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Ïåðåìîãà ï³øîõîä³â
�ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» îáëàøòóâàëî äðóãèé íàçåìíèé ïåðåõ³ä íà ñòàíö³¿ òðàìâàþ 

«Ïëîùà Ïåðåìîãè»

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Ó ñòîëè÷í³ áóäèíêè
ïî÷íóòü ïîäàâàòè
òåïëî»

Æèòëîâ³ áóäèíêè ó Êèºâ³ ïî÷íóòü

ï³äêëþ÷àòè äî òåïëîïîñòà÷àííÿ.

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî.

«Ó ïîíåä³ëîê çà âëàñíîþ ³í³-

ö³àòèâîþ ìè ðîçïî÷àëè ï³äêëþ-

÷àòè îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè ñòîëèö³ — øêîëè, äè-

òÿ÷³ ñàäêè, ë³êàðí³. À â÷îðà, íå

÷åêàþ÷è ïîã³ðøåííÿ ïîãîäíèõ

óìîâ, ÿ äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-

÷àòè ïîäà÷ó òåïëà ³ â áóäèíêè.

Äî ê³íöÿ òèæíÿ òåõíîëîã³÷íèé

ïðîöåñ ìàº áóòè çàïóùåíèé. Ó

öèõ äóæå ñêëàäíèõ åêîíîì³÷íèõ

óìîâàõ ìè íàìàãàºìîñÿ çðîáè-

òè âñå, ùîá ó êâàðòèðàõ êèÿí áó-

ëî òåïëî»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà òàêîæ çàóâàæèâ,

ùî â óìîâàõ îáìåæåííÿ îáñÿ-

ãó åíåðãîðåñóðñ³â, ùî ïîâ’ÿçà-

íî ç ïîë³òè÷íîþ ñèòóàö³ºþ ³

çìåíøåííÿì ïîñòàâîê ïðèðîä-

íîãî ãàçó ç ÐÔ, âàæëèâî âïðî-

âàäæóâàòè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõ-

íîëîã³¿ òà óòåïëþâàòè ïîìåø-

êàííÿ ³ ï³ä’¿çäè.

Êè¿â ïîãàñèâ
îáë³ãàö³¿ ñåð³¿ «Ñ» 
íà 250 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü

20 æîâòíÿ 2014 ðîêó Êè¿â ïîãà-

ñèâ îáë³ãàö³¿ ñåð³¿ «Ñ» íà ñóìó

250 ìëí ãðí. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

²ãîð Í³êîíîâ. Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî

â³äñîòêîâèé äîõ³ä çà îáë³ãàö³-

ÿìè ñåð³¿ «Ñ»,â³äïîâ³äíî äî ïðîñ-

ïåêòó åì³ñ³¿ îáë³ãàö³é âíóòð³ø-

íüî¿ ì³ñöåâî¿ ïîçèêè 2012 ðîêó,

ñïëà÷åíî 17 æîâòíÿ â ïîâíîìó

îáñÿç³. Òàêèì ÷èíîì, ì³ñòî ï³ä-

òâåðäèëî ñâîþ ñïðîìîæí³ñòü òà

ãîòîâí³ñòü çä³éñíþâàòè ðîçðà-

õóíêè çà áîðãîâèìè çîáîâ’ÿçàí-

íÿìè.

Íàãàäàºìî,ùî 8 æîâòíÿ 2014

ðîêó Êè¿â ïîãàñèâ âíóòð³øí³ îá-

ë³ãàö³¿ ñåð³¿ «Â» íà ñóìó 1,125

ìëðä ãðí òà âèêîíàâ ïåðåäáà÷å-

í³ óìîâè ïîãàøåííÿ ö³ííèõ ïàïå-

ð³â — ç 6 äî 9 æîâòíÿ 2014 ðîêó.

Êè¿âðàäà â òðàâí³ 2012-ãî

âèïóñòèëà òðèð³÷í³ ìóí³öèïàëü-

í³ îáë³ãàö³¿ íà ñóìó 3,5 ìëðä ãðí

ç ð³÷íîþ ïðîöåíòíîþ ñòàâêîþ

15,25 %.

Ðàí³øå ïëàíóâàëîñÿ, ùî âêà-

çàí³ ö³íí³ ïàïåðè áóäóòü àáî ðå-

ô³íàíñîâàí³ çà ðàõóíîê åì³ñ³¿

òðèð³÷íèõ îáë³ãàö³é ñåð³¿ «Í» íà

ñóìó 2,625 ìëðä ãðí, òåðì³íîì

îá³ãó äî òðüîõ ðîê³â òà ï³ä êó-

ïîííó ñòàâêó íå á³ëüøå 15,2 %

ð³÷íèõ àáî øëÿõîì ïðîäîâæåí-

íÿ òåðì³íó ¿õ îá³ãó íà 360 äí³â.

íîâèíè

ÏÅÐÅÄ²ÑÒÎÐ²ß ïîáóäîâè äðóãî-
ãî íàçåìíîãî âèõîäó çàòÿãíóëàñÿ
íà ö³ëèõ äâà ðîêè. Ï³ñëÿ êîìïëåêñ-
íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ë³í³¿ øâèäê³ñ-
íîãî òðàìâàþ ñòàíö³ÿ «Ïëîùà Ïå-
ðåìîãè» çàïðàöþâàëà 5 âåðåñíÿ
2011 ðîêó ç îäíèì íàäçåìíèì ïå-
ðåõîäîì, ùî âèñî÷³â íàä êîë³ÿìè.
Òà íàð³êàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ âè-
êëèêàëî íàâ³òü íå òå, ùî äëÿ òîãî,
àáè ïåðåéòè íà ³íøèé á³ê äîðîãè,
äîâîäèëîñÿ äîëàòè âåëèêó ê³ëü-

ê³ñòü ñõîäèíîê, à òå, ùî âèõ³ä ðîç-
ì³ñòèëè ó ò³é ÷àñòèí³ ïëàòôîðìè,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ äàë³ â³ä ïëîù³ Ïå-
ðåìîãè. Òîæ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé, ÿê³ ùîäíÿ êîðèñòóþòüñÿ ö³ºþ
çóïèíêîþ òà ïðîäîâæóþòü ñâîþ
ïîäîðîæ ó íàïðÿìêó öåíòðó, ïî-
÷àëè ïåðåõîäèòè êîë³¿ òàì, äå ¿ì
çðó÷íî. Öå ñïðè÷èíÿëî àâàð³éí³
ñèòóàö³¿, àäæå êîë³¿ òà äîðîæíº ïî-
ëîòíî íå îáëàäíàí³ ñïåö³àëüíèìè
çíàêàìè.

Àáè çàïîá³ãòè âèíèêíåííþ íå-
áåçïå÷íèõ äëÿ æèòòÿ âèïàäê³â,ê³ëü-
êà ì³ñÿö³â òîìó ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ»
çàñèïàëî öþ ä³ëÿíêó äîðîãè âåëè-
êèìè áðèëàìè. Òà ëþäåé íå çóïè-
íèëè íàâ³òü òàê³ êàì’ÿí³ ïåðåïî-
íè. Òîæ ãðîìàäñüê³ñòü òà çäîðîâèé
ãëóçä âðåøò³-ðåøòïåðåìîãëè: ìåíø
í³æ çà ì³ñÿöü ïðàö³âíèêè ï³äïðè-
ºìñòâà îáëàøòóâàëè òóò íàçåìíèé
ïåðåõ³ä ç³ ñïåö³àëüíèìè çíàêàìè
òà ñâ³òëîôîðàìè.

«Öåé âèõ³ä ìàâ áóòè çðîáëåíèé
ç ñàìîãî ïî÷àòêó, ³ äëÿ ìåíå çîâ-
ñ³ì íå çðîçóì³ëå ð³øåííÿ ïðîåê-
òóâàëüíèê³â, àäæå ëîã³÷íî, ùî âåñü
ïîò³ê ëþäåé ðóõàºòüñÿ ó á³ê ïëî-
ù³ Ïåðåìîãè»,— çàçíà÷èâ ï³ä ÷àñ
³íñïåêö³¿ îíîâëåíîãî òðàíñïîðò-
íîãî âóçëà ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ.

Çàãàëîì çà òðè òèæí³ íà ñòàí-
ö³¿ áóëè çáóäîâàí³ ïàíäóñè, ñõî-
äèíêè òà ïåðèëà â ì³ñöÿõ ñïóñêó
òà ï³äéîìó ïàñàæèð³â íà îáîõ ïëàò-
ôîðìàõ, âñòàíîâëåíî òà ï³äêëþ-
÷åíî äî åëåêòðîåíåðã³¿ òóðí³êåòí³
ãðóïè, íàâ³ñè íàä íèìè òà ³íôîð-
ìàö³éíî-íàâ³ãàö³éí³ ïîêàæ÷èêè.
Êð³ì òîãî, ó òåñòîâîìó ðåæèì³ òóò

çàïðàöþâàâ àâòîìàò äëÿ ïðîäàæó
ïàñàæèðàì êâèòê³â äëÿ ïðî¿çäó. Çà
ñëîâàìè ãåíäèðåêòîðà ÊÏ «Êè¿â-
ïàñòðàíñ» Ñåðã³ÿ Ìàéçåëÿ, çíàêî-
âî, ùî ïðèñòð³é — óêðà¿íñüêîãî
âèðîáíèöòâà. Àâòîìàò ìîæå âè-
äàâàòè ïðî¿çí³ òà êâèòêè, â ïåð-
ñïåêòèâ³ — æåòîíè. Îêð³ì ïàïåðî-
âèõ ãðîøåé òà âèäà÷³ çäà÷³, ïðà-
öþº ç³ âñ³ìà âèäàìè áàíê³âñüêèõ
êàðòîê, à â ïîäàëüøîìó çìîæå îá-
ñëóãîâóâàòè é äåðæàòåë³â «Êàðòêè
êèÿíèíà». Ö³êàâî, ùî ïðèñòð³é çäà-
òåí ðîçï³çíàâàòè ôàëüøèâ³ êóïþ-
ðè ó 98 % âèïàäê³â ï³äðîáêè.

Ùå îäíå «íîó õàó» ñòàíö³¿ —
çãîäîì ó âåñòèáþë³ ïëàíóþòü îá-
ëàäíàòè ì³ñöå äëÿ âèäà÷³ «Êàðòîê
êèÿíèíà». ßê çàçíà÷èâ Ñåðã³é Ìàé-
çåëü, ïðîöåäóðà äëÿ ãðîìàäÿí çàé-
ìàòèìå íå á³ëüøå 10 õâ.

«Çàðàç ðîáî÷à ãðóïà â³äïðàöüî-
âóº âñ³ ö³ ïèòàííÿ ðàçîì ç ìåòðî-
ïîë³òåíîì, îðãàíàìè ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó, ùîá âñå öå áóëî ñèíõðîí-
íî. Çàê³í÷èòè ðîáîòó ïëàíóºìî çà
òèæäåíü-äâà ³ ãîòîâ³ îáëàøòóâà-
òè áëèçüêî 15 òàêèõ ì³ñöü âèäà÷³
«Êàðòîê êèÿíèí»,— ä³ëèòüñÿ ïàí
Ìàéçåëü �

Äâà ðîêè íåâïèííî¿ áîðîòüáè ãðîìàäñüêîñò³ — ³ îò
íàðåøò³ â÷îðà íà ñòàíö³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ
«Ïëîùà Ïåðåìîãè» çàïðàöþâàâ äðóãèé âèõ³ä, ùî
çíàõîäèòüñÿ áëèæ÷å äî ÒÖ «Óêðà¿íà». Òåïåð ëþäÿì,
ïîäåêóäè ç âàæêèìè âàë³çàìè, íå ïîòð³áíî äîëàòè
íåçðó÷íèé íàçåìíèé ïåðåõ³ä, ÿêèé áóâ òóò â³ä ïî-
÷àòêó. Ó òåñòîâîìó ðåæèì³ ñòàíö³þ îáëàäíàëè
â³ò÷èçíÿíèìè àâòîìàòàìè ç ïðîäàæó êâèòê³â òà
ïðî¿çíèõ. À ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ âñ³õ ïðîöåäóð òóò
ìîæíà áóäå îòðèìàòè é «Êàðòêó êèÿíèíà».

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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Ó÷îðà ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ îñîáèñòî ïðî³íñïåêòóâàâ, ÿê îáëàøòîâàíî äðóãèé íàçåìíèé ïåðåõ³ä íà ñòàíö³¿ òðàìâàþ «Ïëîùà Ïåðåìîãè»
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20 ÆÎÂÒÍß çàâåðøèëîñÿ äâîì³ñÿ÷íå ãðîìàäñüêå
îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿ íà
âóëèöþ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ñòîëèö³.

Íàãàäàºìî, ùî âðàõîâóþ÷è íåàáèÿêèé ñóñï³ëü-
íèé ðåçîíàíñ òà âèìîãó àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ì³ñ-
òà âøàíóâàòè ïàì’ÿòü óêðà¿íñüêèõ ïàòð³îò³â, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðèéíÿâ ð³-
øåííÿ îáãîâîðèòè öå ïèòàííÿ, çàëó÷èâøè äî ä³à-
ëîãó ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü æèòåë³â ñòîëèö³.

Âñüîãî äî îáãîâîðåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî ïðîåê-
òó ð³øåííÿ Êè¿âðàäè äîëó÷èëîñÿ ïîíàä 2650 êîðèñ-
òóâà÷³â âåá-ïîðòàëó ÊÌÄÀ òà ìàéæå 300 ìåøêàí-
ö³â, ÿê³ ñêîðèñòàëèñÿ «ãàðÿ÷îþ» òåëåôîííîþ ë³í³ºþ.
Ç íèõ: 61 % — ïîâí³ñòþ ï³äòðèìàëè ïðîåêò ïåðåé-
ìåíóâàííÿ âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿, 39 % âèñëîâèëèñÿ
ïðîòè.

Ñåðåä 472 ïðîïîçèö³é òà ðåäàêö³é ïðîåêòó, ùî
íàä³éøëè çà ÷àñ îáãîâîðåííÿ, ìîæíà ÷³òêî âèîêðå-
ìèòè îñíîâí³, à ñàìå: ïåðåéìåíóâàòè ëèøå ÷àñòè-
íó âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿, äå â³äáóâàëèñÿ òðàã³÷í³ ëþò-
íåâ³ ïîä³¿ (â³ä Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî âóëèö³ Îëü-
ãèíñüêî¿), çàëèøèâøè äàë³ ³ñòîðè÷íó íàçâó âóëèö³;
íå ïåðåéìåíîâóâàòè âóëèöþ ²íñòèòóòñüêó, çáåðåã-
òè 200-ð³÷íó ³ñòîðè÷íó íàçâó òà ñïðÿìóâàòè â³äïî-
â³äí³ áþäæåòí³ êîøòè íà á³ëüø âàæëèâ³ ñïðàâè; ïå-

ðåéìåíóâàòè âóëèöþ ²íñòèòóòñüêó íà âóëèöþ Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³ (áåç ñëîâà «Ãåðî¿â»); íå ïåðåéìåíîâó-
âàòè âóëèöþ ²íñòèòóòñüêó, íàòîì³ñòü ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ îäíîìó ç îá’ºêò³â ì³ñòà ç ðà-
äÿíñüêîþ ÷è ðîñ³éñüêîþ íàçâîþ àáî íîâîìó îá’ºê-
òó; íåçàëåæíî â³ä ð³øåííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ,
âñòàíîâèòè íà ì³ñö³ òðàã³÷íèõ ïîä³é ìåìîð³àëüíî-
ìóçåéíèé êîìïëåêñ, ïàì’ÿòíèé çíàê, îáëàøòóâàòè
ñêâåð ÷è àëåþ; íå ïåðåéìåíîâóâàòè îá’ºêòè â ³ñòî-
ðè÷íîìó öåíòð³ ì³ñòà.

«Êè¿âñüêà ì³ñüêà âëàäà âäÿ÷íà âñ³ì êèÿíàì çà
íåáàéäóæ³ñòü òà àêòèâí³ñòü ï³ä ÷àñ öüîãî ñóñï³ëüíî
âàæëèâîãî îáãîâîðåííÿ. Îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ç îáî-
â’ÿçêîâèì âðàõóâàííÿì ïîáàæàíü ãðîìàäñüêîñò³ òà
ðåçóëüòàò³â ðîáîòè ïðîô³ëüíèõ êîì³ñ³é áóäå ïðèé-
íÿòî íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè»,— ï³äñóìîâóþ÷è, íàãîëîñè-
ëà äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é
Ìàðèíà Õîíäà �

²Í²Ö²ÀÒÎÐÀÌÈ çàõîäó ñòàëè ñòîëè÷íà Äåðæàâòî-
³íñïåêö³ÿ ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íàóêè,
ìîëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.

Â³äêðèëà çìàãàííÿ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò çãàäàíîãî
Äåïàðòàìåíòó Îëüãà ×åðàíüîâà. Âîíà â³ä ³ìåí³ âñüî-
ãî ñêëàäó æóð³ ïðèâ³òàëà ä³òåé ç ïåðåìîãîþ ó ðàéî-
í³ òà ïîáàæàëà óñï³õ³â ó ì³ñüêèõ çìàãàííÿõ.

Ð³âåíü çíàíü îö³íþâàëè íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâ’ÿç-
ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ì³ñòà Êèºâà Íà-

òàë³ÿ Ñòîðîæèê, ïðåäñòàâíèê â³ä «Àñîö³àö³¿ áåçïå-
êè äîðîæíüîãî ðóõó» Ìèõàéëî Áåðë³í, çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà Êè¿âñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó ëÿëüîê ²ë-
ëÿ Ïîâîëîöüêèé òà ãîëîâíèé ðåäàêòîð íàö³îíàëü-
íîãî òåëåâ³ç³éíîãî ÷åìï³îíàòó ÊÂÊ (1999 — 2001 ðð.)
Îëåã Åðüîì³í.

Âñ³ êîìàíäè øêîëÿð³â äåìîíñòðóâàëè îá³çíà-
í³ñòü â äîðîæí³é ãðàìîò³. Â ïðîöåñ³ ãðè ä³òè ïî-
âèíí³ áóëè âèêîíàòè ð³çí³ çàâäàííÿ: âèçíà÷èòè
äîðîæí³ çíàêè òà ñôîðìóëþâàòè ¿õ âèìîãè, â³äïî-
â³ñòè íà ïèòàííÿ, ÿê òðåáà ïîâîäèòèñÿ â ñêëàäíèõ
ñèòóàö³ÿõ íà äîðîç³ òîùî. Íà äåÿê³ ç öèõ ïèòàíü
íå êîæíèé äîðîñëèé çì³ã â³äïîâ³ñòè, à îò øêîëÿ-
ð³ ðåàãóâàëè ìîìåíòàëüíî. Îêð³ì çíàíü, âàæëè-
âèì ñòàëî âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³, ç³áðàí³ñòü
òà êì³òëèâ³ñòü.

Ï³ñëÿ íàïðóæåíîãî òóðí³ðíîãî ñóïåðíèöòâà ïåð-
øå ì³ñöå ³ çâàííÿ êðàùèõ çíàâö³â ÏÄÐ ðîçä³ëèëè
êîìàíäè «Ñòîï êîíòðîëü» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó òà
«Çåëåíà Õâèëÿ» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó. Äðóãå ì³ñöå
ïîñ³ëè ïðåäñòàâíèêè êîìàíäè «²íäèãî» Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó. Àëå áåç ïîäàðóíê³â íå çàëèøèâñÿ æî-
äåí ó÷àñíèê. Íà çãàäêó ïðî öþ çóñòð³÷ ó÷àñíèêè îò-
ðèìàëè ö³íí³ ïîäàðóíêè òà ïî÷åñí³ ãðàìîòè â³ä
Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ �

Çìàãàííÿ íà êðàùèõ
çíàâö³â ÏÄÐ

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ Êèºâà ðîçïî÷à-
ëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
ñòîñîâíî ïîñàäîâèõ îñ³á ÊÏ «Êè-
¿âê³íîô³ëüì», ÿê³ çà çàâèùåíè-
ìè ö³íàìè çàêóïèëè ê³íîîáëàä-
íàííÿ. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïî-
â³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷-
íî¿ ïðîêóðàòóðè.

Íà ïî÷àòêó 2014 ðîêó ñëóæáîâ-
öÿìè êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ïðèäáàíî ó ïðèâàòíî¿ ô³ð-
ìè ê³íîîáëàäíàííÿ íà ñóìó 3 ìëí
ãðèâåíü. Îäíàê ï³ä ÷àñ ïðîêóðîð-

ñüêî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî ç’ÿñîâàíî,
ùî âèçíà÷åíà äîãîâîðîì ö³íà
ìàéæå âòðè÷³ âèùà çà ñåðåäíüî-
ðèíêîâó. ßê íàñë³äîê, òåðèòîð³-
àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà çàâäàíî çáèò-
ê³â íà ñóìó 1,8 ìëí ãðèâåíü.

Â³äîìîñò³ ïðî âêàçàíèé ôàêò
ñòîëè÷íîþ ïðîêóðàòóðîþ âíå-
ñåíî äî ªÐÄÐ çà ÷. 2 ñò. 364 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (çëî-
âæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâè-
ùåì). Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ
òðèâàº �

Ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â ÊÌÄÀ íàãàäóº, ùî 22 æîâò-
íÿ 2014 ðîêó âïåðøå çà 6 ðîê³â
áóäóòü ïðîâåäåí³ çåìåëüí³ òîð-
ãè ç ïðîäàæó ä³ëÿíîê êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà çà ïðîçîðîþ
òà â³äêðèòîþ ïðîöåäóðîþ. Íà
àóêö³îí âèñòàâëÿòü 6 ëîò³â ó ï’ÿ-
òè ðàéîíàõ ñòîëèö³.

Êð³ì òîãî, çåìåëüí³ òîðãè â³ä-
áóäóòüñÿ 5 ëèñòîïàäà òà 19 ëèñ-
òîïàäà öüîãî ðîêó, íà ÿê³ áóäå
âèñòàâëåíî ïî îäí³é ä³ëÿíö³.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîð-
ìàö³þ, îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåí-
òàìè òà ìàòåð³àëàìè íà çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè ìîæíà ó Âèêîíàâöÿ
òîðã³â (Òîâàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà
àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà», ì. Êè-

¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5,
êîðï. 6-Á, 5-é ïîâåðõ) àáî ó Äå-
ïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
(ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32-À,
ê³ìíàòà 415).

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ
òîðã³â ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíî-
ìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëüíîãî îð-
ãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðå-
àë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôå-
ð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Íàãàäàºìî: Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî äîðó-
÷èâ ïðîô³ëüíèì ñëóæáàì â³äíî-
âèòè ðåàë³çàö³þ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíîê íà â³äêðèòèõ àóêö³îíàõ
äëÿ ïðîçîðîñò³ ïðîäàæó ñòîëè÷-
íî¿ çåìë³ òà íàïîâíåííÿ êè¿â-
ñüêîãî áþäæåòó �

Çàâåðøåíî îáãîâîðåííÿ
ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ
âóëèö³ ²íñòèòóòñüêî¿

Ó ñòîëèö³ ñòàðòóº îïàëþâàëüíèé ñåçîí

Ì²ÑÜÊÎÞ âëàäîþ ðîçïî÷àòî ïî-
äà÷ó òåïëà íà îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè. Òàêîæ âèçíà÷å-
íî çàãàëüíèé ðåãëàìåíò ïî÷àòêó
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Ïðî öå ï³ñ-
ëÿ çàñ³äàííÿ Àíòèêðèçîâîãî øòà-
áó ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Ó çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì ïî-
ãîäíèõ óìîâ òà ñóòòºâèì çíèæåí-
íÿì ñåðåäíüîäîáîâî¿ òåìïåðà-
òóðè â ñòîëèö³ ïðèéíÿòî ð³øåí-
íÿ ïðî ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó â Êèºâ³. Ó ì³ñò³ âæå ðîç-
ïî÷àòî ï³äêëþ÷åííÿ äî òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ ïðèì³ùåííÿ ë³êà-
ðåíü, äèòñàäê³â òà øê³ë. Ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïðî ïîäà÷ó òåïëà íà
îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè ï³äïèñàíå ìåðîì 17 æîâò-
íÿ»,— ñêàçàâ â³í.

Àêòè ãîòîâíîñò³ äî ðîáîòè â îñ³í-
íüî-çèìîâèé ïåð³îä íà ñüîãîäí³ îò-
ðèìàëè âñ³ æèòëîâ³ áóäèíêè, à òà-
êîæ óñ³ îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³. Êîìóíàëüíèìè
ñëóæáàìè ïðîâåäåíî â³äïîâ³äí³ îð-

ãàí³çàö³éí³ òà òåõí³÷í³ çàõîäè, çîê-
ðåìà, ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåìîíò òà
âèïðîáóâàííÿ áóäèíêîâèõ êîìóí³-
êàö³é, à òàêîæ ðîáîòè ç óòåïëåííÿ.

Ó Êèºâ³ äî ðîáîòè â îñ³ííüî-
çèìîâèé ïåð³îä 2014-2015 ðîê³â
íà 100 % ï³äãîòîâëåíî ñîö³àëüí³
îá’ºêòè: 511 øê³ë-³íòåðíàò³â, 493
äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäè, 153
ìåäè÷í³ çàêëàäè.

Íà ñüîãîäí³ ï³äãîòîâëåíî 267
êîòåëåíü, çàì³íåíî 6 êîòë³â, êàï³-
òàëüíî â³äðåìîíòîâàíî 27 êîòë³â.
Ó ðàìêàõ ï³äãîòîâêè çä³éñíåíî â
ïîâíîìó îáñÿç³ ðîáîòó íà òåïëî-
âèõ ìåðåæàõ ó äâîòðóáíîìó îá-
÷èñëåíí³ (2297,96 êì), çàì³íåíî
15,25 êì òåïëîâèõ ìåðåæ ó äâî-
òðóáíîìó îá÷èñëåíí³ (100 %), ï³ä-
ãîòîâëåíî 2585 öåíòðàëüíèõ òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â (100 %) �

«Êè¿âê³íîô³ëüì» çàâäàâ ì³ñòó ìàéæå
äâà ì³ëüéîíè çáèòê³â

Âðÿòóºìî Ãîñòèííèé äâ³ð

ÏÐÎÄÎÂÆÓªÌÎ ðàçîì ðÿòóâà-
òè Ãîñòèííèé äâ³ð. Â³í º îêðà-
ñîþ íå ò³ëüêè Êîíòðàêòîâî¿ ïëî-
ù³, à é óñüîãî Êèºâà, ãîðä³ñòþ êè-
ÿí. Ãîñòèííèé äâ³ð — íå ëèøå
âç³ðåöü êëàñè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè
ïî÷àòêó XIX ñò., öå ùå öåíòðàëü-
íà ñïîðóäà Êîíòðàêòîâî¿ ïëî-
ù³ — ³ñòîðè÷íîãî öåíòðó Êèºâà
XIII-XIX ñò., äå â³äáóâàëèñÿ êè-
¿âñüê³ â³÷à, ïàðàäè, êîíòðàêòîâ³
ÿðìàðêè, ä³ÿëè ð³çíîìàí³òí³ àò-
ðàêö³îíè.

Äëÿ êîíñåðâàö³¿ îá’ºêòà ïî-
òð³áí³ êîøòè. Êèÿíè, ïðîøó Âàñ
ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ íà ïðîåêò
êîíñåðâàö³¿ Ãîñòèííîãî äâîðó,
ùîáè â³í ïåðåæèâ çèìó. Â³ðþ,
ùî ò³ëüêè ðàçîì ìè çìîæåìî
çáåðåãòè éîãî äëÿ íàñ ³ íàøèõ
íàùàäê³â.

Çá³ð êîøò³â ïðîâîäèòèìå ÃÎ
«Àíäð³¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòè-
âà». Êîøòè ñë³ä ïåðåêàçóâàòè íà
Ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ «Àíäð³-
¿âñüêà-Ïåéçàæíà ²í³ö³àòèâà».

Ï/ð 26005088586000 â ÏÀÒ ÊÁ
«Íàäðà», ì. Êè¿â, ÖÅÍÒÐ, ÌÔÎ
380764, Êîä ªÄÐÏÎÓ 38404873,
ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: «Áëàãî-
ä³éíèé âíåñîê» �
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25.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�24�люто�о�2011�ро���№ 56/5443

«Про�затвердження�Поряд���визначення�об-

ся�ів�пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тим-

часових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначен-

ня�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльно-

сті,�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�в��триманні�об’є�тів�бла�о-

�строю�м.�Києва�та�внесення�змін�до�дея�их

рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради»�та�дея�их�рі-

шень�Київсь�ої�місь�ої�ради.

26.�Про�відмов��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Стар�ада»���поновленні�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежит-

лової�б�дівлі�адміністративно�о�призначення

з�автомобільним�пар�ін�ом�на�в�л.�Тимірязєв-

сь�ій,�36���Печерсь�ом��районі�м.�Києва.

27.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�Деснянсь�ом��районном�

�правлінню�Головно�о��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�на�просп.�Лісовом�,�43-а���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації

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

���(К-22229).

28.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ом�нальном��підприємств��«Жит-

лосервіс�«Оболонь»�Оболонсь�о�о�район���

місті�Києві�на�в�л.�Героїв�Дніпра,�22-б�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративно-офісної�б�-

дівлі�(К-21175).

29.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«МОБІЛЬНИЙ�РЯТУВАЛЬНИЙ�ЦЕНТР

ДСНС�УКРАЇНИ»�на�в�л.�Кірово�радсь�ій,�19

��Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о

б�дин���та��осподарсь�их�спор�д�(К-22454).

30.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ом�нальном��підприємств�

«Дире�ція�з��апітально�о�б�дівництва�та�ре�он-

стр��ції�«Київб�дре�онстр��ція»�на�просп.�Бро-

варсь�ом�,�93���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�мод�льної��отельні�(К-21866).

31.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�державном��підприємств�

«Виробниче�об’єднання�«Київприлад»�на�в�л.

Гарматній,�8���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації��о-

тельні-�орп�с��№ 11�(К-22095).

32.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�державном��підприємств�

«Виробниче�об’єднання�«Київприлад»�на�в�л.

Генерала�Т�пи�ова,�17���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�ата-

ції���ртожит���(К-22096).

33.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�державном��підприємств�

«Виробниче�об’єднання�«Київприлад»�на�в�л.

Виборзь�ій,�82���Солом’янсь�ом��районі�м.

Києва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�-

дин�����льт�ри�(К-22582).

34.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�державном��підприємств�

«На��ово-дослідний�інстит�т�б�дівельно�о�ви-

робництва»�на�в�л.�Ма�сима�Кривоноса,�2-б

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

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

виробничих�б�дівель�та�спор�д�підприємства

(К-21012).

35.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ом�нальном��підприємств�

«Житлосервіс�«Приозерне»�Оболонсь�о�о

район����місті�Києві�на�в�л.�Лайоша�Гавро,�7-

а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о�ад-

міністративно�о�б�дин���(ЖЕК-205)�(К-20993).

36.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�державном��підприємств�

«Дарниць�ий�ва�оноремонтний�завод»�на�в�л.

Алма-Атинсь�ій,�115���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин���(К-20663).

37.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��правлінню�освіти�Подільсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції�на�в�л.�Тираспольсь�ій,�43���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�б�дівлі�та�спор�д�дош�ільно�о�на-

вчально�о�за�лад��(К-22677).

38.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�дош�ільном��навчальном��за-

�лад��№ 792�на�в�л.�Леніна,�49-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дівель�за�лад��(К-21280).

39.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ІНВЕСТБУД�ГАРАНТ»�на

просп.�Мос�овсь�ом�,�24-б�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва��ромадсь�о-

тор�овельно�о�центр��(К-22336).

40.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВХІМПОСТАЧ»�на�просп.

Мос�овсь�ом��(зато�а�Вол�овата)�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�об-

сл��ов�вання�та�е�спл�атації�об’є�та�інженер-

но-транспортної�інфрастр��т�ри�та�дорож-

ньо�о��осподарства�(транспортна�розв’яз�а

під’їзних�шляхів�до��ромадсь�о-тор�овельно-

�о�центр��із�енер�етичною�системою�спор�д

освітлення,�очисних�спор�д�та�де�оративним

озелененням�території�за�ально�о��орист�-

вання)�(К-22176).

41.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�спеціалізованій�за�альноос-

вітній�ш�олі�І-ІІІ�ст�пенів�№ 305�з�по�либленим

вивченням�іноземної�мови�на�в�л.�Леніна,�53

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�(К-21232).

42.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�дош�ільном��навчальном��за-

�лад��№ 21�на�в�л.�Бориса�Гмирі,�2-����Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�за�лад��(К-21238).

43.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�за�альноосвітньом��навчаль-

ном��за�лад��«Київсь�а�інженерна��імназія»

на�в�л.�Княжий�Затон,�12а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�б�дівель�за�лад��(К-21240).

44.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�ш�олі-дитячом��сад���І�ст�пе-

ня�«Весел�а»�імені�Тимофія�Л�бенця�на�в�л.�Ур-

лівсь�ій,�3-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�за-

�лад��(К-21277).

45.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�Інстит�т��еле�тродинамі�и

Національної�а�адемії�на���У�раїни�на�просп.

Перемо�и,�56���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-лабораторно�о��орп�с�,��оспо-

дарсь�их�б�дівель,�спор�д�та�влашт�вання

ре�реаційної�зони�(К-21101).

46.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�У�раїнсь�ом��інстит�т��під-

вищення��валіфі�ації�працівни�ів�телебачен-

ня,�радіомовлення�і�преси�на�в�л.�Бо�дана

Хмельниць�о�о,�46���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративної�б�дівлі�(К-22716).

47.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�Київсь�ом��Б�дин���вчених

Національної�а�адемії�на���У�раїни�на�в�л.�Во-

лодимирсь�ій,�45-А���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�і�спор�д�(К-20479).

48.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�Міністерств��оборони�У�ра-

їни�на�в�л.�К�рсь�ій,�13���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�адміністративно-�осподарсь�их

б�дівель�і�спор�д�війсь�ово�о�містеч�а�№ 63

(К-22804).

49.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�державном��підприємств�

«На��ово-дослідний�інстит�т�б�дівельно�о�ви-

робництва»�на�просп.�Червонозоряном�,�51

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

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

виробничих�б�дівель�і�спор�д�підприємства

(К-21013).

50.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Па�ерЕ�сперт»�на�в�л.�Сім’ї

Сосніних,�3���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�лад-

сь�ої�б�дівлі�(К-20134).

51.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�Дніпровсь�ій��вартирно-е�с-

пл�атаційній�частині�(район�)�на�в�л.�Нижній

Вал,�49�(літери�«А»�і�«Б»)���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�полі�ліні�и�війсь�ової�частини�(К-

19528).

52.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��зелем�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Беліч�о�О�сані

Оле�сандрівні�на�в�л.�Бродівсь�ій,�145-л���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20160).

53.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Гребеню��Ірині

Ми�олаївні�на�в�л.�Комсомольсь�ій,�71-а���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-21899).

54.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Ніютіній�Інні�Ана-

толіївні�на�в�л.�Свердлова,�17-а���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-19927).

55.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Воронін��Оле�-

сію�Юрійович��на�в�л.�58-ій�Садовій,�діл.�149

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ведення

садівництва�(К-22000).

56.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Тарадію�Гри�о-

рію�Юрійович����пров.�Ен�ельса,�3���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20703).

57.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Черниш��В’яче-

слав��Іванович��на�в�л.�Підлип�а,�17-����Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,

е�спл�атації,�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин���і��осподарсь�их�б�дівель�(К-20707).

58.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Ш�льзі�Наталії�Ва-

леріївні�на�в�л.�Малоземельній,�39-м���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20708).

59.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Христич��Оле�-

сандр��Васильович��на�в�я.�9-�о�Травня,�3��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-21121).

60.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Зоновій�Олені�Іва-

нівні�на�в�л.�Крилова,�21-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-20699).

61.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Че�марьов��Ана-

толію�Іванович��на�в�л.�Карла�Мар�са,�71��

Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-21768).

62.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Сміян��Володи-

мир��Оле�сандрович��на�в�л.�Левадній,�20-�

��Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-22002).

63.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянці�Карміній�Катерині�Сер-

�іївні�на�в�л.�Костянтина�Ареф’єва,�31-����Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20442).

64.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Пирен�о�Тетяні

Володимирівні�на�в�л.�Крилова,�34-а���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-22235).

65.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Плохотню��Ользі

Василівні�на�в�л.�Валі�Коти�а,�32а���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20982).

66.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Гармаш�Юлії�Юлі-

ївні���пров.�Новонародном�,�9-а���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-19742).

67.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Гайдаю�Єв�е-

нію�Володимирович����пров.�Ен�ельса,�6-6��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20615).

68.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Котловом��Ми-

�олі�Дмитрович��на�в�л.�Садовій,�25���Дар-
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ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-19450).

69.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Тарандій�Людми-

лі�Іванівні���пров.�Ком�ністичном�,�2���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-20702).

70.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Рєзні�ов��Ва-

дим��Ві�торович��на�в�л.�Антонова-Овсієн�а,

23���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�-

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-

19301).

71.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Незабитовсь�о-

м��Леонід��Аполлінарійович��на�в�л.�1-ій�Озер-

ній,�діл.�53���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�(К-

22054).

72.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Бож���Дмитр��Сер-

�ійович��на�в�л.�Калініна,�8-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

б�дівель�і�спор�д�(К-19807).

73.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Лазор���Оле�-

сандр��Оле�сандрович����пров.�Л��овом�,�

12-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-19558).

74.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянин��Палажчен���Ві�-

тор��Іванович��на�в�л.�Карла�Мар�са,�34-б��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-19536).

75.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и��ромадянці�Бондар�Ганні�І�-

натівні�на�в�л.�Льва�Толсто�о,�4-в���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-21784).

76.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и��ромадянин��Ребен���В’ячеслав�

Сер�ійович��на�в�л.�Боровій,�37-а���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-22004).

77.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и�ЧОЛОВІЧОМУ�МО-

НАСТИРЮ�НА�ЧЕСТЬ�РІЗДВА�ПРЕСВЯТОЇ�БО-

ГОРОДИЦІ�КИЇВСЬКОЇ�ЄПАРХІЇ�УКРАЇНСЬКОЇ

ПРАВОСЛАВНОЇ�ЦЕРКВИ�на�Дніпровсь�ом�

шосе�(х�тір�Вільний)���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації

б�дівлі�монастиря�(К-20758).

78.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и��ом�нальном��під-

приємств��«Київпастранс»�на�в�л.�Івана�Мазе-

пи���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ліній-

но-диспетчерсь�ої�станції�(К-19446).

79.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

роблення�до��ментації�із�земле�строю�щодо

відведення�земельної�ділян�и�фізичній�осо-

бі —�підприємцю�Котов��Володимир��Андрі-

йович��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

тор�овельно�о��омпле�с��на�в�л.�Таш�ент-

сь�ій���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-20900).

80.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и�релі�ійній��ромаді

У�раїнсь�ої�православної�цер�ви�Київсь�о�о

патріархат��Свято-Пантелеймонівсь�ій�пара-

фії���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�просп.

Перемо�и,�73-б���Святошинсь�ом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

храм��на�честь�Свято�о�бла�овірно�о��нязя

Оле�сандра�Невсь�о�о�з�дзвінницею,�трапез-

ною�та�альтан�ою-бюветом�(К-18358).

81.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и��ом�нальном��під-

приємств��«ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД»�між�в�л.

Леніна�(с.�Троєщина)�та�зато�ою�Доманя��

Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для�створен-

ня�зони�відпочин���з�влашт�ванням�набереж-

ної�та�б�дівництвом�об’є�тів�с�п�тньої�інфра-

стр��т�ри�(К-18284).

82.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и�Свято-Іллінсь�ій�па-

рафії�У�раїнсь�ої�православної�цер�ви�в�По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва�на�набережній

Дніпровсь�ій���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�храмово�о��омпле�с��(К-17422).

83.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и�Свято-Ми�ільсь�ій

релі�ійній��ромаді���Печерсь�ом��районі�міс-

та�Києва�У�раїнсь�ої�православної�цер�ви�Ки-

ївсь�о�о�патріархат��на�площі�Слави���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�пра-

вославної�цер�ви�(К-18644).

84.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и�ЛІСНИКІВСЬКІЙ

СІЛЬСЬКІЙ�РАДІ�КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО

РАЙОНУ�КИЇВСЬКОЇ�ОБЛАСТІ���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(орієнтовно�на�відстані�

1��м�від�місь�ої�см��и)�для�б�дівництва�доро-

�и�за�ально�о��орист�вання�(заїзд�в�с.�Лісни-

�и�з�доро�и�Київ —�Знам’ян�а)�(К-18653).

85.�Про�відмов����наданні�дозвол��на�роз-

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

дення�земельної�ділян�и��ом�нальном��під-

приємств��«ВАТУТІНСЬКІНВЕСТБУД»�між�в�л.

Теодора�Драйзера�та�в�л.�Еле�тротехнічною

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�ба�атоф�н�ціональ-

но�о��омпле�с��з�надання�посл���населенню

(К-18286).

86.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22.05.2013�№ 521/9578�«Про

надання��ом�нальном��підприємств��«Гене-

ральна�дире�ція�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�об-

сл��ов�вання�іноземних�представництв»�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дин�ів�і�спор�д�дип-

ломатичних�представництв,�резиденції�послів

іноземних�держав�з�підземними�пар�ін�ами

на�б�льв.�Др�жби�народів,�13-а���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва»�(А-20915).

87.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22.05.2013�№ 404/9461�«Про

надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян-

�и�Державном��на��ово-дослідном��інстит�-

т��з�лабораторної�діа�ности�и�та�ветеринар-

но-санітарної�е�спертизи�на�в�л.�Донець�ій,

30���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�об-

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

но-лабораторно�о��орп�с�,�віварію�та��ара-

жа»�(А-20797).

88.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�26.11.98�№ 62-1/163�«Про

приватизацію�земельних�діляно��садово�о�то-

вариства�«Оболонь»�Мінсь�о�о�район�»�та�від

08.06.2000�№ 149-17/870�«Про�приватизацію

земельних�діляно��садово�о�товариства�«Обо-

лонь»�Мінсь�о�о�район�»�(А-20496).

89.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�07.07.1998�№ 65�«Про�пере-

дач���ромадянам���приватн��власність�зе-

мельних�діляно��для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�жилих�б�дин�ів�і��осподарсь�их�б�-

дівель»�(А-20692).

90.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27.10.2011�№ 518/6754�«Про

надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«ВІС-

КОМ»�на�просп.�Перемо�и,�67���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�виробничих,�с�ладсь�их,�адміністра-

тивних�приміщень�існ�ючих�б�дівель»�(А-21005).

91.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28.01.1999�№ 116-2/217�«Про

передач���ромадянам���приватн��власність

земельних�діляно��для�обсл��ов�вання�жит-

лових�б�дин�ів�та��осподарсь�их�б�дівель»�(А-

20685).

92.�Про�змін��цільово�о�призначення�зе-

мельної�ділян�и�Сл�жбі�безпе�и�У�раїни�і�ви-

�ористання�її�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�ата-

ції�житлово�о�б�дин���на�8�лінії,�діл.�22�(�ро-

чище�Натал�а)�(КДТ�«Чорнобилець»)�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6260).

93.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�та�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и��ромадян-

ці�Ж�рбі�Людмилі�Ми�олаївні�на�в�л.�Івана�Ма-

зепи,�5�(літ.�А’)���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�за�ла-

д���ромадсь�о�о�харч�вання�(Є-1227�).

94.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1223).

95.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1221).

96.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое�т��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�ділян�и�та�на�проведення�е�спертної��ро-

шової�оцін�и�земельної�ділян�и�малом��при-

ватном��підприємств��«ФАУНА-СЕРВІС»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�вете-

ринарно�о��оспіталю�на�в�л.�Са�са�ансь�о�о,

44-����Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1225).

97.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1220).

98.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1219).

99.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,

що�підля�ає�продаж��(Є-1222).

100.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації�адміністративно-виробничо-с�лад-

сь�их�б�дівель�на�розі�пров.�Виборзь�о�о�та�в�л.

Козелець�ої���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Є-1146).

101.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�цен-

тр��на�в�л.�Новопиро�івсь�ій,�34-38���Голосі-

ївсь�ом��районі�м.�Києва�(Є1216).

102.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�станції�технічно�о�обсл�-

�ов�вання�або�автомий�и�на�Кільцевій�дорозі,�17

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1199).�

103.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на

земельних�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва,

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

но�о�підприємства�з�автосалоном,�вистав�о-

вими�приміщеннями�та�приб�дованою�стан-

цією�техобсл��ов�вання�з�офісними�примі-

щеннями�на�в�л.�К�ренівсь�ій,�27-а�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1197).

104.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації�тор�ово-офісно�о�центр��на�в�л.�За-

річній,�46���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(Є-

0803).

105.�Про�продаж�земельної�ділян�и�на�земель-

них�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�с�ладсь�о�о��омпле�-

с��на�в�л.�Коле�торній���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�(Є-1200).

106.�Про�продаж�земельної�ділян�и��рома-

дянці�Михайловій�Зої�Петрівні�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�з�за�ладами��ро-

мадсь�о�о�харч�вання,�офісними�та�тор�овель-

ними�приміщеннями�на�б�льв.�Тараса�Шев-

чен�а,�27�(літ.�А)���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�(Є-1211).

107.�Про�продаж�земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ШПІЛЬ»

для�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�санаторно-

��рортно�о�центр��на�в�л.�К�рортній,�11�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1000).

108.�Про�продаж�земельної�ділян�и��рома-

дянин��Де�тяр��Андрію�Геннадійович��для�е�с-

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

�о�б�дин�����пров.�Несторівсь�ом�,�8�(літ.�А)

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1213).

109.�Про�продаж�земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«СТРІЖ-

ІНВЕСТ»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання��отельно-офісно�о��омпле�с��з

вб�дованими�приміщеннями�для�тор�івлі,��ро-

мадсь�о�о�харч�вання�та�пар�ін�ом�на�в�л.

Жилянсь�ій,�47���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Є-0988).

110.�Про�поновлення�п�блічном��а�ціонер-

ном��товариств��«Три�отажна�фабри�а�«Ро-

за»�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�с�лад���тилю

на�в�л.�Лінійній,�7���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-20911).

111.�Про�поновлення�приватном��а�ціонер-

ном��підприємств��«Мандарин�Плаза»�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�тор�овельно-офісно�о��омпле�с��на�пе-

ретині�в�л.�Мечни�ова�та�б�льв.�Лесі�У�раїн-

�и���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21087).

112.�Про�поновлення�У�раїнсь�ій�спілці�ве-

теранів�Аф�аністан��(воїнів-інтернаціоналіс-

тів)�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�житлово-офісно�о��омпле�с��з

вб�дованими�та�приб�дованими�приміщення-

ми�і�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Михайла

Дра�омірова,�2-а���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(зі�змінами)�(А-20949).

113.�Про�поновлення�ПРИВАТНОМУ�АКЦІО-

НЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ

КОМБІНАТ�№ 1»�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва��омпле�с��житлових

б�дин�ів�з�вб�дованими�приміщеннями�на

�звозі�Герцена,�32���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-15469).

114.�Про�припинення��ом�нальном��підпри-

ємств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�дин-

�ів�«Житлоінвестб�д-УКБ»�права��орист�ван-

ня�земельними�ділян�ами�вздовж�в�лиці�Ми-

лославсь�ої���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

(А-20913).

115.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово-

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

на�в�л.�Пожарсь�о�о,�16-б���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9003).

116.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житлово-

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

на�в�л.�Вільшансь�ій,�4-6/6���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-8341).

117.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Парфенов��Василю�Семенович�,�Пар-

феновій�Світлані�Семенівні�для�б�дівництва�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Крилен�а,�24��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9045).

118.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Шелефост�Людмилі�Павлівні�для

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Л��овій,�48���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-8816).

119.�Про�надання�Києво-Печерсь�ом��ліцею

№ 171�«Лідер»�Печерсь�о�о�район��м.�Києва

земельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції,�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�на�в�л.�Лейп-

цизь�ій,�11а���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-5300).

120.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Сл�ж-

бі�зовнішньої�розвід�и�У�раїни�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дів-

лі�на�в�л.�На�ірній,�24/1���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-5759).

121.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�04�люто�о�2014�ро���№ 6/10152

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

122.�Про�внесення�змін�до�Про�рами�поліп-

шення�ор�анізації�під�отов�и��ромадян�до�вій-

сь�ової�сл�жби,�припис�и�до�призовної�діль-

ниці,�призов��на�стро�ов��війсь�ов��сл�жб��та

війсь�ово-патріотично�о�виховання�молоді�на

2011-2015�ро�и,�затвердженої�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�17.02.2011�№ 16/5403.

123.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��

№ 19/5406�«Про�затвердження�місь�ої�цільо-

вої�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на

2011-2015�ро�и»�та�фінанс�вання�її�заходів��

2014�році.
Київський міський голова 

В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 18.04.2013 № 300/9357

Рішення Київської міської ради № 58/58 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ%
ради від 22.09.2011 № 34/6250, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18.04.2013�№ 300/9357�«Про�переда-

ч��в�оренд��без�проведення��он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної�власності�територі-

альної� ромади�міста�Києва»,�а�саме:�п�н�т�1�додат�а�до�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

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

Києва�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

��ласти�в��становленом��поряд���до овір�орен-

ди�нежитлових�приміщень��ом�нальної�влас-

ності�територіальної� ромади�міста�Києва�з ід-

но�з�п�н�том�1�цьо о�рішення.

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

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

тань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УДАР
(УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ
АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА"
(для розміщення громадської приймальні
депутата Київради Гаряги О. О.)

ПУШКІНСЬКА, № 32, ЛІТ. А, А'
Шевченківський район, НБк ?
2?поверховий,
адміністративне, підвал,
мезонін 
Площа, кв. м ? 2874,70

ГРОМАДСЬКІ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТІВ
КИЇВРАДИ

2 роки
364 дні

? 50,00 1 грн
на рік 

? 2,00 4 %

2 поверх 
Площа, кв. м ?
52,00

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 39/39 від 4 вересня 2014 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Регламенту Київської міської ра%
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені

деп�татами�Київради�та�о олошені�на�пленар-

ном��засіданні�Київради�04.09.2014,�з ідно�з

додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор анам,�я�им�на-

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіцій-

н��письмов��відповідь�на�ньо о�Київраді�і�де-

п�татам�Київради�протя ом�десяти�днів�з�мо-

мент��отримання�запит�.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о о� олови —�се�-

ретаря�Київради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�04.09.2014�№ 39/39

Депутатські запити органам та посадовим особам, 
внесені депутатами Київради та підтримані 

на пленарному засіданні Київради 04.09.2014

13. Бричук Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо необхідності проведення ремонту у під'їздах будинку № 20 на
бульв. Лесі України в Печерському районі

14. Бродський Олександр Якович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо повернення орендованих приміщень дитячому навчальному
закладу № 159, який знаходиться на вул. Житкова, 7?б

15. Бродський Олександр Якович Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) Щодо
виконання робіт з облаштування пішохідної доріжки до залізничної
платформи "Сирець"

16. Бродський Олександр Якович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо покращення організації дорожнього руху в районі вулиць
Новоукраїнської, Руданського, Жамбила Жабаєва

17. Вовченко Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо формування переліку найбільш важливих загальноміських
заходів та напрямків, які будуть фінансуватися в рамках Програми
економічного та соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

18. Вовченко Олександр Леонідович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо обурення громадськості бездіяльністю Прокуратури міста Києва,
фактичного ухилення від розслідування фактів кримінального
відчуження і руйнації приміщень дитячого садка № 183 на вул.
Пушкінській, 33, ролі у цьому посадових осіб органів місцевого
самоврядування, БТІ м. Києва, представників органів прокуратури, які
не реагували на порушення законодавства України, та щодо
необхідності притягнення цих осіб до відповідальності

19. Ганноха Богдан Ігорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо сприяння у вирішенні питання погашення заборгованості перед
підприємствами, які організовують шкільне харчування у навчальних
закладах Деснянського району

20. Гапчук Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо розгляду можливості передачі гуртожитків в місті Києві із
державної до комунальної власності міста Києва

21. Гапчук Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо створення комісії Київської міської ради із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

22. Гапчук Максим Миколайович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо перевірки дотримання комунальною корпорацією "Київавтодор"
вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

23. Гапчук Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Начальнику Головного управління
Держсанепідемслужби у м. Києві, головному санітарному лікарю м.
Києва Рубану О. М. 
Щодо перевірки безпечності експлуатації атракціонної техніки,
дотримання санітарних норм і правил закладами громадського
харчування у Гідропарку 

24. Гацько Василь Миколайович В. о. начальника інспекції державного архітектурного?будівельного
контролю у місті Києві Ліхунову К. Є. 
Щодо будівельних робіт на перетині провулку Деканського та
Харківське шосе 

25. Головня Роман Григорійович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. Заступнику міського голови ?
секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо перевірки правомочності голосування картки № 67 при прийнятті
рішення Київради від 31.07.2014 "Про створення тимчасової контрольної
комісії Київради з питань перевірки комунальних підприємств
територіальної громади міста Києва та інших суб'єктів господарювання,
в статутних капіталах яких є частка майна територіальної громади міста
Києва" 

26. Головня Роман Григорійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо звернення громадської організації інвалідів "Родина" про
збільшення площі для діяльності благодійної соціальної школи 

27. Гончаров Володимир
Валентинович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо колективного звернення мешканців ЖК "Південна Брама" про
здійснення перевірки законності будівництва багатоповерхового
будинку на вул. Завальній, 10?б (в, г) 

28. Гончаров Володимир
Валентинович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо термінового вирішення проблем забезпечення дітей?інвалідів
безкоштовними ліками 

29. Гончаров Володимир
Валентинович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо зобов'язання ПАТ ХК "Київміськбуд" виконати в повному обсязі
будівництво об'єктів соціальної сфери у Дарницькому районі міста
Києва, передбачене проектом забудови мікрорайонів Позняки та
Осокорки 

30. Гордон Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо створення робочої групи з питань забезпечення житлом киян, які
беруть участь в АТО, та їх родин 

31. Гулей Ярослав Танасійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо створення зон відпочинку на каналі вздовж вул. Закревського 

32. Гулей Ярослав Танасійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо переобладнання холодильних басейнів 

33. Гулей Ярослав Танасійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення світлофорів та гасіїв швидкості на просп.
Маяковського, 10, вул. Закревського, 29 та 41 

34. Гусовський Сергій Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо розробки формату вільного доступу до Єдиної інформаційної
системи Департаменту комунальної власності м. Києва 

35. Гусовський Сергій Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку на
вул. Довженка, 7?а в м. Києві 

36. Гусовський Сергій Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо повернення цілісного майнового комплексу ДП "Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв" до комунальної власності м. Києва

37. Гусовський Сергій Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо посилення заходів цивільного захисту населення в м. Києві

38. Гусовський Сергій Михайлович Керівнику Державного управління справами Березенку С. І. 
Щодо повернення цілісного майнового комплексу ДП "Генеральна
дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних
представництв" до комунальної власності м. Києва

39. Діденко Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо збереження пам'ятки архітектури "Будинок іподрому" на вул.
Суворова, 9

40. Діденко Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо повернення у власність територіальної громади міста Києва
футбольного поля заводу "Арсенал"

41. Діденко Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання земельних ділянок сім'ям загиблих та пораненим киянам
? учасникам АТО

42. Діденко Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у будинках комунальної власності
територіальної громади міста Києва

№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. Андрейко Роман Богданович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
В. о. начальника Державної фінансової інспекції міста Києва
Горбанській І. В. 
Щодо використання бюджетних коштів по Програмі інформування
громадськості та розміщення соціальної реклами з питань
оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби у м.
Києві на 2012 ? 2014 роки

2. Андрєєв Андрій Сергійович Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо відсутності дитячих майданчиків та місць для відпочинку на
вулицях Яблуневій, Заповітній та Каменярів у Солом'янському районі

3. Андрєєв Андрій Сергійович Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо виділення коштів на ремонт буд. № 10 на бульв. Чоколівському у
Солом'янському районі

4. Андрєєв Андрій Сергійович Прокурору Солом'янського району м. Києва Гордієнку О. М. 
Щодо перевірки діяльності КП "Плесо"

5. Андрійко Руслан Юрійович Генеральному директору КК "Київавтодор" Жукову В. А. 
Щодо підтвердження чи спростування інформації про здійснення
закупівель асфальту на підприємствах області та розгляду фінансово?
економічної перспективи здійснення закупівель на підприємствах міста
Києва

6. Безпалий Олексій Ігорович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо врахування коштів при формуванні бюджету м. Києва на 2015 рік
для проведення капітального ремонту каналізаційної мережі в
підвальному приміщенні та ремонту під'їзду № 3 у буд. № 6?а на вул.
Приозерній

7. Білич Віктор Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо обладнання житлових будинків та об'єктів соцкультпобуту
індивідуальними тепловими пунктами з встановленням
теплолічильників та відновлення циркуляційних мереж ГВП масиву
Південна Борщагівка

8. Білич Віктор Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо передачі КП "Київжитлоспецексплуатація" підвідної інженерної
мережі ХВП, що веде до буд. № 13 на вул. Булгакова, на баланс ПАТ АК
"Київводоканал"

9. Білич Віктор Олександрович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо неправомірних дій посадових осіб КП УЖГ Святошинського
району м. Києва при наданні комунальних послуг з опалення
мешканцям будинків

10. Білич Віктор Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо боротьби з алкоголізмом та заборону торгівлі спиртними
напоями на розлив

11. Білич Віктор Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо продовження договору оренди між МПП "Орхідея" та КП
"Київжитлоспецексплуатація"

12. Братищенко Юрій
Олександрович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо невиконання законних вимог депутата Київської міської ради



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
22 æîâòíÿ 2014 ð.

¹154(4554)

6

43. Колодій Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В. 
Директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення 
Щодо прискорення процедури передачі 13 квартир у будинку № 182?в на
вул. Борщагівській в Солом'янському районі м. Києва ОК "ЖБК "Наш
дом"

44. Костюк Сергій Анатолійович Прокуратурі м. Києва 
Щодо невиплати коштів за виконані роботи субпідряднику ПрАТ
"Украналіт"

45. Костюк Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо незадовільного стану озера Сонячне, яке знаходиться в
Дарницькому районі міста Києва

46. Кузик Петро Миколайович Голові правління ? генеральному директору ПАТ "АК "Київводоканал"
Білику А. О. 
Щодо прийняття до комунальної власності міста у володіння та
користування інженерних мереж будинків на вул. Братиславській, 7 та 7?а

47. Левада Сергій Якович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання місця для поховання

48. Левада Сергій Якович Прокуратурі м. Києва 
Щодо перевірки наявності дозвільних документів на тимчасову споруду
на Харківському шосе, 144

49. Левада Сергій Якович Прокуратурі м. Києва 
Щодо перевірки наявності дозвільних документів на тимчасову споруду
на Харківському шосе, 65

50. Левада Сергій Якович Прокуратурі м. Києва 
Щодо усунення порушень законних прав мешканців буд. № 14?а
(гуртожитку) на вул. Ілліча Дарницького району м. Києва

51. Левада Сергій Якович Управлінню праці та соціального захисту населення Дарницької
районної в м. Києві державної адміністрації 
Щодо надання матеріальної допомоги на лікування інваліду II групи 
гр. Маслянці Лесі Петрівні

52. Левченко Юрій Володимирович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо грубих порушень чинного законодавства у сфері регулювання
містобудівної діяльності на вул. Григорія Андрющенка, 4 у
Шевченківському районі

53. Левченко Юрій Володимирович В. о. начальника інспекції державного архітектурно?будівельного
контролю у місті Києві Ліхунову К. Є. 
Щодо грубих порушень чинного законодавства у сфері регулювання
містобудівної діяльності на вул. Маршала Рибалка, 3?а у
Шевченківському районі м. Києва

54. Лещенко Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонту покрівлі спеціалізованої школи № 239 у
Оболонському районі

55. Лещенко Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонту покрівлі середньої загальноосвітньої школи
№ 328 у Оболонському районі

56. Луценко Ігор Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо нелегального встановлення МАФів

57. Меліхова Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розроблення схеми перерозподілу електричного навантаження в
години пік для унеможливлення відключень електроенергії у м. Києві

58. Мандрик Валентина Львівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо оформлення прав оренди земельної ділянки ОСББ
"Саксаганського, 121" для прибудинкової території на вул.
Саксаганського, 121

59. Мельничук Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення перевірки законності будівництва на території
національного природного Голосіївського парку ім. М. Рильського

60. Мельничук Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їзді № 2 на вул. Васильківській,
27, корп. 3 у Голосіївському районі

61. Мельничук Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. 7/11 на вул. Бурмистенка у
Голосіївському районі

62. Мельничук Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. 11 на вул. Ломоносова у
Голосіївському районі

63. Мельничук Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення перевірки законності будівництва на прибудинковій
території буд. № 7 на вул. Бубнова у Голосіївському районі

64. Мельничук Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо включення фінансування робіт з ремонту буд. № 8 на вул.
Стельмаха у Голосіївському районі до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2014 рік

65. Мельничук Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо включення фінансування робіт з ремонту буд. № 82 на проспекті
40?річчя Жовтня у Голосіївському районі до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2014 рік

66. Михайленко Владислав
Олегович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо бомбосховищ у межах мажоритарного виборчого округу № 30
Оболонського району міста Києва

67. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо виділення бюджетних коштів на проектування і реконструкцію
трамвайних колій від вул. Кибальчича до вул. Алма?Атинської у
Дніпровському районі

68. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо вирішення питання потерпілих від діяльності ГІБК "Еліта?центр"

69. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо асфальтування території вулиць житлового масиву ДВРЗ

70. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо прискорення відселення мешканців з аварійних житлових
будинків № 4, 6, 8, 10, 12/14 на вул. Волхівській та буд. № 105/5 на вул.
Алма?Атинській

71. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо врегулювання питання зовнішнього освітлення на житловому
масиві ДВРЗ

72. Міщенко Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо покращення транспортного обслуговування мешканців житлового
масиву ДВРЗ

73. Мондриївський Валентин
Миколайович

В. о. прокурора Шевченківського району м. Києва Погорілому С. А. 
В. о. голови Фонду державного майна України Парфененку Д. М.  
Щодо перевірки функціонального призначення підвального приміщення
на вул. Симона Петлюри, 6

74. Негрич Микола Михайлович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Про закриття кримінального провадження та скасування ухвали про
призначення експертизи

75. Непоп В'ячеслав Іванович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо фінансування гарячих обідів підопічним територіального центру

76. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення ПАТ "Київенерго" для столичних підприємців
непомірних тарифів на електроенергію та необґрунтоване щомісячне їх
зростання

77. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення на період опалювального сезону безперебійним
теплопостачанням приміщення ЖЕО № 412 на вул. Ватутіна, 4?а

78. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо необхідності знесення сухостійних дерев на прибудинковій
території будинку № 52?а на вул. Старосільській у Дніпровському районі

79. Овраменко Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо необхідності демонтажу двох тимчасових споруд, які
функціонують на площі поряд зі станцією метрополітену "Лівобережна" з
боку зупинки автобусів № 46 та № 70

80. Пабат Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Про використання водіями та кондукторами громадського транспорту 
м. Києва інформаційних карток

81. Пабат Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Про встановлення на перехрестях м. Києва дорожніх знаків із
вказівниками найменувань вулиць українською та англійською мовами

82. Пабат Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Про посилення контролю у м. Києві за доступом до силового
електричного устаткування

83. Павлик Віталій Андрійович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо вжиття заходів прокурорського реагування для усунення
перешкод у користуванні земельною ділянкою загального користування
у Дарницькому районі

84. Павлик Віталій Андрійович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо перевірки факту самовільного захоплення земельної ділянки у
Дарницькому районі міста Києва та вжиття заходів прокурорського
реагування

85. Павлик Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо неналежного розгляду депутатського запиту та вжиття дієвих
організаційно?правових заходів з передачі до комунальної власності
міста будівлі дошкільного навчального закладу № 331 на вул.
Дніпродзержинській, 110

86. Пишняк Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 62?б на вул. Зодчих у
Святошинському районі

87. Пишняк Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 24 на вул. Львівській у
Святошинському районі

88. Пишняк Вадим Петрович Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо встановлення дитячого майданчика біля буд. № 6 на вул.
Жмеринській у Святошинському районі

89. Пишняк Вадим Петрович Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 70 на вул. Зодчих у
Святошинському районі

90. Столар Вадим Михайлович Генеральному директору ПАТ "Київенерго" 
Щодо ремонту мереж гарячого водопостачання житлового фонду
Оболонського району м. Києва

91. Сухін Юрій Михайлович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відсутності місць для поховання людей у м. Києві

92. Сухін Юрій Михайлович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо контролю за надходженням і збором коштів, які надходять до
бюджету міста від сплати за користування паркувальними
майданчиками у м. Києві

93. Сухін Юрій Михайлович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо стану реалізації проекту "Єдиний електронний квиток" у м. Києві

94. Харченко Олександр
Володимирович

Військовому комісару м. Києва Кидоню В. І. 
Начальнику Головного управління державної казначейської служби
України у м. Києві 
Щодо грошових виплат сім'ї загиблого в ході антитерористичних
операцій на сході України Шишка О. С.

95. Шульга Наталія Іванівна Міністру охорони здоров'я України Мусію О. С. 
Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо оприлюднення статистичних даних про динаміку алкоголізму
серед молоді столиці за 2013 ? 2014 роки

96. Яловий Костянтин
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності будівництва житлового комплексу за
адресою просп. Перемоги, 90/1

97. Янченко Галина Ігорівна Заступнику міського голови ? секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо створення генеральної інспекції по боротьбі з корупцією в органах
влади м. Києва

98. Янченко Галина Ігорівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо створення генеральної інспекції по боротьбі з корупцією в органах
влади м. Києва

99. Кустова Вікторія Валентинівна,
Дворніков Віктор Металович,
Луценко Ігор Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо збору коштів на консервацію будівлі Гостинного двору

100. Харченко Олександр
Володимирович, Гусовський
Сергій Михайлович,
Бондаренко Володимир
Дмитрович, Кузик Петро
Миколайович, Семененко
Олександр Анатолійович,
Павлик Віталій Андрійович,
Головня Роман Григорійович,
Петровець Олег Федорович,
Міщенко Олександр Григорович

Директору Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
Щодо створення центру реабілітації/ресоціалізації учасників АТО

101. Харченко Олександр
Володимирович, Гусовський
Сергій Михайлович,
Бондаренко Володимир
Дмитрович, Кузик Петро
Миколайович, Семененко
Олександр Анатолійович,
Павлик Віталій Андрійович,
Головня Роман Григорійович,
Петровець Олег Федорович,
Міщенко Олександр Григорович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) 
Щодо виділення пункту постійної дислокації військовій частині та
виділення земельних ділянок для учасників АТО

Заступник міського голови % секретар Київської міської ради
О. Резніков
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Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Столиця»

Рішення Київської міської ради № 276/276 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до статей 104%107 Цивільного кодексу України, статей 56, 59, 78, 135 Господарського кодексу України, статті 37 Зако%

ну України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», пункту 30 частини першої статті 26, части%
ни п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного використання комунального май%
на територіальної громади міста Києва, врегулювання майнових питань, посилення ефективності та вдосконалення роботи кому%
нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвести%
ційне агентство», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Реор аніз�вати��ом�нальне�підприємство�ви�онав-

чо о�ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�«Столиця»�шляхом�приєднання�до

�ом�нально о�підприємства�ви�онавчо о�ор ан��Київ-

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

трації)�«Київсь�е�інвестиційне�а ентство».

2.�Встановити�стро��заявлення��редиторами�своїх�ви-

мо —�2�місяці�з�дня�оп�блі��вання�(оприлюднення)�рі-

шення�щодо�реор анізації��ом�нально о�підприємства

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Столиця».

3.�Ви�онавчом��ор ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

3.1.�Здійснити�ор анізаційно-правові�заходи,�пов’яза-

ні�з�ви�онанням�п�н�т��1�цьо о�рішення.

3.2.Утворити��омісію�з�реор анізації��ом�нально о�під-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Столиця»

шляхом�приєднання�до��ом�нально о�підприємства�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а ент-

ство».

3.3.�Затвердити�передавальний�а�т���встановленом�

поряд��.

3.4.�За�ріпити�на�праві� осподарсь�о о�відання�за��о-

м�нальним�підприємством�ви�онавчо о�ор ан��Київсь�ої

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

«Київсь�е�інвестиційне�а ентство»�майно�реор анізова-

но о��ом�нально о�підприємства�ви�онавчо о�ор ан��Ки-

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

ністрації)�«Столиця».

3.5.�Затвердити�зміни�до�стат�т���ом�нально о�під-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�ін-

вестиційне�а ентство».

3.6.�Привести�свої�нормативно-правові�а�ти���відпо-

відність�до�цьо о�рішення.

4.�Взяти�до�відома,�що��ом�нальне�підприємство�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвестиційне�а ент-

ство»�є�правонаст�пни�ом�майна,�всіх�прав�та�обов’яз-

�ів��ом�нально о�підприємства�ви�онавчо о�ор ан��Ки-

ївради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Сто-

лиця».

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в� азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо о�рішення�по�ласти�на

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності.

Київський міський голова
В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â â³ää³ëó ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿
³ êîíòðîëþ âèêîíàííÿ äîðó÷åíüóïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿
(V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169 òà
çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè
ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáóòà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³þ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2013 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî
êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â —30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913
(íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, ðåãëàìåíòó, ïðàâîïîðÿäêó òà áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ óïðàâë³ííÿ
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæ-
áîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169
òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóð-
ñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíà-
éîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèé-
íÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çà-
ïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â
ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³þ ïåðøî¿ òà
äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíî-
äàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñ-
òâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õà-
ðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2013 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà,çàñâ³ä-
÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â - 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåí-
íÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913
(íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó

íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1,2 ïîâåðõó, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì "Ãîñïîäàð

Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà" (ì. Êè¿â, âóë. Çàñëîíîâà, 3, 566-74-04), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà

ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 108,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

Õàðê³âñüêå øîñå, 55-á, ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ç ðîçì³ðîì îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü îðåíäè ñòàíîì íà 08.10.2014 — 9 455,35 áåç

ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ. ì — 87,07 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿

îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Á³äíåíêî Ìàð³þ ßê³âíó,îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðî-
æèâàííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. À. Àõìàòîâî¿, 13-Ã, êâ. 27, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 19 ëèñòîïàäà
2014 ðîêó î 14.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14. êàá 28, äëÿ ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó ðîçãëÿä³ öèâ³ëü-
íî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÒÎÂ "ÐÀÄÀ" ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíocòi. Ãîëîâóþ÷èé ïî ñïðàâ³ Êàë³óøêî Ô.À.

Ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò.
Ç îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî äåíü, ÷àñ òà ì³ñöå

ðîçãëÿäó ñïðàâè, ³ â ðàç³ íåÿâêè éîãî äî ñóäó ñïðàâà ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà ça éîãî â³äñóòíîñò³.
Â³äïîâ³äà÷ ó âèïàäêó íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ çîáîâ'ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïîâàæí³ñòü ïðè÷èíè íåÿâêè.
Ñóääÿ Ô. À. Êàë³óøêî

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³
ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Äèðåêö³ÿ ïî îáñëóãîâó-
âàííÿ íåæèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà"(ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, 578-30-06), ùîäî ÿêèõ íà-
ä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,90 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Äðàãîìàíîâà, 20, ï³ä òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè òà çì³øàíî¿ òîðã³âë³ ïðîäî-
âîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè ç ðîçì³ðîì îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü îðåíäè ñòàíîì íà 15.10.2014 —
4 161,89 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Îðåíäíà ïëàòà çà 1 êâ. ì — 174,14 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëî-
øåííÿ çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11,Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Âòðà÷åíèé äèïëîì ìàã³ñòðà äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ñåð³ÿ KB ¹ 37658769,

âèäàíèé 26 ëþòîãî 2010 ð. Íàö³îíàëüíîþ àêàäåì³ºþ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè

Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè,íà ³ì'ÿ Ô³ëîíîâà Àíäð³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 49,3 êâ. ì, âáóäîâàíå íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó áóäèíêó ¹ 16 
íà âóë. ²âàíà Êóäð³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó/ ðîçì³ùåííÿ ìàéñòåðí³ àðõ³òåêòîðà.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 15.00 12 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ðîêó ¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ìí. 210 (ïí-÷ò ç 9.00 äî 18.00, ïò ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: äî 18.00 6 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 8395,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 16790,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ: 

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ íåæèòëîâèì ôîíäîì Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ð/ð 26000429076
â AT "Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü" ì. Êè¿â, ÌÔÎ: 380805, ªÄÐÏÎÓ: 35692211 

Óìîâè êîíêóðñó:

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè âèêëþ÷íî çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

• îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;

• äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

• â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: 

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; 

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³
òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³
äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê", çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

• ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;

• óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

• ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

• âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó, ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

Îãîëîøåííÿ

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 23,5 êâ. ì, íåæèëîãî ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó áóäèíêó ¹ 2 
íà âóë. ²âàíà Ìàçåïè, äëÿ ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 15.00 12 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: Êè¿â,
âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåííîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ðîêó ¹34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, ê³ìí. 210 (ïí-÷ò ç 9. 00 äî 18.00, ïò ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: äî 18.00 6 ëèñòîïàäà 2014 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè — 3541,94 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äíÿ.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 7083,88 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ðåêâèçèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ: 

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè" Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ð/ð35437002038314 â ÃÓÄÊÓ
ó ì. Êè¿â³, êîä áàíêó: 820019, êîä ªÄÐÏÎÓ: 261188550, ñâ³äîöòâî ÏÄÂ ¹200154098, Ï²Í 261885526555

Óìîâè êîíêóðñó:

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè âèêëþ÷íî çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

• îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíüøå ñòàðòîâî¿;

• äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

• â³äøêîäóâàííÿ âèìîã ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: 

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçøòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã: âèòðàò íà óòðèìóâàíííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåð³òîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîðó ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåííîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

• â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â ãàçåò³ "Êðåùàòèê", çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

• ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;

• óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

• ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

• âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó, ïðîòÿãîì 5 äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua
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ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ,í³êîìó íå ïåðåõîäü-
òå äîðîãó, ïðîïóñêàéòå
âïåðåä ñì³ëèâö³â-åíòóç³-

àñò³â ³ ùèðî ëþá³òü øëþáíèõ ñó-
ïóòíèê³â (òà ðàäî ñèä³òü «íà ïðèâ’ÿ-
ç³»), áî âîíè—âàø äîðîãîâêàç! ßê-
ùî æ åãî¿ñòè÷íî ðóõàºòåñÿ íàâ-
ïðîñòåöü (øëÿõîì íàéìåíøîãî îïî-
ðó), ³ãíîðóþ÷è ïðîáëåìè ïåðøî-
÷åðãîâîãî çíà÷åííÿ, ðîáèòå ñîá³
ã³ðøå.

ÒÅËÜÖ², ñóìë³ííî òðóä³òü-
ñÿ íà ñëóæá³, ç ëþáîâ’þ âè-
êîíóþ÷è äîðó÷åí³ çàâäàí-

íÿ, íå íåõòóéòå äîäàòêîâèìè çî-
áîâ’ÿçàííÿìè (¿õ ðåïåðòóàð øèðî-
êèé). Îäíî÷àñíî äáàéòå ïðî òåï-
ëèé ì³êðîêë³ìàò ó ðîáî÷îìó êîëåê-
òèâ³.

ÁËÈÇÍßÒÀ, âàø ñåðäå÷-
íèé øëÿõ óñòåëåíî òðî-
ÿíäàìè ðîìàíòèêè.Íå òîï-

÷³òü ¿õ åãî¿çìîì, à íàñîëîäæóéòå-
ñÿ áëàãîäàòíèì àðîìàòîì âçàºì-
íîñò³. ² ïàì’ÿòàéòå,ùî â êîõàíí³ âàì
â³äâåäåíî ðîëü «äåòîíàòîðà».

ÐÀÊÈ, ÿêùî ïî÷óâàºòåñÿ
íåùàñëèâèìè,âàì áðàêóº
òåïëà òà ëþáîâ³ — í³êîãî

íå çâèíóâà÷óéòå, çàäóøåâíî ïî-
ñï³ëêóéòåñÿ ç äîìî÷àäöÿìè, ïîä³-
ë³òüñÿ ñóìí³âàìè, òðèâîãàìè — âàñ
çðîçóì³þòü ³ ï³äòðèìàþòü.

ËÅÂÈ, âñåá³÷íà îá³çíàí³ñòü
º çàïîðóêîþ ãàðìîí³éíèõ
ñòîñóíê³â.Äàéòå âîëþ ñâî-

¿é çàö³êàâëåíîñò³, çàäîâîëüíÿéòå
äîïèòëèâ³ñòü, áóäüòå â êóðñ³ âñ³õ
íîâèí: ³íôîðìàö³éí³ äæåðåëà äî
âàøèõ ïîñëóã.

Ä²ÂÈ, ëîêîìîòèâ ïåðñî-
íàëüíèõ çàäóì³â ì÷èòü òð³-
óìôàëüíèì òåìïîì — ÷î-

ãî áàæàºòå âè, òîãî õî÷å äîëÿ, ³ öå
ñâÿòå! À ÷óæ³ áàæàííÿ º ãàëüìîì,
ãîëîâíå — âèêîíàòè îá³öÿíêè, ùî
¿õ âè äàâàëè, ðîçïëàòèòèñÿ ç áîð-
ãàìè: âè í³êîìó íå ïîâèíí³ áóòè
âèííèìè!

ÒÅÐÅÇÈ —ïîïóëÿðí³ ãåðî¿
äíÿ, ñòðóìåí³þ÷³ ÷àð³âí³ñ-
òþ òà íàäçâè÷àéíîþ ïðà-

öåçäàòí³ñòþ. Âò³ì,íå âèìàãàéòå â³ä

îòî÷åííÿ àíàëîã³÷íèõ çâèòÿã, áî
éîìó âàñ íå íàçäîãíàòè. ªäèíà ïî-
ðàäà: ÿêùî õòîñü ñòàâèòü ïàëèö³ â
êîëåñà — íå çíèùóéòå íàõàáíîãî
ñóïðîòèâíèêà, à ïîñòàðàéòåñÿ äèï-
ëîìàòè÷íî äîìîâèòèñÿ òà êðàñè-
âî «ðîçðóëèòè» áîëþ÷ó òåìó, àáè
âñ³ì áóëî äîáðå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, îáëèøòå áî-
éîâó ïåðåäîâó, àäæå â òè-
ëó áóøóº äðóãèé ïàðòèçàí-

ñüêèé ôðîíò, ³ ñàìå òóò âàì âèçíà-
÷åíî ñòàòè ðåêîðäñìåíîì â ïðî-
öåñ³ çàâîþâàííÿ ð³çíèõ áëàã äëÿ
ñåáå, ëþáèõ. ² ìåíøå á³ãàéòå
íàâøïèíüêè ïåðåä ðîáîòîäàâöÿ-
ìè, âáèéòå â ñîá³ ðàáà!

ÑÒÐ²ËÜÖ² âêîòðå âïåâíÿòü-
ñÿ, ùî ³ñòèííà äðóæáà —
öå âèùà ³ïîñòàñü ëþáîâ³.

Íå ñêà÷³òü â ãðå÷êó çà ïîøóêàìè
òîí³çóþ÷èõ âðàæåíü, à ïîñòàðàé-
òåñÿ íèí³øí³õ ³ â÷îðàøí³õ êîõàíö³â
(êîõàíîê) ïåðåâò³ëèòè â äðóç³â, ³
òîä³ ðåàë³çàö³ÿ ìàñøòàáíèõ ïðî-
åêò³â ïðîéäå «íà óðà».

ÊÎÇÅÐÎÃÈ ñòð³ìêî íàáëè-
æàþòüñÿ äî ãëîáàëüíî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ìåòè, ÿêà äîíè-

í³ áóëà æóðàâëåì ó íåá³. Ò³ëüêè íå
çàöèêëþéòåñÿ íà õàòí³õ êëîïîòàõ—
öå ðåãðåñèâíà åíåðãåòè÷íà âîðîí-
êà.Òèñíóòè íà äîìî÷àäö³â — ðîáè-
òè ã³ðøå,òóò âè íå çäàòí³ êîíòðîëþ-
âàòè ñèòóàö³¿.

ÂÎÄÎË²¯, ðàä³éòå — âàø
ñâ³òîãëÿä ïåðåæèâàº óñï³ø-
í³ ïðîãðåñèâí³ çì³íè, äå

åãî¿ñòè÷íîìó «ß» íåìàº ì³ñöÿ.Òîæ
äèâ³òüñÿ â ìàéáóòíº ç îïòèì³çìîì
³ íàä³ºþ íà Âñåâèøíüîãî — â³í âñå
âëàäíàº, ïîñëàâøè íà äîïîìîãó
õàðèçìàòè÷íèõ ïàðòíåð³â (ä³ëîâèõ,
øëþáíèõ). À ñàìîòóæêè âè í³÷îãî
êîðèñíîãî íå çðîáèòå!

ÐÈÁÈ — âè ö³ëêîâèòî çà-
ëåæí³ â³ä îáñòàâèí òà ÷ó-
æèõ ðåñóðñ³â, òîæ íå íà-

ìàãàéòåñÿ îäíèì ðèâêîì âèð³øè-
òè áåçë³÷ ïðîáëåì: óñ³ì äîãîäèòè,
âçÿòè ãîðó íàä êîíêóðåíòàìè, çà-
âîþâàòè ñèìïàò³¿ âïëèâîâèõ îñ³á,
«íàáèòè» ãàìàíåöü...

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 740 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 94 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +13o

Àòì. òèñê: 740 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 63 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +10o

Àòì. òèñê: 739 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 76 %

ãîðîñêîï

22 æîâòíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 22 æîâòíÿ

Ðóñëàíà Ëèæè÷êî îòðèìàº íàãîðîäó
â íîì³íàö³¿ «Äóøà óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿» 
ó Âàøèíãòîí³

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 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, 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 37998
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

4004 äî í. å.— çã³äíî ç ðîçðàõóí-
êàìè ³ðëàíäñüêîãî àðõ³ºïèñêîïà
Äæåéìñà Àñøåðà ³ äîêòîðà Äæîíà
Ëàéòôóòà ç Êåìáðèäæà, ïðîâåäå-
íèìè ó 1650 ðîö³ íà ï³äñòàâ³ äå-
òàëüíîãî âèâ÷åííÿ Ñòàðîãî çàïî-
â³òó,ñàìå â öåé äåíü ïî÷àâñÿ áîæèé
àêò Òâîð³ííÿ ñâ³òó.
1911 — ïåðøèé âèïàäîê âèêîðèñ-
òàííÿ àåðîïëàíó äëÿ â³éñüêîâèõ
ö³ëåé — ³òàë³éñüêèé ï³ëîò êàï³òàí
Ï³àööà íà ìîíîïëàí³ «Áëåð³î» ïðî-
â³â ðîçâ³äóâàëüíèé ïîë³ò íàä òó-
ðåöüêèìè ïîçèö³ÿìè ì³æ Òð³ïîë³ ³
Àç³ºþ.

1964 — Æàí Ïîëü Ñàðòð íàãîðîä-
æåíèé Íîáåë³âñüêîþ ïðåì³ºþ ç ë³-
òåðàòóðè,ÿêó â³äìîâèâñÿ ïðèéíÿòè.
1990 — íà âèìîãó êè¿âñüêèõ ñòó-
äåíò³â, ÿê³ íà ïëîù³ Æîâòíåâî¿ ðå-
âîëþö³¿ (íèí³ — Ìàéäàí Íåçàëåæ-
íîñò³) îãîëîñèëè ïîë³òè÷íå ãîëî-
äóâàííÿ, ãëàâà óðÿäó Â³òàë³é Ìà-
ñîë ïîäàâ ó â³äñòàâêó.
1995 — ó Íüþ-Éîðêó â³äêðèëàñü
þâ³ëåéíà ñåñ³ÿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìá-
ëå¿ ÎÎÍ, ïðèñâÿ÷åíà 50-ð³÷÷þ ö³º¿
îðãàí³çàö³¿. Â ðîáîò³ ñåñ³¿ áðàëè
ó÷àñòü ãëàâè âñ³õ äåðæàâ ³ óðÿä³â
êðà¿í — ÷ëåí³â ÎÎÍ.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ñï³âà÷êà òà ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà Ðóñ-
ëàíà Ëèæè÷êî ñòàëà ëàóðåàòîì ïðåì³¿ Battle of Crete
Award 2014 â íîì³íàö³¿ «Äóøà óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþ-
ö³¿» (The Soul of Ukraine’s Revolution). Ïðåì³ÿ áóäå
âðó÷åíà ñüîãîäí³ ó Âàøèíãòîí³ çà ñïðèÿííÿ Ôîíäó
Oxi Day.

Battle of Crete Award çàñíîâàíà íà ÷åñòü æ³íîê
Ãðåö³¿, ÿê³ ïðîÿâèëè ìóæí³ñòü ï³ä ÷àñ áîðîòüáè ïðî-
òè âòîðãíåííÿ í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ â³éñüê ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ³ ùîðîêó âðó÷àºòüñÿ æ³íêàì
çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê, çàõèñò òà çì³öíåííÿ
ñâ³òîâî¿ äåìîêðàò³¿.

«ß ùèðî âäÿ÷íà ³ äëÿ ìåíå âåëèêà ÷åñòü, êîëè
ñâ³òîâ³ ãðîìàäè ââàæàþòü ìîþ ä³ÿëüí³ñòü äîñÿã-
íåííÿì. Àëå ñüîãîäí³ îñíîâíà ìîÿ ìåòà ó áóäü-
ÿêèõ ä³ÿõ — öå áîðîòüáà ç ïóò³íñüêîþ ïðîïàãàí-
äîþ. Äëÿ ìåíå äóæå âàæëèâî, ùîá êîæíà êðà¿íà
ïî÷óëà íàñ òà ïðèºäíàëàñÿ äî íàøî¿ áîðîòüáè, ÿê
öå çðîáèëà Ãðåö³ÿ, íàãîðîäèâøè, ÿê ÿ ââàæàþ, íå
ëèøå ìåíå, àëå é óñ³õ ìóæí³õ óêðà¿íîê çà íàøó
â³ääàí³ñòü, ïàòð³îòèçì òà ñò³éê³ñòü»,— ïðîêîìåí-
òóâàëà Ðóñëàíà.

Íàãàäàºìî,ùî ïðîòÿãîì ðîêó Ðóñëàíà Ëèæè÷êî âå-
äå ïåðåãîâîðè ç ïîë³òèêàìè ð³çíèõ êðà¿í òà ïðåäñòàâ-
íèêàìè ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é ç ìåòîþ ¿õ ïðèºä-
íàííÿ äî áîðîòüáè ç ³íôîðìàö³éíîþ àòàêîþ Ïóò³íà �
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