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Áþäæåò íàñòóïíîãî ðîêó áóäå 
íå ã³ðøèì çà íèí³øí³é 
�Âèëó÷åííÿ îá³öÿþòü êîìïåíñóâàòè ñóáâåíö³ÿìè

Ïîïðè ñêëàäíó 
ñèòóàö³þ ñòîëè÷íà
âëàäà çàëó÷èëà 
ïðîïîçèö³¿ ³íâåñòîð³â
íà ñóìó ïîíàä 
1 ìëðä ãðí

Ïðî öå â ³íòåðâ’þ «Ðàä³î Ñâîáîäà»

çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ íàãîëîñèâ,ùî â³í

àêòèâíî çàêëèêàº ³íâåñòîð³â âêëà-

äàòè ãðîø³ â ð³çí³ ïðîåêòè ó ñòî-

ëèö³ Óêðà¿íè ïîïðè ñêëàäíó ñèòóà-

ö³þ â êðà¿í³ çàãàëîì.«Äåÿê³ ³íâåñ-

òîðè éäóòü íà ðèçèê.Ìè ñòâîðèëè

Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî ³

çà öåé ÷àñ çàëó÷èëè ïðîïîçèö³¿ ïî

6-òè ïðîåêòàõ íà ñóìó ïîíàä 

1 ìëðä ãðí»,—ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî.Â³í äîäàâ,ùî ö³ êîøòè äóæå ïî-

òð³áí³ Êèºâó. «ß âïåâíåíèé, ùî çà

³íøèõ óìîâ ³íâåñòèö³é áóëî á íà-

áàãàòî á³ëüøå.Àëå é öå — íåïîãà-

íèé ðåçóëüòàò»,—äîäàâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà. Ïàí Êëè÷êî íàãî-

ëîñèâ, ùî ëþäè, ÿê³ ³íâåñòóþòü â

ðîçâèòîê Êèºâà,òàêîæ ñòâîðþþòü

³ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.«À öå—äîäàò-

êîâ³ ïîäàòêè äî ì³ñöåâîãî òà äåð-

æàâíîãî áþäæåòó»,— ñêàçàâ â³í.

Ìåð Êèºâà çàóâàæèâ,ùî,çàêëèêà-

þ÷è ³íâåñòîð³â âêëàäàòè â Êè¿â,

çàâæäè çàïåâíÿº, ùî áåðå íà ñå-

áå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü

çà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â.«ß íåñóïåð-

ñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü,ùîá í³-

ÿêèõ êîðóïö³éíèõ ñõåì íå áóëî,

ùîá æîäíèõ ïåðåïîí íå áóëî,ùîá

êîæåí ³íâåñòîð â³ä÷óâàâ ñåáå âïåâ-

íåíî ³ çíàâ, ùî çìîæå ïîâåðíóòè

ñâî¿ ³íâåñòèö³¿»,— ñêàçàâ Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Ãðîìàä³ ì³ñòà 
ïîâåðíóòî çåìëþ 
âàðò³ñòþ 
4,5 ìëí ãðèâåíü

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ï³ä-

òðèìàâ ïîçèö³þ Êè¿âñüêî¿ ïðîêó-

ðàòóðè ç íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì

çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîíí³é ñôå-

ð³ òà ïîâåðíóâ ç íåçàêîííîãî êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Áðî-

âàðñüêîìó ïðîñïåêò³ âàðò³ñòþ ïî-

íàä 4,5 ìëí ãðèâåíü.ßê ç’ÿñóâàëî-

ñÿ, âïðîäîâæ 2008 — 2012 ðîê³â

íà çåìë³ ïëîùåþ 0,35 ãà,ùî íàëå-

æèòü äî ë³ñîâîãî ôîíäó ñòîëèö³,

áóëî çâåäåíî ðåñòîðàí.Îäíàê ïðî-

êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà âñòàíîâèëà,

ùî çàêëàä ïîáóäîâàíî áåç æîä-

íèõ ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêó-

ìåíò³â.Çâàæàþ÷è íà âèÿâëåí³ ïî-

ðóøåííÿ, ñòîëè÷íà ïðèðîäîîõî-

ðîííà ïðîêóðàòóðà çàÿâèëà ïîçîâ

äî ï³äïðèºìöÿ ç âèìîãîþ çâ³ëüíè-

òè çàéìàíó ä³ëÿíêóòà ïîâåðíóòè ¿¿

óêîðèñòóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñòîëèö³ â

ïîâíîìó îáñÿç³ ï³äòðèìàâ ïîçîâ-

í³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè.Ñóä àïåëÿ-

ö³éíî¿ òà êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é çà-

ëèøèâ âêàçàíå ð³øåííÿ áåç çì³í.

íîâèíè

ÍÀ Â×ÎÐÀØÍÜÎÌÓ çàñ³äàíí³ ñå-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ¿¿ ëàâè ïîïîâíèëèñÿ
äâîìà îáðàíöÿìè, öå ªâãåí³é Ì³-
ñþðåíêî òà Ìàðê Ãðåñü. Îáèäâà ç
Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåãà Ëÿøêà.
Ïî÷àòîê çàñ³äàííÿ ïðîâ³â îñîáèñ-
òî Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî, ÿêèé ïîâåðíóâñÿ ç çà-
êîðäîííîãî â³äðÿäæåííÿ ³, âëàñíå,
äîïîâ³â äåïóòàòàì ïðî ïî¿çäêó.«Ï³ä-
òðèìêà çàõ³äíèõ ïàðòíåð³â äëÿ íàñ
äóæå âàæëèâà. Äëÿ íàñ äóæå ö³êà-
âèé ³ êîðèñíèé ¿õ äîñâ³ä. Íàì ïî-
òð³áí³ ³íâåñòèö³¿, íîâ³ òåõíîëîã³¿,
íîâ³ ³äå¿. Ìè çàïðîñèëè óñ³õ äî ò³ñ-
íî¿ ñï³âïðàö³,³ ÿ çàïåâíèâ,ùî ãîëîâ-
íèì ïðèíöèïîì äëÿ âëàäè Êèºâà º
ïðîçîð³ñòü»,— ïîâ³äîìèâ î÷³ëüíèê
ñòîëèö³.

Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ óòî÷íèâ
óñ³ âàð³àíòè ùîäî ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ. «ª 4 âèäè
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó÷àñíèêàì
ÀÒÎ.Ïåðøèé —öå ìàòåð³àëüíà äî-
ïîìîãà ó ðîçì³ð³ 2 500 ãðí.3 000 îñ³á

çâåðíóëèñÿ ùîäî ¿¿ îòðèìàííÿ.1 200
âæå îòðèìàëè, 1800 — ó ïðîöåñ³.
Äðóãèé — öå êîìïåíñàö³ÿ ë³êóâàí-
íÿ òà ïðîòåçóâàííÿ. Êîì³ñ³ÿ ñòâî-
ðåíà,àëå æîäíî¿ çàÿâêè íå íàä³éø-
ëî. Çàçâè÷àé á³éö³ òà ðîäèíè îòðè-
ìóþòü öþ äîïîìîãó ÷åðåç óðÿä»,—
ñêàçàâ ïàí Êëè÷êî.Êð³ì òîãî,öå àä-
ðåñíà äîïîìîãà íà îïëàòó êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã äëÿ ñ³ìåé ó÷àñíè-
ê³â ÀÒÎ, ìåõàí³çì ÿêî¿ ïðîãîëîñó-
âàëè äåïóòàòè íà ìèíóëîìó çàñ³-
äàíí³. Òàêîæ ïî 2 500 ãðí äîïîìî-
ãè ìîæóòü îòðèìàòè ðîäèíè çàãèá-
ëèõ.

Òàêîæ ïèòàííÿì íîìåð îäèí Â³-
òàë³é Êëè÷êî íàçâàâ áþäæåò 2015.
«Îäíå ç íàãàëüíèõ ïèòàíü äëÿ Êè-
ºâà íà ñüîãîäí³ — öå ôîðìóâàííÿ
áþäæåòó íà 2015 ð³ê. Àëå áåç óçãî-
äæåíîãî ïðîåêòó äåðæáþäæåòó,
ÿêèé áóäå ïîäàíèé Êàáì³íîì íà
ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ìè íå ìî-
æåìî ôîðìóâàòè ì³ñüêèé áþäæåò,
îñê³ëüêè íå çíàºìî, ñê³ëüêè çàëè-

øèòüñÿ ÏÄÔÎ ó áþäæåò³ Êèºâà. ×è
çàëèøàòèìóòü 100 %,ÿê ìè íàïîëÿ-
ãàºìî, ÷è áóäå, ÿê ñüîãîäí³ — 50 %,
÷è, ìîæëèâî, âèëó÷åííÿ âçàãàë³
çá³ëüøàòü: ìè ÷óëè ïðî öèôðó
75 %. Òîä³ ñòîëèöÿ ïåðåáóâàòèìå
â ùå á³ëüø òÿæêèõ óìîâàõ»,—çàçíà-
÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Êð³ì òîãî, ÿê
çàóâàæèâ ìåð Êèºâà, ñêëàäíî ñôîð-
ìóâàòè ñòîëè÷íèé áþäæåò, íå îð³-
ºíòóþ÷èñü íà ìàêðîåêîíîì³÷í³ ïî-
êàçíèêè, çîêðåìà ð³âåíü ³íôëÿö³¿,
êóðñ ãðèâí³. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà íàãîëîñèâ, ùî ïîäàòêè êèÿí
ìàþòü çàëèøàòèñÿ ó Êèºâ³. «ßêùî
ìè ãîâîðèìî ïðî äåöåíòðàë³çàö³þ
áþäæåòó ³ âëàäè, òî ïîòð³áíî ïå-
ðåõîäèòè â³ä ëîçóíã³â äî ä³é, ³ ï³ä-
òâåðäæóâàòè ñëîâà ñïðàâàìè»,—
ñêàçàâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðà-
äè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àíäð³é
Ñòðàíí³êîâ ðîçïîâ³â, ùî òðèâàþòü
àêòèâí³ ïåðåìîâèíè ùîäî ìîæëè-
âèõ âèëó÷åííÿ òà ñóáâåíö³é äëÿ áþ-
äæåòó ì³ñòà 2015.«Íà ñüîãîäí³ ñèòó-
àö³ÿ òàêà,ùî äîñ³ íå âèð³øåíî îñòà-
òî÷íî, ÿêèé â³äñîòîê ëèøàòèìåòü-
ñÿ ÏÄÔÎ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ì³ñòà Êè-
ºâà. Äèñêóñ³ÿ òðèâàº ì³æ öèôðàìè
25 % ³ 40 %. Àëå äîäàòêîâî ïðîïî-
íóþòüñÿ ³ùå ïåâí³ êîìïåíñàòîðí³
ìåõàí³çìè. Â ïåðøó ÷åðãó, öå 10 %
ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ
òà äåðæàâí³ ñóáâåíö³¿ íà îñâ³òó òà
íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ. Âëàñíå êàæó-

÷è, ÿêùî òàêà ñõåìà áóäå çàïðîâà-
äæåíà,òî íàñòóïíèé êè¿âñüêèé áþ-
äæåò íå ã³ðøèé ÿê ì³í³ìóì í³æ òîé,
ÿêèé º çàðàç»,— ïîÿñíèâ äåïóòàò.
Â³í íàãîëîñèâ, ùî «ñâî¿ ãðîø³» äëÿ
ì³ñòà, çâ³ñíî, êðàù³, í³æ ñóáâåíö³¿,
ÿê³ òðåáà ïðîñèòè-÷åêàòè. Êð³ì òî-
ãî,î÷³ëüíèê áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè-
ïóñòèâ, ùî äåðæáþäæåò, à îòæå ³
ì³ñüêèé,ìîæå áóòè ïðèéíÿòî âæå â
ñ³÷í³, õî÷ º íàä³ÿ íà 25 ãðóäíÿ. Îò-
æå,ïåðøèé ì³ñÿöü íîâîãî ðîêó ñòî-
ëèöÿ ìîæå æèòè íà òàê çâàíó îäíó
äâàíàäöÿòó.

Ðîçãëÿä çåìåëüíèõ ïèòàíü ïðîé-
øîâ äîñèòüêîíñòðóêòèâíî.Ëèøå äå-
ê³ëüêà ïèòàíü ç 35-òè çàëèøåíèõ
íà öþ ñåñ³þ âèêëèêàëè çàñòåðå-
æåííÿ, ³ ¿õ áóëî çíÿòî ÷è ïåðåíå-
ñåíî íà äîîïðàöþâàííÿ. Ç âàæëè-
âîãî — äåïóòàòè ï³äòðèìàëè 11 ç
14-òè çàïðîïîíîâàíèõ ïðîåêò³â
ùîäî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè
³ç çàáóäîâíèêàìè, ä³ëÿíêè ï³ä çà-
áóäîâó ÿêèì áóëî âèä³ëåíî â çåëå-
íèõ çîíàõ. Çà ñëîâàìè äåïóòàòà Òå-
òÿíè Ìåë³õîâî¿, çàãàëîì ó êîìó-
íàëüíó âëàñí³ñòü ïîâåðíóòî 18 ãà
çåëåíèõ çîí. Âñ³ ö³ ä³ëÿíêè áóäóòü
âêëþ÷åí³ ó Ïðîãðàìó ðîçâèòêó çå-
ëåíèõ çîí ì³ñòà. Ö³êàâå ð³øåííÿ
ïî çåìë³,ÿêó çàáåðóòü ó ÒÎÂ «ÌÀÊ».
Ä³ëÿíêó íà 19-ìó ê³ëîìåòð³ Æèòî-
ìèðñüêîãî øîñå ïëîùåþ 9,81 ãà
ðîçãëÿíóòü íà ïðåäìåò ïåðåäà÷³
ï³ä ìàëî- àáî ñåðåäíüîïîâåðõîâó
çàáóäîâó äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ �

Íà â÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïîâåðíóëè
ì³ñòó 18 ãà çåëåíèõ çîí ³ ïðàêòè÷íî çíàéøëè íîâó
ä³ëÿíêó 9,81 ãà ï³ä çàáóäîâó äëÿ á³éö³â ÀÒÎ. À äëÿ
ì³ñòà ôîðìóâàòèìóòü áþäæåò íîâîãî ðîêó. Îá³öÿ-
þòü, ùî áóäå íå ã³ðøèì çà íèí³øí³é. Âèëó÷åííÿ
ñïîâíà êîìïåíñóþòü ñóáâåíö³ÿìè.
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Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ äåïóòàòè Êè¿âðàäè áóëè ÿê í³êîëè çãóðòîâàí³ ó âèð³øåíí³ íàãàëüíèõ äëÿ ì³ñòà ïðîáëåì ³ çàâäàíü
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до Програми економічного і соціального

розвитку м. Києва на 2014 рік, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 04.02.2014 № 5/10151

Рішення Київської міської ради № 518/518 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#

їні», частини вісімнадцятої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 14 липня 2011 року № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2014�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.02.2014�№ 5/10151,�а�саме:

— додато��3�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінан-

с�вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

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

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

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва 

на 2014 рік»
Рішення Київської міської ради № 519/519 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.12.2014 № 1396 «Про схва#
лення проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 04
лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

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

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�»�та�і

зміни:

1.1.� У� підп�н�ті� 1.1� п�н�т�� 1� цифри

«24 062120,1»,�«8 443 157,2»,�«200 000,0»�за-

мінити�цифрами�«24 072 063,04»,�«8 459 102,8»,

«865 617,1»�відповідно.

1.2.� У� підп�н�ті� 1.1.1� п�н�т�� 1� цифри

«1884 889,0»�замінити�цифрами�«1 780 242,2».

1.3.�У�підп�н�ті�1.1.2�п�н�т��1�цифри�«652 829,6»

замінити�цифрами�«524 860,0».

1.4.� У� підп�н�ті� 1.1.11� п�н�т�� 1� цифри

«200 000,0»�замінити�цифрами�«865 617,1».

1.5.� У� підп�н�ті� 1.1.13� п�н�т�� 1� цифри

«3 621883,5»�замінити�цифрами�«3�870 445,5».

1.6.� У� підп�н�ті� 1.2� п�н�т�� 1� цифри

«17179 128,5»,�«6 882 991,6»,�«2 305 131,7»�за-

мінити�цифрами�«16 940 515,4»,�«7 131547,64»,

«2 305 125,74»�відповідно.

1.7.�У�п�н�ті�2�цифри�«23 815 222,86»,

«16 882 511,2»,�«6 932 711,66»�замінити�циф-

рами�«23 747 347,6»,�«16 644 048,3»,�«7 103 299,3»

відповідно.

1.8.�У�п�н�ті�3�цифри�«296 617,3»�замінити�циф-

рами�«296 467,1».

1.9.�У�підп�н�ті�3.1�п�н�т��3�цифри�«34 108,5»

замінити�цифрами�«33 958,3».

1.10.�П�н�т�4�ви�ласти���новій�реда�ції:�

«4.�Установити:

4.1.�Профіцит�спеціально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва�в�с�мі�2 625 000,0�тис.��рн.,�на-

прям�ом�ви�ористання�я�о�о�визначити�по�а-

шення�місцево�о�бор��.

4.2.�Дефіцит�спеціально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва�в�с�мі�2 594 751,66�тис.��рн.,�дже-

релом�по�риття�я�о�о�визначити:

4.2.1.185 793,36�тис.��рн.—�залишо��бю-

джетних��оштів.

4.2.2.�33 958,3�тис.��рн.—�надходження��ош-

тів�із�за�ально�о�фонд��бюджет��до�бюджет��роз-

вит���(спеціально�о�фонд�).

4.2.3.�2 375 000,0�тис.��рн.—�запозичення

до�бюджет��розвит���спеціально�о�фонд��бю-

джет��міста�Києва�(додато��6).».

1.11.�У�підп�н�ті�6.5�п�н�т��6�цифри�«2 000,0»

замінити�цифрами�«4 000,0».

1.12.�У�п�н�ті�11�цифри�«7 045 174,43»�за-

мінити�цифрами�«7 054 093,03».

1.13.�У�др��ом��абзаці�п�н�т��19�цифри�«85»

замінити�цифрами�«75».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�3.1,�4,�6,�7,�8�до�рішення�Київсь�ої�місь-

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

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно�о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо�о�прийняття.

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Київської міської ради від 03.07.2014 № 18/18 

«Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на II півріччя 2014 року

та I півріччя 2015 року»
Рішення Київської міської ради № 362/362 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно#
сті», статті 40 Регламенту Київради, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки про#
ектів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регулятор#
ної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.07.2014�№ 18/18�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�о-

тов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�на�II�півріч-

чя�2014�ро���та�I�півріччя�2015�ро��»�та�і�змі-

ни:

— доповнити�додато��до�рішення�позиціями

42,�43,�44,�45,�46�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�питань�тор-

�івлі,�підприємництва�та�ре��ляторної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київради

від�13.11.2014�№ 362/362

42. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 08.11.2007 
№ 1159/3992 "Про
затвердження Переліку
житлово�комунальних послуг
у житловому фонді м. Києва,
право на здійснення яких
виборюється на конкурсних
засадах"

Забезпечення належної якості надання
житлово�комунальних послуг
населенню міста Києва, посилення
відповідальності виконавців цих послуг
перед споживачами

Друге
півріччя
2014 року

Департамент житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

43. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 26.01.2012 №
20/7357 "Про затвердження
Концепції розвитку
зовнішньої реклами в місті
Києві"

Приведення Концепції розвитку
зовнішньої реклами в місті Києві у
відповідність до положень Закону
України "Про рекламу", постанови
Кабінету Міністрів України від
29.12.2003 № 2067 "Про затвердження
Типових правил розміщення
зовнішньої реклами" та створення
передумов для розвитку ринку
комерційної реклами м. Києва

Друге
півріччя
2014 року

Депутати Київради

44. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 26.10.2011 №
37/6253 "Про затвердження
Порядку розміщення реклами
в м. Києві"

Спрощення дозвільних процедур у
частині отримання документів
дозвільного характеру на встановлення
рекламних конструкцій в 
м. Києві

Друге
півріччя
2014 року

Депутати Київради

45. Проект рішення Київської
міської ради "Про благоустрій
міста у зимовий період"

Створення належних умов для руху
транспорту та пішоходів, покращення
санітарного стану міста у зимовий
період, запобігання утворенню
ожеледиці та сприяння її ліквідації, що
упередить виникнення нещасних
випадків

Друге
півріччя
2014 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

46. Проект рішення Київської
міської ради "Про визначення
такими, що втратили чинність,
деяких рішень Київської
міської ради у сфері
поводження з побутовими
відходами"

Забезпечення можливості фізичних і
юридичних осіб реалізувати права,
свободи і законні інтереси з питань
надання послуг з вивезення побутових
відходів у місті Києві

Друге
півріччя
2014 року

Департамент житлово�
комунальної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Заступник міського голови # секретар Київської міської ради О. Резніков

Про проведення 25.12.2014 пленарного засідання II сесії 
Київської міської ради VІІ скликання

Розпорядження № 483 від 16 грудня 2014 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс#

цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено#
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805:

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленарно�о�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�

VII�с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое�том�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�порядо��денний

пленарно�о�засідання�II�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�25.12.2014»,�сформованим�Президією�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Провести�25��р�дня�2014�ро���о�10-00��одині�пленарне�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої

ради�VII�с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�лиця�Хрещати�,�36,�4-й�по-

верх).
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Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�II�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�13.11.2014

та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор-

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Верховної�Ради�У�раїни.

З.�Про�затвердження�до�овор��між�Київсь�ою

місь�ою�радою�та�Під�ірцівсь�ою�сільсь�ою�ра-

дою�Об�хівсь�о�о�район��Київсь�ої�області.

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

місь�ої�ради�від�28��р�дня�2010�ро���№ 508/5320

«Про�дея�і�питання�надання�житла���власність

потерпілим��ромадянам�від�діяльності��р�пи

б�дівельних��омпаній�«Еліта-Центр».

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

місь�ої�ради�від�29�жовтня�2009�ро���№ 520/2589

«Про�Порядо��розроблення,�затвердження�та

ви�онання�місь�их�цільових�про�рам���місті�Ки-

єві».

6.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�03.07.2014�№ 18/18

«Про�затвердження�план��діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів�ре��лятор-

них�а�тів�на�II�півріччя�2014�ро���та�І�півріччя�2015

ро��».

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

місь�ої�ради�від�31.07.2014�№ 35/35�«Про�ство-

рення�тимчасової��онтрольної��омісії�Київра-

ди�з�питань�перевір�и��ом�нальних�підпри-

ємств�територіальної��ромади�міста�Києва�та

інших�с�б’є�тів��осподарювання,�в�стат�тних

�апіталах�я�их�є�част�а�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва».

8.�Про�створення��ом�нально�о�не�омерцій-

но�о�підприємства�«Центр�первинної�меди�о-

санітарної�допомо�и�№ 3�Солом’янсь�о�о�райо-

н��м.�Києва».

9.�Про�обмеження�реалізації�ал�о�ольних,

слабоал�о�ольних�напоїв�та�пива�на�території

міста�Києва.

10.�Про�внесення�змін�до�дея�их�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради���сфері�освіти.

11.�Про�ви�ористання��оштів,�отриманих�від

оренди�нежитлових�приміщень,�що�належать

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

мади�міста�Києва�та�розташовані���житлових�б�-

дин�ах,�я�і�передані�до�сфери��правління�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

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

місь�ої�ради�від�25�травня�2011�ро���№ 201/5588

«Про�створення��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради

із�забезпечення�реалізації�житлових�прав�меш-

�анців���ртожит�ів».

13.�Про�роз�ляд�та�затвердження�або�по�о-

дження�інвестиційних�про�рам,�я�і�врахов�ю-

ться�при�форм�ванні�тарифів�на�о�ремі�види�по-

сл��.

14.�Про�створення�Єдиної�місь�ої�місь�ої�ба-

зи�даних�про�фа�ти�не�надання�або�надання

не�в�повном��обсязі�житлово-�ом�нальних�по-

сл��,�зниження�я�ості�цих�посл��.

15.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«Хар�івсь�е�шосе,�21»�в�Дарниць�ом�

районі�м.�Києва.

16.�Про�затвердження�Гімн��територіальної

�ромади�міста�Києва.

17.�Про�затвердження�Положення�про�здійс-

нення�ор�анами�самоор�анізації�населення��он-

тролю�за�я�істю�проведення�ремонтів���жит-

лових�б�дин�ах,�переданих�до�сфери��прав-

ління�районних�в�місті�Києві�державних�адмі-

ністрацій.

18.�Про�затвердження�спис���ла�реатів�на

прис�дження�Премії�Київсь�ої�місь�ої�ради�за

внесо��молоді���розвито��місцево�о�самовря-

д�вання.

19.�Про�повернення�історичних�назв�та�пе-

реймен�вання�в�лиць,�площ,�пров�л�ів���місті

Києві.

20.�Про�наймен�вання�в�лиць�в�Оболонсь�о-

м��районі�міста�Києва.

21.�Про�ре�ламент�та�порядо��проведення

�ромадсь�их�сл�хань�на�території�міста�Києва.

22.�Про�внесення�змін�до�Положення�про

оренд��майна�територіальної��ромади�міста

Києва,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�22�вересня�2011�ро���№ 34/6250.

23.�Про�створення��ом�нально�о�навчаль-

но�о�за�лад��«Навчально-виховний��омпле�с

№ 141�«Освітні�рес�рси�та�техноло�ічний�тре-

нін�»�міста�Києва.

24.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�на�просп.�Мая�овсь�о�о,�3���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва.

25.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�на�б�льварі�Лесі�У�раїн�и,�3-а���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва.

26.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�площею�0,�26��а�на�в�л.�Олеся�Гонча-

ра,�5-7���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

27.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�за�альною�площею�0,32��а�на�в�л.�При-

во�зальній�10-а�в�Дарниць�ом��районі�міста

Києва�та�визнання�та�им,�що�втратило�чин-

ність,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28.09.2006�№ 84/141�«Про�надання�Держав-

ном��територіально-�ал�зевом��об’єднанню

«Південно —�Західна�залізниця»�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин���та

підземно�о�пар�ін���на�в�л.�Приво�зальній,�

10-а���Дарниць�ом��районі�м.�Києва».

28.�Про��творення��омісії�з�питань�роз�ляд�

заяв�про�надання�житлових�приміщень���спе-

ціалізованих�б�дин�ах�для�ветеранів�війни�та�пра-

ці,��ромадян�похило�о�ві���та�інвалідів,�підпо-

ряд�ованих�Департамент��соціальної�політи�и

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

29.�Про�визнання�та�им,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01�жовтня

2007�ро���№ 496/3330�«Про�передач��товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«РОЯЛТІ

ТЕТРАБУД»�земельної�ділян�и�для�б�дівництва

та�е�спл�атації�житлово�о�б�дин���з�підзем-

ним�пар�ін�ом�на�просп.�Перемо�и���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва».

30.�Про�розірвання�до�оворів�оренди�зе-

мельних�діляно�,���ладених�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�приватним�підприємством�«БУ-

ДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ�«СОМПЕКС»�від�21.04.2008

№ 91-6-00767,�№ 91-6-00768,�№ 91-6-00769,

№ 91-6-00770,�на�підставі�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�24.05.2007�№ 670/1331.

31.�Інформація�про�стан�фінанс�вання��ал�-

зі�охорони�здоров’я���2014�році.

32.�Про�с�ас�вання�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�25��р�дня�2012�ро���№ 709/8993

«Про�надання�з�оди�на�передач��цілісно�о�май-

ново�о��омпле�с��Київсь�ої��лінічної�лі�арні

«Київсь�ий�місь�ий�центр�серця»���державн�

власність».

33.�Про�відмов��в�поновленні�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�30�січня�2008�ро��

№ 66-6-00448,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�товариством�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ФІНДЖЕК».

34.�Інформація�начальни�а�ГУ�МВС�У�раїни

��місті�Києві�про�хід�розслід�вання�підпал���і-

нотеатр��«Жовтень»,�а�та�ож�рез�льтати�роз-

слід�вання�підпал��б�дівель,�що�мають�істо-

ричне�значення�та�інформація�про�дорожньо-

транспортн��при�од�,�що�сталася�28.10.2014�на

просп.�Перемо�и.

35.�Інформація�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�про�стан�опалення�та��арячо�о�во-

допостачання���м.�Києві.

36.�Про�припинення�дея�их��ом�нальних�під-

приємств.

37.�Про�реор�анізацію��ом�нально�о�авто-

транспортно�о�підприємства�№ 273901.

38.�Про�списання�транспортних�засобів,�я�і

належать�до��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

39.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

Про порядок денний пленарного засідання II сесії Київради 
VII скликання 13.11.2014

Рішення Київської міської ради № 352/352 від 13 листопада 2014 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди.

40.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��цілісно�о�майново�о��омпле�с��«Кі-

нотеатр�«Жовтень»�(�олишньо�о�цілісно�о�май-

ново�о��омпле�с��ДКП�«Кінотеатр�«Жовтень»).

41.�Про�передач����безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��)�б�дівлі�ротонди�«Ас�ольдова�мо-

�ила»�на�Пар�овій�дорозі.

42.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди�(від�03.11.2014�№ 08/231-1035/ПР).

43.�Про�передач��в�оренд��без�проведення

�он��рс��нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�05.11.2014�№ 08/231-1075/ПР).

44.�Про�продаж�земельної�ділян�и�фізичній

особі-підприємцю�Ма�арч���Ірині�Дмитрівні

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�ма�азин��і��афе�в�одном���омпле�сі�на�в�л.

Мілютен�а,�24���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Є-0126).

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

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

пл�атації�б�дівлі��ромадсь�о�о�призначення,

за�ладів�тор�івлі�та��ромадсь�о�о�харч�вання

на�в�л.�Ми�оли�Лавр�хіна,�7-б���Деснянсь�ом�

районі�м.�Києва�(Є-1215).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«РОЗВИ-

ТОК�ТА�ТРАДИЦІЇ�УКРАЇНСЬКОГО�МИСТЕЦТВА»

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючої

адміністративної�б�дівлі�на��звозі�Кр�том�,�3

��Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1230).

47.�Про�визначення�перелі���земельних�ді-

ляно��для�опрацювання�можливості�продаж�

їх�(або�права�оренди�на�них)�на�земельних�тор-

�ах�(Є-1191).

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

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

атації�та�обсл��ов�вання�дитячо�о�центр��до-

звілля�з�за�ладами��ромадсь�о�о�харч�вання

на�в�л.�Леніна,�55-В���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�(Є-1194).

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

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

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

шової�оцін�и�цієї�земельної�ділян�и�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Перший���ра-

їнсь�ий�е�спертний�центр»�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на�в�л.

Ма�сима�Берлінсь�о�о,�15���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�(Є-1226).

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

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

підля�ає�продаж��(Є-1224).

51.�Про�надання�Національном��медичном�

�ніверситет��імені�О.�О.�Бо�омольця�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання���ртожит���на�в�л.�А�адемі�а�За-

болотно�о,�148���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-6624).

52.�Про�надання�театрально-видовищном�

за�лад����льт�ри�«Київсь�ий�національний�а�а-

демічний�театр�оперети»�земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�театр�

на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�53/3���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-6390).

53.�Про�передач��театрально-видовищном�

за�лад����льт�ри�«Київсь�ий�національний�а�а-

демічний�театр�оперети»�земельної�ділян�и�для

бла�о�строю�приле�лої�території�на�в�л.�Чер-

воноармійсь�ій,�53/3���Печерсь�ом��районі�

м.�Києва�(Д-6389).

54.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�З�ІНОЗЕМНИМИ�ІН-

ВЕСТИЦІЯМИ�«ЮРОМАШ»�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитло-

вих,�адміністративних�та�виробничих�б�дівель

на�в�л.�Б�дінд�стрії,�7�(літ.�У,�У’)���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-6585).

55.�Про�передач��п�блічном��а�ціонерном�

товариств��«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�-

б�д»�земельної�ділян�и�для�бла�о�строю�та

озеленення�території�на�просп.�Возз’єднання,

21-����Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6871).

56.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ВОДТЕХМОНТАЖ»�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитло-

вих�б�дівель�та�очисних�спор�д�на�в�л.�Л��о-

вій,�9�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6929).

57.�Про�передач��земельних�діляно��ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЕНРАН-АВТО»�для�е�спл�атації�майново�о��ом-

пле�с��по�обсл��ов�ванню�автотранспорт��з

під’їзними�шляхами�на�в�л.�Стецен�а,�21���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6865).

58.�Про�передач���аражно-б�дівельном���о-

оператив��«А�ація»�земельної�ділян�и�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�на�в�л.�Бо-

риспільсь�ій,�19-б���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-6321).

59.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

ІНСТИТУТ�ПРОГРЕСИВНИХ�НАУКОВИХ�ТА�ТЕХ-

НІЧНИХ�ДОСЛІДЖЕНЬ�«ВЕКТОР»�земельної�ді-

лян�и�для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�ад-

міністративно-виробничих�б�дівель�на�в�л.�Ри-

лєєва,�10-А���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�

(Д-6927).

60.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Нов�с�У�раїна»�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно�о�центр��з�від�ритою�автостоян�ою

на�площі�Гостомельсь�ій,�1���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-20928).

61.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«РЕНТ-СЕРВІС»�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно�о��омпле�с��з�інженерно-транспорт-

ною�інфрастр��т�рою�на�в�л.�Червоно�вардій-

сь�ій,�1-а���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-20860).

62.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«БОНАП»�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овель-

но�о��омпле�с��з�офісними�приміщеннями�на

в�л.�Рад�нсь�ій,�40���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-20876).

63.�Про�передач��п�блічном��а�ціонерном�

товариств��трест�«Київмісь�б�д-1»�імені�М.�П.

За�ородньо�о�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

тва�житлово�о�б�дин���з�вб�дованими�примі-

щеннями�та�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�По-

л�панова,�16�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-2662).

64.�Про�передач��земельної�ділян�и�приват-

ном��а�ціонерном��товариств��«Л-Капітал»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о

адміністративно�о�б�дин���на�в�л.�Золотоворіт-

сь�ій,�11���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-6256).

65.�Про�передач��земельної�ділян�и�ПУБЛІЧ-

НОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВ-

ОБЛЕНЕРГО»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�об’є�тів�еле�троенер�ети�и�на�в�л.�Сте-

цен�а,�1-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-6064).

66.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ОСТ-Вест�Е�спрес»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�і�спор�д�майново�о��омпле�с��на

в�л.�Ві�ентія�Хвой�и,�18/14�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-14730).

67.�Про�надання�Фонд��державно�о�майна

У�раїни�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�від�ритої��остьової�автостоян-

�и�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�на�в�л.

Щорса,�39���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�

(Д-5150).

68.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДНІПРОСІТІ-ІН-

ВЕСТ»�ТА�ТОВАРИСТУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«СИСТЕМНІ�ТЕХНОЛОГІЇ�УКРА-

ЇНИ»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�адміністративних�б�дівель�і�спо-

р�д�з��омпле�сом�автопосл���на�просп.�Мос-

�овсь�ом�,�32�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-6937).

69.�Про�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«БЦ�«Пет-

ровсь�ий»�для�б�дівництва�та�е�спл�атації�жит-

лово-офісно�о�та��отельно�о��омпле�с��з�бло-

�ом�соціально-�ромадсь�о�о�призначення�та

пар�ін�ом�на�в�л.�Старо�иївсь�ій,�10���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6257).

70.�Про�передач��обсл��ов�ючом���оопе-

ратив��«Рад��а-11»�земельної�ділян�и�для�об-

сл��ов�вання�та�е�спл�атації�житлово�о�б�-

дин���та�приб�дин�ової�території�на�в�л.�Мит-

рополита�Василя�Лип�івсь�о�о�(в�л.�Уриць�о-

�о),�11���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(Д-2857).
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71.�Про�надання�земельної�ділян�и�Голов-

ном���правлінню�Міністерства�Вн�трішніх�Справ

У�раїни�в�місті�Києві�для�б�дівництва�житло-

во�о�б�дин���з�вб�дованими�приміщеннями�та

підземним�пар�ін�ом�на�проси.�Перемо�и,�109

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-5101).

72.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«БАЗАЛЬТ-М»�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-офісно�о�б�дин���на�в�л.�Ри-

бальсь�ій,�22�(літ.�«А»)���Печерсь�ом��районі

м.�Києва�(А-20921).

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

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

ної�ділян�и��ромадянці�Іт�іній�Людмилі�Ми�о-

лаївні�на�в�л.�Гаврилю�а,�27-а���Солом’янсь�о-

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

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

б�дівель�і�спор�д�(К-19497).

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

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

ної�ділян�и��ромадянин��Б�рцев��Оле�сандр�

Ві�торович��на�в�л.�58-ій�Садовій,�діл.�49��

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

ле�тивно�о�садівництва�(К-22821).

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

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

ної�ділян�и��ромадянин��Шар�ородсь�ом��Юрію

Ми�олайович��на�в�л.�Маслів�а,�28-����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-19860).

76.�Про�передач���ромадянці�Серебрянсь�ій

Людмилі�Сер�іївні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

і�спор�д���пров.�Садовом�,�76���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-16887).

77.�Про�передач��земельної�ділян�и��рома-

дянин��Колос��Сер�ію�Ві�торович��для�б�дів-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ми-

�оли�Юн�ерова,�84-а�в�Оболонсь�ом��районі

м.�Києва�(А-16599).

78.�Про�передач���ромадянин��Пилипцю�Ми-

�олі�Оле�сійович����приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель

та�спор�д���4-м��пров.�Лермонтова,�49���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(А-12322).

79.�Про�передач���ромадянці�Ма�аревич�Ган-

ні�Михайлівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Левадній,�10-б���Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-19057).

80.�Про�передач���ромадянин��А�имов��Ан-

дрію�Володимирович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�та�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�1-а���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-10757).

81.�Про�передач���ромадянці�К�зьмич�Гали-

ні�Василівні���приватн��власність�земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д���пров.�Ват�тіна,�24���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-18686).

82.�Про�передач���ромадянці�Хомен�о�Люд-

милі�Гри�орівні���приватн��власність�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Левадній,�20-����Дарниць�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-1695 6).

83.�Про�передач���ромадянин��Рибальчен��

Юрію�Ми�олайович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Охтирсь�ій,�4-а���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-12971).

84.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Кірпен���Володимир��Оле�сандро-

вич��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Нижній�Вал,�49-а���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9083).

85.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Івановій�Наталії�Іванівні�для�б�дівниц-

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

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Савра-

сова,�13���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�

(П-8965).

86.�Про�приватизацію��ромадянам�Оланда-

рен�о�Ганні�Л��івні,�Оландарен���Володими-

р��Оле�сандрович��земельної�ділян�и�для�б�-

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.

Ясном�,�12���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9048).

87.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Гордієн�о�Майї�Геор�іївні�для�б�-

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

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

в�л.�Па�стовсь�о�о,�36���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9008).

88.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Федя�ов��Оле�сандр��Юрійови-

ч��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

р�д�на�в�л.�Панорамній,�24���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-8797).

89.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Івановій�Раїсі�Оле�сандрівні�та

Драпей�Лідії�Борисівні�для�б�дівництва�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Учбовій,�3��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9004).

90.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Я�овч����Ми�олі�Сер�ійович��для

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

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

в�л.�Старооб�хівсь�ій,�4-б���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9044).

91.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Касьянов��Володимир��Я�ови-

ч��для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

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

р�д�на�в�л.�Монтажни�ів,�115���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-20853).

92.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Тищен�о�Аллі�Віталіївні�для�б�дів-

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.

Радянсь�ом�,�33/8���Голосіївсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-8974).

93.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин��Вал�єв��Ві�тор��Ми�олайович�

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

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

на�в�л.�Криворізь�ій,�21���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9014).

94.�Про�приватизацію��ромадянці�К�зьмен-

�о�Зої�Михайлівні�земельної�ділян�и�для�б�дів-

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

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

Липовій,�68���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9028).

95.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Дорошен�о�Надії�Матвіївні�для�б�-

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

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

в�л.�Ла�реатсь�ій,�36���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9067).

96.�Про�приватизацію��ромадянин��Полі-

щ����Оле�сандр��Ми�олайович��земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жит-

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

р�д�на�в�л.�Підлип�а,�16-в���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�(П-8748).

97.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Ос�оло��Наталії�Анатоліївні�для

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

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

в�л.�Постовій,�32���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-8916).

98.�Про�приватизацію��ромадянам�Пшенич-

ном��Сер�ію�Валентинович�,�Пшеничній�Ла-

рисі�Федорівні,�Пшеничній�О�сані�Валенти-

нівні,�Пшеничній�Анні�Валентинівні�земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Садовій,�68���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(П-9060).

99.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Медведєв��Михайл��Я�ович�,�Са-

цю��Валентині�Степанівні,�Кадь�ален���Кос-

тянтин��Ві�торович��для�б�дівництва�та�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кронштадсь�ій,

20���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9029).

100.�Про�приватизацію��ромадянин��Це-

�ельни���Роман��Володимирович��земельної

ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д���1-м��пров.�Івана�Фран�а,�29���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(П-9094).

101.�Про�приватизацію��ромадянам�Тро-

цен���Анатолію�Михайлович��та�Літов�іній�Юлії

Михайлівні�земельної�ділян�и�для�б�дівниц-

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

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вчи-

тельсь�ій,�12-а���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(П-9006).

102.�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.�Шевчен�а,�7-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-8789).

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

ном��товариств��«ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»,�Дер-

жавном��на��ово-виробничом��підприємств�

«Державний�інформаційний��еоло�ічний�фонд

У�раїни»,�Фонд��державно�о�майна�У�раїни,�Дер-

жавній��омісії�У�раїни�по�запасах��орисних

�опалин,�Державном���еоло�ічном��підпри-

ємств��«Державна��омісія�з�е�спертизи��ео-

ло�ічних�прое�тів�та��ошторисів�«Геоле�спер-

тиза»�та�У�раїнсь�ом��державном���еоло�о-

розвід�вальном��інстит�т��(У�рДГРІ)�(держав-

не�підприємство)�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

адміністративно�о�б�дин���на�в�л.�К�т�зова,

18/7���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесен-

ня�змін�до�ньо�о�(А-20878).

104.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�з�іноземними�інвестиці-

ями�«ЮРОМАШ»�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�для�ре�онстр��ції�нежитлової�б�дівлі

під�адміністративн��та�подальших�її�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�на�в�л.�Б�дінд�стрії,

7�(літера�«Ц»)���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21077).

105.�Про�поновлення�промислово-технічній

�омпанії���ви�ляді�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«АГРОМАТ»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ба�атоф�н�ціонально�о��омпле�-

с��з�б�дівлями�тор�овельно�о,�виробничо-

с�ладсь�о�о,��ромадсь�о-офісно�о�призна-

чення�на�в�л.�А�адемі�а�Б�лаховсь�о�о,�4��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесен-

ня�змін�до�ньо�о�(А-20951).

106.�Про�поновлення�та�внесення�змін�до

до�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�05.08.2008

№ 75-6-00413,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь-

�ою�радою�та�приватним�підприємством�«ІРИС»

для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�тор�овельно�о��омпле�с���ромадсь�о�о�хар-

ч�вання�на�в�л.�Вели�ій�Кільцевій,�19���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва�(А-20794).

107.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Панорама-інвест»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�майново�о��омпле�-

с��(адміністративних�та�с�ладсь�их�примі-

щень)�на�в�л.�Ж�лянсь�ій,�10���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-20029).

108.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Три�Джей�Холдин�»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�-

дівлі�та�виробничо-с�ладсь�о�о��омпле�с��на

просп.�Повітрофлотсь�ом�,�66���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-20093).

109.�Про�поновлення�фізичній�особі —�під-

приємцю�Б��ін��Єв�енію�Наріманович�,�това-

риств��з�додат�овою�відповідальністю�«А�ент-

ство�Союздр��»,�малом��приватном��підпри-

ємств��«МРІЯ»�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно�о��омпле�с��на�в�л.�Марини�Рас�о-

вої,�1-а�(ЛІТЕРА�А)���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(A-19857).

110.�Про�поновлення�до�оворів�оренди�зе-

мельних�діляно��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЧЕРВОНА�КАПЕ-

ЛЮШКА»�на�перетині�просп.�Червонозоряно-

�о�та�в�л.�Деміївсь�ої���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-19336).

111.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«АСТЕЛІТ»�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративно-вироб-

ничих�б�дівель�на�в�л.�Солом’янсь�ій,�11�(лі-

тера�А)���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(А-20771).

112.�Про�поновлення�до�овор��оренди�зе-

мельних�діляно��п�блічном��а�ціонерном��то-

вариств��«Фарма�»�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��омпле�с��б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Фр�нзе,�74���Подільсь�ом��районі�м.�Києва

та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-19201).

113.�Про�поновлення�приватном��підпри-

ємств��«ЗАОДІН»�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�для�розміщення,�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�майданчи�а�для�за�отівлі�металобр�х-

т��на�в�л.�Промисловій���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20156).

114.�Про�поновлення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ХОЛДИН-

ГОВА�КОМПАНІЯ�«СИСТЕМНІ�ІНВЕСТИЦІЇ»�до-

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

ництва�житлових�б�дин�ів�на�в�л.�Ба�инсь�ій,

37-в���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(зі

змінами)�(А-21222).

115.�Про�поновлення�фізичній�особі-підпри-

ємцю�Кош�овсь�ій�Олені�І�орівні�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,

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

ма�азин��на�в�л.�Героїв�Дніпра,�29-а�(літера

Б)�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-19149).

116.�Про�поновлення��ромадсь�ій�ор�ані-

зації�«Товариство�бджолярів�«Бальзам»�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�пасі�и�на�в�л.�Ва-

силь�івсь�ій,�11���Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-20318).

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

ном��товариств��«ОБОЛОНЬ»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�під’їзних��олій�на�в�л.�Бо�атирсь�ій,

3�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(А-20952).

118.�Про�поновлення�фізичній�особі-підпри-

ємцю�Данч����Ві�тор��Омелянович��до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�павільйон��по�прирізці�с�ла

на�в�л.�Полярній,�16-д�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20817).

119.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«КИЇВДОРСЕРВІС»�на�в�л.�Чистя�ів-

сь�ій,�19-а���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та�е�с-

пл�атації�б�дівель�та�спор�д�виробничої�ба-

зи�(К-22736).

120.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�Деснянсь�ій�районній�в�міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�на�в�л.�Оно-

ре�де�Бальза�а,�4-й�мі�рорайон,�ж/м�Ви��рів-

щина-Троєщина���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�тематично�о�облашт�вання�стіни�пам’яті

(К-20991).

121.�Про�надання�дозвол��на�розроблен-

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

мельної�ділян�и�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«НАЦІОНАЛЬНИЙ�БУДИНОК�ОРГАННОЇ

ТА�КАМЕРНОЇ�МУЗИКИ�УКРАЇНИ»�на�в�л.�Чер-

воноармійсь�ій,�75�(літ.�Г)���Печерсь�ом�

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

в�вання� спор�ди� �остел�� св.� Ми�олая�

(К-21915).

122.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�театрально-видовищном��за-

�лад����льт�ри�«Київсь�ий�національний�а�а-

демічний�театр�оперети»�на�в�л.�Межи�ірсь�ій,

87���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

театр��оперети�виробничо-с�ладсь�о�о�при-

значення�(К-20981).

123.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�Національном��істори�о-ар-

хіте�т�рном��м�зею�«Київсь�а�фортеця»�на

в�л.�Панфіловців���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�пам’-

ято��архіте�т�ри�(фортифі�ації)�(К-21339).

124.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�Національном��істори�о-ар-

хіте�т�рном��м�зею�«Київсь�а�фортеця»���пров.

Лабораторном����Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�пам’ято�

архіте�т�ри�(фортифі�ації)�(К-21335).

125.�Про�надання�дозвол��на�розроблення



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

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

по��триманню�зелених�насаджень�Деснян-

сь�о�о�район��м.�Києва�між�просп.�Генерала

Ват�тіна�та�в�л.�Ми�оли�За�ревсь�о�о���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва�для��тримання�та

бла�о�строю�зелених�зон�і�зелених�насаджень

(К-22630).

126.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и��правлінню�освіти�Оболон-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�на�просп.�Оболонсь�ом�,�9-а,�9-б�в�Обо-

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

та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�за�аль-

ноосвітніх�навчальних�за�ладів�№ 214,�№ 225

з�міжш�ільним�стадіоном,�бі�овими�та�велоси-

педними�доріж�ами�і�бла�о�строю�території

(К-21758).

127.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельних�діляно��державном��територіально-

�ал�зевом��об’єднанню�«Південно-західна�за-

лізниця»���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для

обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�б�дівель�і�спо-

р�д�залізнично�о�транспорт�,�захисних�та

��ріплювальних�зелених�насаджень�(К-21084).

128.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и��правлінню�освіти�Шевчен-

�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації�на�в�л.�Олени�Телі�и,�15а���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�для�ре�онстр��ції�се-

редньої�ш�оли�№ 24,�б�дівництва�центр��по-

заш�ільної�освіти,�з�подальшою�е�спл�ата-

цією�та�обсл��ов�ванням�(К-21318).

129.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«МАГАЗИН�«ЄКТА»�на�в�л.�Жи-

лянсь�ій,�114�(літ.�В)���Шевчен�івсь�ом��райо-

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

ції�ма�азин�-с�лад��(К-19010).

130.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�Національном��авіаційном�

�ніверситет��на�в�л.�Бориспільсь�ій,�5���Дар-

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

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��омпле�с��на-

вчальних,�спортивних,��осподарсь�их�б�ді-

вель�та���ртожит�ів�(К-18291).

131.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�п�блічном��а�ціонерном��то-

вариств��«Осо�ор»�на�в�л.�Здолб�нівсь�ій,�

7-����Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ре-

�онстр��ції,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

виробничих�б�дівель�майново�о��омпле�с�

під�тор�овельний�центр�з�від�ритою�автосто-

ян�ою�та�інженерно-транспортною�інфрастр��-

т�рою�(К-22818).

132.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«ДК�ІНВЕСТСИСТЕМ»�на�просп.

Червонозоряном�,�190���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�житлових�б�дин-

�ів�з�вб�дованими�приміщеннями�та�підзем-

ним�пар�ін�ом�(К-22116).

133.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СІТІ�ПРЕМ’ЄР»�на�в�л.

Дра�оманова,�35/55���Дарниць�ом��районі�

м.�Києва�для�завершення�б�дівництва�та�е�с-

пл�атації�ба�атоповерхово�о�житлово�о�б�-

дин���з�об’є�тами�обсл��ов�вання�населен-

ня�(К-23017).

134.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«УКРБУД�ДЕВЕЛОПМЕНТ»

на�в�л.�Звіринець�ій,�70�(літ.�«А»)���Печер-

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

пл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атоповерхо-

во�о�житлово�о��омпле�с��з�підземним�пар-

�ін�ом�(К-22940).

135.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�п�блічном��а�ціонерном��то-

вариств��«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�-

б�д»�на�в�л.�Володі�Д�бініна,�7/14���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�для�ре�онстр��ції���р-

тожит���під�ба�ато�вартирний�житловий�б�-

дино��(К-21774).

136.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«АВАНТ-БАНК»�на�в�л.�Пле-

щеєва,�10�(літ.�«Д»)���Голосіївсь�ом��районі

м.�Києва,�для�е�спл�атації�офісної�б�дівлі

(центр�сімейно�о�дозвілля)�(К-22209).

137.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�приватном��а�ціонерном��то-

вариств��«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»�на�в�л.�Лео-

ніда�Первомайсь�о�о,�8���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин-

���з�вб�довано-приб�дованими�приміщення-

ми�та�підземним�пар�ін�ом�(К-20726).

138.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«Нов�с�У�раїна»�на�просп.�Пет-

ра�Гри�орен�а,�18�(літ.�А)���Дарниць�ом��райо-

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

ня�тор�овельно-�ромадсь�о�о�центр��з�від-

�ритою�автостоян�ою�та�об’є�тами�інженер-

но-транспортної�інфрастр��т�ри�(К-21901).

139.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�Національном��істори�о-ар-

хіте�т�рном��м�зею�«Київсь�а�фортеця»�на

в�л.�Перспе�тивній���Печерсь�ом��районі�

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

пам’ято��архіте�т�ри�(фортифі�ації)�(К-21341).

140.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

по��триманню�зелених�насаджень�Деснян-

сь�о�о�район��м.�Києва�на�в�л.�Милослав-

сь�ій,�23-����Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

для��тримання�та�бла�о�строю�зелених�зон�і

зелених�насаджень�(без�права��апітальної�за-

б�дови)�(К-22056).

141.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�об’єднанню�співвласни�ів�ба-

�ато�вартирно�о�б�дин���«Червоноармійсь�а

17�А/1»�на�в�л.�Червоноармійсь�ій,�17�(А
1
)��

Печерсь�ом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин���та�приб�дин�ової

території�(К-22869).

142.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельних�діляно��обсл��ов�ючом���ооперати-

в��«Водни�»�на�в�л.�Коцюбинсь�о�о,�18-а��

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

ції� та� обсл��ов�вання� �аражних� бо�сів�

(К-22198).

143.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�п�блічном��а�ціонерном��то-

вариств��«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�-

б�д»�на�в�л.�Володі�Д�бініна,�5/15���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва,�для�ре�онстр��ції���р-

тожит���під�ба�ато�вартирний�житловий�б�-

дино��(К-21775).

144.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«Виробничо-�омерційна�фірма

«Колорит»�на�б�льв.�Івана�Лепсе,�6�(�орп�с�7,

літ.�«И»)���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

для�обсл��ов�вання�та�е�спл�атації�виробни-

чої�б�дівлі�(К-21990).

145.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�Національном��істори�о-ар-

хіте�т�рном��м�зею�«Київсь�а�фортеця»�на

в�л.�Січнево�о�повстання���Печерсь�ом��райо-

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

ня� пам’ято�� архіте�т�ри� (фортифі�ації)�

(К-21336).

146.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«Столиця»�на�в�л.�Ми�оли�Ос-

тровсь�о�о,�7-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва�житлово�о��омпле�с��з

вб�довано-приб�дованими�нежитловими�тор-

�ово-офісними�приміщеннями�та�підземним

пар�ін�ом�(довідведення�до�основної�ділян-

�и)�(К-22743).

147.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�релі�ійній��ромаді�Свято-Ми-

�олаївсь�ої�парафії���Святошинсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�-

ви�Київсь�о�о�Патріархат��на�в�л.�Ми�оли�Уша-

�ова���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�для

відб�дови�Свято-Ми�олаївсь�о�о�храм��із�дзві-

ницею�(К-22307).

148.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�ділян�и�релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої

православної�Цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат�

парафії�Різдва�Пресвятої�Бо�ородиці���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�на�просп.�Петра

Гри�орен�а,�28-����Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання���ль-

тових�та�інших�б�дівель�храмово�о��омпле�-

с�,�необхідних�для�забезпечення�діяльності

релі�ійної��ромади�(К-22748).

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

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

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Г�щи-

н��Артем��Єв�енович��на�в�л.�Березневій,�

68-в���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ве-

дення�садівництва�(К-21941).

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

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

дення�земельної�ділян�и��ромадянин��Бонда-

р��Арт�р��І�орович��на�в�л.�Ломоносова���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-22946).

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

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

дення�земельної�ділян�и��ромадсь�ій�ор�ані-

зації�«Об’єднання�інвалідів�«Любава»�на�Осо-

�ор�ах���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�для�ве-

дення�садівництва�(К-19460).

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

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

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

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

Ми�оли�За�ревсь�о�о���Деснянсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�об’є�тів�транс-

портної�інфрастр��т�ри�(К-18283).

153.�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�парафії�на

честь�Свято�о�Бла�овірно�о��нязя�Ярослава

М�дро�о���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�на

набережній�Дніпровсь�ій���Дніпровсь�ом�

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

ції�та�обсл��ов�вання�храмово�о��омпле�с�

(К-17359).

154.�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�У�ра-

їнсь�ої�Православної�Цер�ви�Київсь�о�о�Пат-

ріархат��на�площі�Слави���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�православної�цер�-

ви�(К-18644).

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

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и��ос-

піталю�(з�полі�ліні�ою)�Головно�о��правління

МВС�У�раїни�в�місті�Києві�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�за�лад��на

в�л.�Платона�Майбороди,�19���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�(Д-6063).

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

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�У�ра-

їнсь�ом���ідрометеороло�ічном��центр��дер-

жавної�сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�-

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

міністративно�о�б�дин���на�в�л.�Золотоворіт-

сь�ій,�6-в���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(А-7063).

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�23.09.2014�№ 266/266

«Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ВІТАМІННИЙ�ЗАВОД»

земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�нежитлово�о�б�дин�� —�б�дин��

допоміжних�сл�жб�(адміністративно�о��орп�-

с�)�на�в�л.�Копилівсь�ій,�38,�літера�«А»���По-

дільсь�ом��районі�м.�Києва».

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�23.09.2014�№ 264/264

«Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ВІТАМІННИЙ�ЗАВОД»

земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�майново-

�о��омпле�с��з�виробничими,�с�ладсь�ими,

адміністративними�б�дівлями�і�спор�дами�та

апте�и�на�в�л.�Копилівсь�ій,�38���Подільсь�о-

м��районі�м.�Києва».

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�02.04.2009�№ 284/1340

«Про�поновлення�за�ритом��а�ціонерном��то-

вариств��«Ле�с�Холдин�»�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�адміністра-

тивно-виробничо�о��орп�с��з�приле�лими�б�-

дин�ами�під�тор�овельно-розважальний��ом-

пле�с�з�подальшими�йо�о�е�спл�атацією�та

обсл��ов�ванням�на�в�л.�Л��овій,�12�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�та�про�внесення

змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

24.04.2003�№ 423/583�«Про�передач��за�ри-

том��а�ціонерном��товариств��«Ле�с�Холдин�»

земельних�діляно��для�ре�онстр��ції�адмініс-

тративно-виробничо�о��орп�с��з�приле�лими

б�дин�ами�під�тор�овельно-розважальний

�омпле�с�з�подальшою�йо�о�е�спл�атацією�та

обсл��ов�ванням�на�в�л.�Л��овій,�9�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва»�(А-20947).

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�12�липня�2012�ро��

№ 820/8157�«Про�передач��обсл��ов�ючом�

�ооператив��«Житлово-б�дівельний��оопера-

тив�«Наш�дом»�земельної�ділян�и�для�житло-

во�о�б�дівництва�на�в�л.�Борща�івсь�ій,�182-

В,�200���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва».

161.�Про�поділ�та�об’єднання�земельних�ді-

ляно�,�що�переб�вають�в�оренді�товариства�з

обмеженою�відповідальністю�«ФОРТОН»�на

в�л.�Саперно-Слобідсь�ій���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва,�передач��земельних�діляно�

товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ЛЕРУА�МЕРЛЕН�УКРАЇНА»�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�центр��з

вб�дованим�пар�ін�ом�на�в�л.�Саперно-Сло-

бідсь�ій,�26���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва,

та�товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ФОРТОН»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин���на�в�л.�Саперно-Слобід-

сь�ій,�24���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�

(А-21257).

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

ємств��Міжнародний�аеропорт�«Київ»�(Ж�ля-

ни)�права�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-20825).

163.�Про�розірвання�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�23.03.2007�ро���№ 63-6-

00409,���ладено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�приватним�а�ціонерним�товариством

«СХІД-2»�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о��омпле�с��з�вб�дова-

но-приб�дованими�приміщеннями,�офісами

та�підземним�пар�ін�ом�на�в�л.�Сормовсь�ій,

З���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

164.�Про�повторне�звернення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�до�Верховної�Ради�У�раїни�та�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�щодо�невід�ладно�о

внесення�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�ра-

їни.

165.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельних�діляно���ом�нальном��підприємств�

з��тримання�та�е�спл�атації�житлово�о�фон-

д��спеціально�о�призначення�«Спецжитло-

фонд»�в�с.�Би�івня���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�для�житлово�о�б�дівництва�(мало-

поверхово�о,�до�4-х�наземних�поверхів)��час-

ни�ам�АТО�(пораненим�і�для�членів�родин,�в

я�их�війсь�овосл�жбовці�за�ин�ли�при�прове-

денні�АТО)�та�для�соціально-поб�тово�о�б�-

дівництва.

166.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради

до�Президента�У�раїни,�Верховної�Ради�У�ра-

їни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни.

167.�Про�достро�ове�припинення�повнова-

жень�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради.

168.�Про�передач��земельної�ділян�и�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ТЕХНО-

ТРЕК»�для�б�дівництва�офісно�о��омпле�с��з

підземним�пар�ін�ом�і�вб�довано-приб�дова-

ними�об’є�тами�соціальної�інфрастр��т�ри�на

в�л.�Чапаєва,�7,�7-б���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-4435).

Київський міський голова 
В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

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

вання�за�альною�с�мою�15000,0��рн,�передбаче-

них�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�на�2014�рі����за�альном��фонді

бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся��

бюджетних�призначень,�шляхом�зменшення�ви-

дат�ів�споживання�по��од��тимчасової��ласифі-

�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюдже-

тів�091214�«Інші��станови�та�за�лади»�в�с�мі�15000,0

�рн�та�збільшення�видат�ів�споживання�по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�091204�«Територіальні�центри

соціально�о�обсл��ов�вання�(надання�соціальних

посл�����с�мі�15000,0��рн,�що�додається.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�забезпечити�подання�на�по�о-

дження�перерозподіл��видат�ів,�передбачено-

�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни�до�роз-

пис��місцево�о�бюджет��після�по�одження�в��ста-

новленом��поряд���перерозподіл��видат�ів,�пе-

редбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�з

постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 1041 від 22 вересня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», з метою забезпечення належного функціонування Територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району, в межах функцій органу місцевого са7
моврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

22.09.2014�р.�№�1041

Перерозподіл видатків споживання, передбачених Голосіївській районній 
в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у загальному фонді 

бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

Керівник апарату В. Бондаренко

грн

№ Код тимчасової
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків
Cума зменшення Сума збільшення

1 091214 Інші установи та заклади разом 15 000

2210 11 200

2240 3800

2 091204 Територіальні центри
соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)

разом
15 000

2240 15 000

Разом 15 000 15 000

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

вит���в�за�альній�с�мі�5 500 800��рн,�передба-

чених�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�на�2014�рі����спеціаль-

ном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за-

�ально�о�обся���бюджетних�призначень,�шля-

хом�зменшення�видат�ів�розвит���по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання

місцевих�бюджетів�070807�«Інші�освітні�про-

�рами»�та�збільшення�видат�ів�розвит���по��о-

д��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��реди-

т�вання�місцевих�бюджетів�070101�«Дош�іль-

ні�за�лади�освіти»�на�с�м��1 561 200��рн,�по

�од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів�070201�«За�аль-

ноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,

інтернат�при�ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�лі-

цеї,��імназії,��оле�і�ми»�на�с�м��3 739 600��рн,

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

�редит�вання�місцевих�бюджетів�070304�«Спе-

ціальні�за�альноосвітні�ш�оли-інтернати,�ш�о-

ли�та�інші�за�лади�освіти�для�дітей�з�вадами��

фізичном��чи�роз�мовом��розвит��»�на�с�м�

100 000��рн,�по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів

070401�«Позаш�ільні�за�лади�освіти,�заходи�із

позаш�ільної�роботи�з�дітьми»�на�с�м��100 000

�рн,�що�додається.

2.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�передба-

чено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження,�до�по-

стійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 

на 2014 рік
Розпорядження № 1042 від 22 вересня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 18
«Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання
кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року N» 6/10152 «Про бюджет міста
Києва на 2014 рік», на виконання протоколу № 2 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київ7
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 липня 2014, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по-

�одження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

22.09.2014�р.�№�1042

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених Святошинській районній 
в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у спеціальному фонді 

бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

Про продовження строку дії дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 1064 від 26 вересня 2014 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну сис7

тему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених по7
становою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рекла7
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп7
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
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�3�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро-

���їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість

розташ�вання�відповідних�ре�ламних�засо-

бів —�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�о-

нова�І.�В.

Голова В. Кличко

№
п/п

Код
тимчасової

класифікації
видатків та

кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення,

грн

Сума
збільшення,

грн

1 2 3 4 5 6

1. 070807 Інші освітні програми 3132 5500800

2. 070101 Дошкільні заклади освіти 3132 1561200

3. 070201 Загальноосвітні шкоди (в т.ч. школа*дитячий
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми

3132 3739600

4. 070304 Спеціальні загальноосвітні школи*інтернати,
школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у
фізичному чи розумовому розвитку

3132 100000

5. 070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

3132 100000

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

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

26.09.2014�р.�№�1064

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа
кв.м

Місце розташування рекламного засобу

1. 01736*03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.Червоноармійська, 42
(магазин "Оптика").

2. 01717*03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.Червоноармійська, 48
(магазин "BarseLona")

3. 01725*03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Голосіївський район, вул.Червоноармійська, 46
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Відповіді на сканворд 

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 47/1100

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії Казенному підприємству спеціального 
приладобудування «Арсенал»

Розпорядження № 1345 від 19 листопада 2014 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово(комунальні послуги», від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших орга(
нів виконавчої влади», з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій орга(
ну місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

Казенном��підприємств��спеціально�о�прила-

доб�д�вання�«Арсенал»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�Казенном��підприємств��спеці-

ально�о�приладоб�д�вання�«Арсенал»,�що�до-

даються.

3.�Встановити�тарифи�на�транспорт�вання

теплової�енер�ії�Казенном��підприємств��спе-

ціально�о�приладоб�д�вання�«Арсенал»,�що

додаються.

4.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�Казенном��підприємств��спеціаль-

но�о�приладоб�д�вання�«Арсенал»,�що�додаю-

ться.

5.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

дження�по&ласти�на�заст�пни&ів��олови�Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподі-

лом�обов’яз&ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 47/1100
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�
адміністрації)�19�листопада�2014�р.�№�1345

Тарифи на теплову енергію Казенному підприємству спеціального 
приладобудування «Арсенал»

п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 926,00 1111,20

2. Інші споживачі (крім населення) 926,00 1111,20

Керівник апарату В.Бондаренко

Керівник апарату В.Бондаренко

Керівник апарату В.Бондаренко

Керівник апарату В.Бондаренко

Керівник апарату В.Бондаренко

Керівник апарату В.Бондаренко

Керівник апарату В.Бондаренко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 48/1101
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�
адміністрації)�19�листопада�2014�р.�№1345

Тарифи на виробництво теплової енергії Казенному підприємству 
спеціального приладобудування «Арсенал»

№ п/п Споживачі Тариф, грнза 1 Гкал                

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 911,05 1093,26

2. Інші споживачі (крім населення) 911,05 1093,26 

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 49/1102�
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�
адміністрації)�19листопада�2014�р.�№�1345

Тарифи на транспортування теплової енергії Казенному підприємству 
спеціального приладобудування «Арсенал»

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 14,39 17,27

2. Інші споживачі (крім населення) 14,39 17,27

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 50/1103�
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�
адміністрації)�19�листопада�2014�р.�№�1345

Тарифи на постачання теплової енергії Казенному підприємству 
спеціального приладобудування «Арсенал»

№ п/п .Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 0,56 0,67

2. Інші споживачі (крім населення) 0,56 0,67

Зареєстровано�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві
09��р�дня�2014�р.�за�№ 51/1104

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії 

Публічному акціонерному товариству «КАМЕТ»

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію

П�блічном��а&ціонерном��товариств��«КАМЕТ»,

що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теп-

лової�енер�ії�П�блічном��а&ціонерном��това-

риств��«КАМЕТ»,�що�додаються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�тепло-

вої�енер�ії�П�блічном��а&ціонерном��товари-

ств��«КАМЕТ»,�що�додаються.

4.�Визнати�та&ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої

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

міністрації):

від�24�січня�2013�р.�№ 79�«Про�встановлен-

ня�тарифів�на�виробництво�і�постачання�теп-

лової�енер�ії�ПАТ�«Камет»,�зареєстроване�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�06�лю-

то�о�2013�р.�за�№ 10/1002;

від�07�&вітня�2014�p.�№ 392�«Про�внесення

змін�до�Тарифів�на�виробництво�і�постачання

теплової�енер�ії�для�потреб�бюджетних��станов,

що�встановлюються�П�блічном��а&ціонерном�

товариств��«Камет»»,�зареєстроване�в�Голов-

ном���правлінні�юстиції���місті�Києві�22�&вітня

2014�р.�за�№ 13/1066.

5.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

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

дження�по&ласти�на�заст�пни&ів��олови�Київсь&ої

місь&ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�роз-

поділом�обов’�яз&ів.

Голова В. Кличко

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 51/1104
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�
адміністрації)�26�листопада�2014�р.�№�1381

Тарифи на теплову енергію Публічному акціонерному товариству «КАМЕТ»
№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 833,05 999,66

2. Інші споживачі (крім населення) 833,05 999,66

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 828,50 994,20

2. Інші споживачі (крім населення) 828,50 994,20

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 4,55 5,46

2. Інші споживачі (крім населення) 4,55 5,46

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 52/1105
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�
адміністрації)�26�листопада�2014�р.�№�1381

Тарифи на виробництво теплової енергії Публічному акціонерному 
товариству «КАМЕТ»

Зареєстровано�
в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

09��р�дня�2014�р.�за�№ 53/1106
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви&онавчо�о�ор�ан��Київсь&ої�місь&ої�ради�(Київсь&ої�місь&ої�державної�
адміністрації)�26�листопада�2014�р.�№�1381

Тарифи на постачання теплової енергії Публічному акціонерному 
товариству «КАМЕТ»

Розпорядження № 1381 від 26 листопада 2014 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово(комунальні послуги», від 28 грудня 1992 р. № 731 «Про
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших орга(
нів виконавчої влади», з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів, в межах функцій орга(
ну місцевого самоврядування:

Л А Н Т У Х К У Р А Ж

О С О Т Р А З К

В О Л Е О� Н Т О В И Ч

Е С В И Щ� Т У І Н А

Л П О Б А� Ч Е Н Н Я С

А О К І Т� Н Е О Л І Т

С Р А Д И� К А Л К О К

К А Л Ь К� А Ь А Н А

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Øàñòóí ²âàíà
Âîëîäèìèðîâè÷à íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Òèøåíêî Î. Ì. äî
Øàñòóí ². Â. ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì
ïðèì³ùåííÿì.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 26 ñ³÷íÿ 2015 ð. îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç
éîãî ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î. Ï.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

КОЛЬОРО�

ПОДІЛ 

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, ðåïðîöåíòð 

ãàçåòè «Õðåùàòèê».

А2
(ôîðìàò

660õ560 ìì)

repro.

kreschatic.

kiev.ua



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, çàïîðóêà âàøîãî

óñï³õó— âì³ííÿ äîìîâëÿ-

òèñÿ, ñóìë³ííî ñë³äóâàòè

âñ³ì ïðàâèëàì óãîä,ùî ¿õ äîñÿãíó-

òî.Áóäüòå ïîñòóïëèâèìè,íå ëîì³òü-

ñÿ íàâïðîñòåöü òàì,äå ìîæíà çíàé-

òè îáõ³äí³ äèïëîìàòè÷í³ øëÿõè.

ÒÅËÜÖ²,äèñöèïë³íóéòå ñå-

áå,îñê³ëüêè ìîæóòüáóòè âíå-

ñåí³ êàðäèíàëüí³ çì³íè â ïðî-

ôåñ³éíó³íñòðóêö³þ,ñëóæáîâèé ãðàô³ê,

ä³ëîâèé êîíòðàêò,ðîçïîðÿäæåííÿ øå-

ôà. Ìîá³ëüíî é áåç ïàí³êè ðåîðãàí³-

çîâóéòåñÿ,âñ³ çì³íè—íà áëàãî.

ÁËÈÇÍÞÊÀÌ ïîòàëàíèòü

òðèìàòè ïåðø³ñòü ó ôë³ð-

òàõ òà êîêåòñòâ³. Âïèñàòè-

ñÿ ãàðìîí³éíî â íàâêîëèøíþ àò-

ìîñôåðó áóäå ëåãêî, îñê³ëüêè âè

òîíêî â³ä÷óâàòèìåòå íàñòð³é ïóá-

ë³êè, òîæ êîãîñü ðîçâåñåëèòè, íà-

ñíàæèòè íà ðîìàíòèêó çìîæåòå

ìàéñòåðíî ³ áåç çàéâèõ çóñèëü.

ÐÀÊÈ,âàøå çàâäàííÿ—ñòà-

òè õðàíèòåëåì ñïîêîþ â äî-

ì³.Ïðàãí³òü äî ìèðóòà çëà-

ãîäè â ðîäèí³,íå êîíôë³êòóéòå,â õàò-

í³õñò³íàõíèí³ é òàê õîëîäíî òà íåçà-

òèøíî,à âè ñâî¿ìè äîãìàòè÷íèìè ïðè-

÷³ïêàìè ò³ëüêè ïîñèëþºòå íåãàòèâ.

ËÅÂÈ, äëÿ âàñ ùèðà ëþáîâ

ìàº ñòàíå ïàðîëåì äî ñåð-

äåöü ëþäåé, ³ òîä³ æîäíèõ

ïåðåøêîä íà øëÿõó äî ìåòè íå ³ñíó-

âàòèìå. Ïðèíàéìí³, çàâ’ÿçàòè ñòîñóí-

êè ç òèìè, õòî öóðàâñÿ âàñ, òðèìàâñÿ

äèñòàíö³¿, âæå òðóäíîù³â íå ñêëàäå.

Íàâ³òüâèïàäêîâèì çíàéîìñòâàì ñóäè-

ëîñÿ ïåðåðîñòè â ñåðéîçí³ ñòîñóíêè.

Ä²ÂÈ,âàø³ ô³íàíñîâ³ ñïðàâè

ïîòðåáóþòüêîíòðîëþ,ïåðå-

ãëÿäó ÷è ´ðóíòîâíî¿, êàðäè-

íàëüíî¿ ïåðåáóäîâè.Íèí³ âè âèñòóïà-

ºòå ô³íàíñèñòîì ñ³ìåéíèõ ïðîåêò³â,

òîæ çáàëàíñóéòå ïðèáóòêè òà âèòðàòè.

ÒÅÐÅÇÈ,äèñöèïë³íóéòå ñåáå,

âèìîãè ïàðòíåðñüêîãî îòî-

÷åííÿ—öå çàêîí,³ íåõòóâà-

òè ïðåòåíç³ÿìè, ïóñêàòè íà ñàìîïëèí

äîìîâëåíîñò³ ïðîòèïîêàçàíî.Âò³ì,óçãî-

äæóþ÷è ñâî¿ ä³¿ ç îòî÷åííÿì òà ðàö³î-

íàëüíî âèêîðèñòîâóþ÷è çá³ãîáñòàâèí,

âè çäàòí³ ñòâîðèòè íåïåðåìîæíó àð-

ì³þ ä³ëîâèõòà äóõîâíèõñîþçíèê³â.

Ó ÑÊÎÐÏ²ÎÍ²Â äåíü ðîç-

â’ÿçàííÿ êàðì³÷íèõ âóçë³â

ç æ³íêàìè,ïîêðîâèòåëÿìè,

ïîñàäîâèìè ïåðñîíàìè.Íå óíèêàé-

òå âàæêèõ ðîçìîâ,ïðèñëóõàéòåñÿ äî

÷óæî¿ êðèòèêè,— â í³é º êîíñòðóê-

òèâíå çåðíî,ùî ï³äå âàì íà êîðèñòü.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ïëàíóéòå ìàé-

áóòíº, äóìàéòå ïðî éîãî

íàä³éí³ñòü, çâàæóþ÷è âñ³

ïëþñè òà ì³íóñè ñüîãîäåííÿ. Ìîæ-

íà ðîáèòè ñòàâêó íà òîâàðèø³â, îä-

íàê ñåðåä áàãàòî¿ ïðèÿòåëüñüêî¿

êîãîðòè íå âñ³ì ñóäèëîñÿ ïðîéòè

êîíòðîëüíèé òåñò íà â³äá³ð ³ çàëè-

øèòèñÿ ñàìîâ³ääàíèì äðóãîì.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,öåé äåíü ìîæå

ñòàòè âèð³øàëüíèì äëÿ âè-

áîðó ïðîôåñ³¿, ìåòè, ïî-

êëèêàííÿ, æèòòºâîãî íàïðÿìó, ä³-

ëîâîãî ïàðòíåðñòâà, ì³ñöÿ ðîáîòè,

ñòèëþ ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè àáî

íà÷àëüñòâîì. Âàæëèâ³ äëÿ âàñ îñî-

áèñò³ äîìîâëåíîñò³ â öåé ÷àñ ìîæóòü

ïðîéòè ÷åðåç êðèòè÷íèé åòàï.

ÂÎÄÎË²¯, âè íåôîðìàëü-

íèé ãðóïîâèé ë³äåð,ñåðöå,

äóøà é ³íòåëåêò êîëåêòè-

âó,çâ’ÿçàíèé íåçðèìèìè åíåðãåòè÷-

íèìè íèòêàìè ç êîæíèì éîãî ÷ëå-

íîì. Òîæ ëîâ³òü íàãîäó ³ ïðîñóâàé-

òå ñâî¿ ïëàíè,ðåàë³çîâóéòå çàäóìè,

àëå íå äóæå åãî¿ñòè÷íî,àäæå ³íøèì

òàêîæ ìàº ïåðåïàñòè øìàò â³ä ëà-

ñîãî ïèðîãà êîëåêòèâíèõ çäîáóòê³â.

ÐÈÁÈ,íàâåä³òüëàä â ñòîñóí-

êàõ ç ëþäüìè (óçàêîíüòå,

îôîðì³òü, ëåãàë³çóéòå òî-

ùî)—ïîïðè ôîðìàëüí³ ïåðåøêîäè

÷è ñòðàõ çàëåæíîñò³ çðîáèòè öå òðå-

áà íåîäì³ííî, â³ä ÷îãî ô³íàíñîâèé,

þðèäè÷íèé,ïðîôåñ³éíèé àñïåêò âà-

øèõ âçàºìèí ëèøå âèãðàº.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 97 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +2o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 99 %

ãîðîñêîï

17 ãðóäíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 17 ãðóäíÿ
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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 39111

Х
вели�ий�мішо�

з�р�бої

т�анини

�давана

хоробрість

вели�ий�б�р’ян�

сестра�Кия

(леенд.) Р�
��р.

�омпозитор,

автор�хорових

обробо�

спор�да�–

прохід�під

землею

сільсь�о-

осподарсь�а

машина

рез�льтат

ділення�однієї

величини�на

інш�

о�ри�, я�им
поаняють
�оней

ан.�письменни�
20�ст.

мар�а

пістолета

мистецтво

спів� Е�
«вільний�бій»��

фехт�ванні

зародо��рибів Щ�
вид�ди�ої��ач�и�

мар�а�літа�ів

солод�ий

анісовий�лі�ер

сорт�помідорів

з�стріч

за�оханих� А�
бард�в�центр.

Азії
еле�тр.

заряджена
частин�а

роди�в�овець Т
новий��ам’яний

ві�

рі�а���В’єтнамі

прихильни�

ріш�чих�змін И�
жанр�театра�

в�Японії

��хар�(мор.)

спо��сни�-

�львіса

прозорий�папір

для��опіювання К�
пристрій�для

приймання

радіохвиль

рч�а�в

Т�реччині Ñê
ëà

ëà
 Î

êñ
àí

à 
ÁÀ

ÐÊ
²Í

À

ñêàíâîðä

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

17 ãðóäíÿ 2014 ð.

¹187(4587)

8

Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

1917 — Öåíòðàëüíà Ðàäà îòðèìà-
ëà óðÿäîâó òåëåãðàìó ç Ïåòðîãðà-
äà â³ä Òðîöüêîãî,Ëåí³íà ³ Ñòàë³íà,
â ÿê³é á³ëüøîâèöüê³ ë³äåðè Ðîñ³¿
çàçíà÷èëè, ùî Ðàäíàðêîì «... âè-
çíàº Óêðà¿íñüêó Íàðîäíó Ðåñïóáë³-
êó,¿¿ ïðàâî ö³ëêîì â³äîêðåìèòèñÿ
â³ä Ðîñ³¿... çàðàç æå, áåç îáìåæåíü
òà áóäü-ÿêèõ óìîâ». Âîäíî÷àñ äî
Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè áóëî âèñóíóòî
óëüòèìàòèâí³ âèìîãè ïðîïóñòèòè
á³ëüøîâèöüê³ â³éñüêà íà Ï³âäåí-
íèé ôðîíòäëÿ áîðîòüáè ç Êàëåä³-
íèì, íå ïðîïóñêàòè á³ëîãâàðä³é-

ñüê³ â³éñüêà,ùî ðóõàþòüñÿ íà Äîí
³ Óðàë,òà ïðèïèíèòè ðîççáðîºííÿ
ðàäÿíñüêèõ â³éñüê ³ ×åðâîíî¿ ãâàð-
ä³¿. Öåé óëüòèìàòóì, ðîçö³íåíèé
ÿê âòðó÷àíÿ ó âíóòð³øí³ ñïðàâè
ÓÍÐ, áóâ â³äêèíóòèé ç’¿çäîì Ðàä
ñåëÿíñüêèõ, ðîá³òíè÷èõ ³ ñîëäàò-
ñüêèõ äåïóòàò³â, ùî ïðîéøîâ 20
ãðóäíÿ, ³ Ðîñ³ÿ äëÿ íàâåäåííÿ «ðå-
âîëþö³éíîãî ïîðÿäêó» êèíóëà ïðî-
òè ÓÍÐ òðèäöÿòèòèñÿ÷íå óãðóïî-
âóâàííÿ ×åðâîíî¿ àðì³¿ íà ÷îë³ ç
Â. Àíòîíîâèì-Îâñ³ºíêîì, Î. ªãî-
ðîâèì ³ Ì. Ìóðàâéîâèì.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

ÂÒÎÐÎÏÀÂØÈ, ùî ñòðàøèëêàìè ïðî «êðîâ ðîñ³é-
ñüêèõ íåìîâëÿò»,«äèòÿ÷³ êîíöòàáîðè» òà «øêîëÿð³â-êà-
í³áàë³â» ðîñ³ÿí âæå íå âðàçèø, ³ìïåðñüê³ «ïðîïàãàí-
äîíè» çíàéøëè íîâó òåìó. Íà ïðîðîñ³éñüêèõ âåá-ïîð-
òàëàõ òà ó âèïóñêó íîâèí ðîñ³éñüêîãî ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íîãî öåíòðó «Êàññàä» ðîçïîâ³äàþòü — áóö³ìòî â
«áàíäåð³âñüê³é» Óêðà¿í³ ìàëåíüêèõ øêîëÿð³â íàâ÷à-
þòü âèíèùóâàòè ñí³ãóð³â.

«Ïåäàãîãè óêðà¿íñüêî¿ øêîëè ¹ 106 ó Çàïîð³ææ³ íà
çàíÿòòÿõ çàêëèêàëè ä³òåé ç ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ðÿòóâà-
òè âçèìêó â³ä ãîëîäó ñèíèöü ³ çíèùóâàòè ñí³ãóð³â. Íà
äóìêó â÷èòåë³â, ñèíèöÿ, ÿêà ìàº ñèíüî-æîâòå çàáàðâ-
ëåííÿ ï³ð’ÿ, ñèìâîë³çóº Óêðà¿íó, à ÷åðâîíîãðóäèé ñí³-
ãóð óîñîáëþº ³ìïåðñüêå «÷åðâîíå çëî» íà ³ì’ÿ ÑÐÑÐ ³
éîãî ïðàâîíàñòóïíèöþ—Ðîñ³þ»,—ðîçïîâ³äàþòü ó íî-
âèíàõ. Òåìó ó â³äåîðîëèêó ïðî³ëþñòðóâàëè îáêëàäèí-
êîþ ï³äðó÷íèêà ç ïðèðîäîçíàâñòâà äëÿ 5-ãî êëàñó.

Íà ñàéò³ ì³ñòà Íîâîñèá³ðñüêà òàêå ïîâ³äîìëåííÿ
ç’ÿâèëîñÿ ùå 8 ãðóäíÿ. Òàì òàêîæ íàïèñàëè ïðî òå, ùî
ä³òÿì ïðîïîíóâàëè íå ëèøå íå ãîäóâàòè ñí³ãóð³â, à é
ïðîãàíÿòè ¿õ àáî... ñòð³ëÿòè â ñí³ãóðà ç ïíåâìàòè÷íî¿
çáðî¿.

Çàïîð³çüêèé ïîðòàë «Z-city» ïèøå,ùî ó øêîë³ ¹ 106
âæå áà÷èëè öåé ôåéê. ßê ðîçïîâ³ëà êîðåñïîíäåíòó 

«Z-city» äèðåêòîð çàêëàäó Îëåíà ²âàíèøèíà,â íàâ÷àëü-
íîìó ïëàí³ äëÿ ä³òåé ìîëîäøèõ êëàñ³â íàâ³òü íå áóëî
òåì ïðî ñèíèöþ ³ ñí³ãóðà. Êåð³âíèöòâî ÇÎØ ïîñï³ëêó-
âàëîñÿ ç ó÷íÿìè òà ¿õí³ìè áàòüêàìè, ÿê³ ï³äòâåðäèëè,
ùî í³õòî ç ó÷èòåë³â íå ãîâîðèâ í³÷îãî òàêîãî. Íà çàïè-
òàííÿ êîðåñïîíäåíòà,÷îìó ðîñ³éñüê³ ÇÌ² íàïèñàëè ñà-
ìå ïðî 106-òó øêîëó,Îëåíà ²âàíèøèíà âèñëîâèëà ïðè-
ïóùåííÿ, ùî, î÷åâèäíî, ïðîïàãàíäèñòè âçÿëè áóäü-
ÿêèé íîìåð, íå ïðèâ’ÿçóþ÷èñü äî êîíêðåòíî¿ øêîëè.
«Öå ôåéê»,— ï³äñóìóâàëà âîíà.

Óíèçö³ óêðà¿íñüêèõ ÇÌ² âæå íàçâàëè öåé ôåéê «ö³ë-
êîâèòèì ìàðàçìîì», à êîðèñòóâà÷³ ³íòåðíåò-ôîðóì³â
êåïêóþòü, ùî ïðîïàãàíäèñòè öüîãî ðàçó «íåäîïðàöþ-
âàëè»: ìîâëÿâ, íàñïðàâä³ îñíîâí³ êîëüîðè ñí³ãóðà —
÷îðíèé òà ÷åðâîíèé, à öå º ñèìâîë³êîþ, íàïðèêëàä,
«Ïðàâîãî ñåêòîðà». À ñèíèöÿ ìîãëà áè ñèìâîë³çóâàòè
³ìïåðñüêèé ïðàïîð Ðîñ³¿,êîëüîðè ÿêîãî æîâòèé,á³ëèé
òà ÷îðíèé.

Äåç³íôîðìàö³ÿ ðîñ³éñüêèõ ÇÌ² äåäàë³ ÷àñò³øå ïîâ’ÿçó-
ºòüñÿ ç òåìîþ ä³òåé,ÿê-îò âæå âñ³ì â³äîìèé ñþæåò ïðî
13-ð³÷íîãî Ñòàñà, ÿêîãî óêðà¿íñüê³ á³éö³ í³áè ïðèìó-
øóâàëè øïèãóâàòè, àáî æ ñþæåò ïðî òå, ùî â Óêðà¿í³
íà÷åáòî ãîòóþòü äî â³éíè ä³òåé ó â³ö³ â³ä 2-õ äî 10-òè
ðîê³â �

Ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà çâèíóâàòèëà Óêðà¿íó
ó ãåíîöèä³ ñí³ãóð³â

Äîëàð ó «Íîâîðîñ³¿»
êîøòóâàòèìå 33 êîï³éêè
ÒÅÐÎÐÈÑÒÈ «ÄÍÐ» ïðîïîíóþòü ââåñòè â îá³ã ñâî¿ ãðî-
ø³, ÿê³ íàðàç³ íàçèâàþòü «ðîçðàõóíêîâèì çíàêîì».

ßê ïîâ³äîìëÿº «Öåíçîð. ÍÅÒ», îäèí ³ç ÷ëåí³â ðîáî-
÷î¿ ãðóïè, ÿêó ñòâîðèëè òåðîðèñòè ³ ùî ðîçðîáëÿº ô³-
íàíñîâó ñèñòåìó, ðîç’ÿñíèâ êóðñ «ãðîøåé Íîâîðîñ³¿»
â³äíîñíî ³íîçåìíèõ âàëþò.

«Äîëàð êîøòóâàòèìå 33 íîâîðîñ³éñüê³ êîï³éêè.Âñ³ì
ãðîìàäÿíàì ðîçäàìî ïî 500 ðîçðàõóíêîâèõ çíàê³â»,—
ðîçïîâ³â áîéîâèê ïðî ñâî¿ «ñóðîãàòí³ ãðîø³» ³ çàóâà-
æèâ,ùî âîíè ìàòèìóòü á³ëüøå ñòóïåí³â çàõèñòó (àæ ö³-
ëèõ äåâ’ÿòü!) ùîäî ðîñ³éñüêîãî ðóáëÿ òà àìåðèêàíñüêî-
ãî äîëàðà. Òîáòî, çà éîãî ñëîâàìè, àíàëîã³â ó ñâ³òîâ³é
ïðàêòèö³ âèãîòîâëåííÿ îòàêèõ ãðîøåé íå ³ñíóº. Îäíàê
â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ «çâ³äêè ó ñåïàðàòèñò³â çîëîòîâà-
ëþòíèé çàïàñ, ÿêèé ãàðàíòóº òâåðä³ñòü ì³ñöåâèõ «ôàí-
òèê³â»,òàê çâàíèé «ô³íàíñèñò» íå íàäàâ.Íå ïîâ³äîìèâ
â³í òàêîæ ïðî òå,ÿêîþ ãðîøâîþ çàáåçïå÷èòü ñåáå êåð³â-
íèöòâî ìàð³îíåòêîâèõ «ðåñïóáë³ê» �
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