð³òüñÿ — ÿñêðàâà,

ïðèâàáëèâà «îáãîðòêà» ãðàº íàä-

çâè÷àéíó ðîëü ó çàâîþâàíí³ ñèì-

ïàò³é ïóáë³êè.

Ä²ÂÈ,âïîðÿäêóéòå âñ³ ñïðà-

âè, çàô³êñóâàâøè ðåçóëü-

òàòè, ÿêèõ äîñÿãíóëè. Îñ-

ê³ëüêè âäåíü âñå â³äáóâàòèìåòüñÿ

õàîòè÷íî,âïèñàòèñÿ â ðàêóðñ ïîä³é

áóäå ñêëàäíî — ó êåð³âíèöòâà ñ³ì

ï’ÿòíèöü íà òèæäåíü, òîæ ïîñï³õîì

õàïàòèñÿ çà äîðó÷åí³ çàâäàííÿ íå

âàðòî,áî ïîñë³äóº â³äì³íà íàêàç³â, ³

âè ò³ëüêè ìàðíî âèòðàòèòå çóñèëëÿ.

ÒÅÐÅÇÈ, âàøèìè á âóñòà-

ìè òà ìåä ïèòè! Ïîðó÷ ³ç

áëàãîðîäíèìè ïàðòíåðà-

ìè (øëþáíèìè, ä³ëîâèìè) âè ïðî-

ìåí³òèìåòå ùàñòÿì, ³ ñàìå êðàñèâà

âèøóêàíà ìîâà, ïîõâàëà, êîìïë³-

ìåíòè âèêëèêàòèìóòü ïðèïëèâ ïî-

÷óòò³â, ºäíàþ÷è âàø³ ñåðöÿ.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ðîçïî÷àëàñÿ

ùàñëèâà æèòòºâà ñìóãà,

òîæ ïîñòàðàéòåñÿ ñêëå¿òè

ðîçáèò³ ãëå÷èêè ³ íàëàãîäèòè ìèð-

í³ äðóæí³ âçàºìèíè ç ëþäüìè. Àò-

ìîñôåðà äíÿ ñïðèÿº óñï³øíîìó ïñè-

õîëîã³÷íîìó ïðåîáðàæåííþ,é ñì³-

ëèâî ï³ðíàéòå â åêñòðåìàëüí³ ñè-

òóàö³¿,öå ïðîáóäèòü ãåðîéñüêèé äóõ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ñèòóàö³éíà îá-

ñòàíîâêà äíÿ çàêëèêàº äî

ïàðòíåðñüêî¿ ñï³âäðóæíî-

ñò³, âò³ì, âñå íåîäíîçíà÷íî — ìîæ-

ëèâ³ êîëèâàííÿ, ñóìí³âè. Âàì áóäå

ñêëàäíî âèçíà÷èòè, ùî êåðóº ä³ëî-

âèì ñîþçíèêîì (øëþáíèì îáðàí-

öåì): áëàãîðîäñòâî ÷è ëóêàâñòâî.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ íå çíàòèìóòü,

íà ÿêèé ñò³ëåöü ñ³ñòè, çà

ùî õàïàòèñÿ ³ ç ÿêîãî áî-

êó ï³ä³éòè äî ñïðàâ; ÿêà ³íôîðìà-

ö³ÿ äîñòîâ³ðíà,à ùî º «äåçîþ»—íå-

â³äîìî, âñþäè ñóö³ëüíèé õàîñ ³ íå-

ïðîãíîçîâàí³ñòü.

ÂÎÄÎË²¯, ïåñòóéòå ñåáå,

ëþáèõ, çàáàâëÿéòåñÿ â íà-

ñîëîäó, íå çàìèñëþþ÷èñü

àí³ ïðî ìèíóëå,àí³ ïðî ìàéáóòíº—

æèâ³òü òóò ³ çàðàç! Âñå, ùî âñåëÿº

ðàä³ñòü,ðîáèòü âàñ ùàñëèâèìè,ìàº

áóòè âèêîðèñòàíî ç ìàêñèìàëüíîþ

ïðîäóêòèâí³ñòþ!

ÐÈÁÈ ìîæóòü ï³ääàòèñÿ

ñïîêóñ³ òà âçÿòè íà ñåáå

ãàíåáíó ðîëü ïðîâîêàòîðà

ñ³ìåéíèõ âçàºìèí, ÷èì âíåñóòü

ñóì’ÿòòÿ, ç³øòîâõíóòü ëîáàìè äî-

ìî÷àäö³â.Õèòð³ñòü òà ëóêàâñòâî ìî-

æå ïðîÿâèòèñÿ é ó ðîáî÷îìó êî-

ëåêòèâ³ â³äïîâ³äíèìè íåãàòèâíè-

ìè íàñë³äêàìè.

Äåíü ìèòíî¿ ñëóæáè.
1506 — ïåðøà çãàäêà ïðî óêðà¿í-

ñüê³ äóìè â «Àíàëàõ» ïîëüñüêîãî

³ñòîðèêà Ñàðíèöüêîãî.

1699 — ïîñòàíîâà ñåéìó ó Âàðøà-

â³ ïðî ë³êâ³äàö³þ êîçàöòâà â Ïðà-

âîáåðåæí³é Óêðà¿í³, ÿêà òîä³ ïåðå-

áóâàëà â ñêëàä³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿.

1924 — çéîìêè îäíîãî ç ïåðøèõ

óêðà¿íñüêèõ ô³ëüì³â «Îñòàï Áàí-

äóðà», â ÿêîìó ãðàëà Ìàð³ÿ Çàíü-

êîâåöüêà.

1953 — íà çàñ³äàíí³ Ðàäè ì³í³ñòð³â

ÑÐÑÐ ãðóïîþ îô³öåð³â íà ÷îë³ ç

ìàðøàëîì Æóêîâèì çààðåøòîâà-

íèé ãåíåðàëüíèé êîì³ñàð äåðæáåç-

ïåêè Ëàâðåíò³é Áåð³ÿ, çâèíóâà÷å-

íèé ó ðåâ³ç³îí³çì³, àíòèñîö³àë³ñòè÷-

íèõ ìåòîäàõ ðîáîòè ³ øïèãóíñòâ³

íà êîðèñòü Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿.

1957—âèíàéäåíà ³ãðàøêà «ë³òàþ÷à

òàð³ëêà».

1988—ñâÿòêóâàííÿ â Óêðà¿í³ 1000-

ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³.

ãîðîñêîï

25 ÷åðâíÿ 

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïðî-

äåìîíñòðóâàâ ãîëèé òîðñ íà

âóëèö³ â øòàò³ Ìåí, íàëÿêàâ

ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ÿê³ âèêëè-

êàëè ïîë³öåéñüêèõ, àáè ò³ çà-

àðåøòóâàëè îçáðîºíó ëþäè-

íó.

ÏÎË²ÖÅÉÑÜÊ² â íàéêîðîòø³ òåð-
ì³íè âèçíà÷èëè ì³ñöåçíàõîäæåí-
íÿ ìîëîäèêà, ï³ñëÿ ÷îãî çà àäðå-
ñîþ âè¿õàëà îçáðîºíà ãðóïà çàõîï-
ëåííÿ. Àëå íà ì³ñö³ ïðîæèâàííÿ
«ïðàâîïîðóøíèêà» ñòðàæ³ ïðàâî-
ïîðÿäêó íå âèÿâèëè í³ÿêî¿ çáðî¿
³ ïðè îñîáèñòîìó îãëÿä³ ï³äîçðþ-
âàíîãî çðîçóì³ëè, ùî ñïîíóêàëî

ì³ñöåâèõ æèòåë³â âèÿâèòè íåñïî-
ê³é, ðîçïîâ³äàº svit24.net.

Òàòóþâàííÿ ó âèãëÿä³ ï³ñòîëå-
òà çà ïàñêîì ó ÷îëîâ³êà âèãëÿäàëî
ö³ëêîì ðåàë³ñòè÷íî. Ïîë³öåéñüê³
âèáà÷èëèñÿ ïåðåä íèì ³ ïîðåêî-
ìåíäóâàëè óòðèìàòèñÿ íàäàë³ â³ä
ïðîãóëÿíîê â ëþäíèõ ì³ñöÿõ ç ãî-
ëèì òîðñîì �

Àìåðèêàíåöü íàëÿêàâ ëþäåé òàòóþâàííÿì 
ó âèãëÿä³ ï³ñòîëåòà

Â ²íòåðíåò³ 
âèñì³ÿëè 
ïðîãðàø Ðîñ³¿
íà ×Ñ-2014
Â ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÅÐÅÆ² ç’ÿâèëèñÿ «ôî-
òîæàáè» é äåìîòèâàòîðè, ïðèñâÿ÷å-
í³ ïåðåìîç³ çá³ðíî¿ Áåëüã³¿ íàä çá³ð-
íîþ Ðîñ³¿ íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó â Áðà-
çèë³¿.

Ðîñ³ÿ ïðîãðàëà Áåëüã³¿ ç ðàõóíêîì
0:1 çàâäÿêè ãîëó 19-ð³÷íîãî Ä³âîêó
Îð³äæ³, ïèøå «Äåïî».

Çàóâàæèìî, ùî ôóòáîëüí³ ôàíàòè
â³äçíà÷èëè öåé ïðîãðàø ÿê ïàðàëåëü
³ç àíåêñ³ºþ ÀÐÊ, êîëè ðîñ³éñüêà âëà-
äà, é çîêðåìà Âîëîäèìèð Ïóò³í, êàòå-
ãîðè÷íî çàïåðå÷óþòü íàÿâí³ñòü ó Êðè-
ìó â³éñüêîâèê³â ÐÔ.

ßê ïîâ³äîìëÿëî «Äåïî», ôóòáîëü-
íèé êîìåíòàòîð «Ïåðøîãî íàö³îíàëü-
íîãî òåëåêàíàëó» Àíäð³é Ñòîëÿð÷óê íå
ñòðèìàâ åìîö³é ï³ä ÷àñ êîìåíòóâàí-
íÿ ìàò÷ó äðóãîãî òóðó ×åìï³îíàòó ñâ³-
òó-2014 ì³æ çá³ðíèìè Áåëüã³¿ é Ðîñ³¿.
Íà 88 õâèëèí³, êîëè ãðàâö³ çá³ðíî¿ Áåëü-
ã³¿ çàáèëè ïåðåìîæíèé ãîë ó âîðîòà
ðîñ³ÿí, ïàí Ñòîëÿð÷óê îçâó÷èâ ñëîãàí
«Ïóò³í — õ...éëî!», ùî âæå ìàéæå ñòàâ
ìóçè÷íèì õ³òîì �


