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Ïîäàðóíêè äî ñâÿò
� 44 äèòèíè-ñèðîòè îòðèìàëè ïëàíøåòè òà êíèæêè

Òîð³ê ñòîëè÷íèé 
áþäæåò îòðèìàâ 
91,6 ìëí ãðí 
â³ä îðåíäè ìàéíà 
êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà

ßê ïðîçâ³òóâàëè ó Äåïàðòàìåíò³

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ó 2014 ðî-

ö³ áþäæåò Êèºâà îòðèìàâ 91,6

ìëí ãðí íàäõîäæåíü â³ä îðåíäè

ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

Êð³ì òîãî, ïðîòÿãîì ìèíóëî-

ãî ðîêó ïðèâàòèçîâàíî 31 îá’ºêò

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà, ç íèõ øëÿ-

õîì âèêóïó— 15 îá’ºêò³â, øëÿõîì

ïðîäàæó íà àóêö³îí³ — 16 îá’ºê-

ò³â. Íàäõîäæåííÿ êîøò³â â³ä â³ä-

÷óæåííÿ ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ñòîëèö³ ñêëàëè 80,9 ìëí

ãðí. Òàêîæ ìèíóëîð³÷ óêëàäåíî

342 äîãîâîðè îðåíäè íà çàãàëü-

íó ïëîùó 149,58 òèñ. êâ. ì, äå

îðåíäîäàâöåì âèñòóïàâ Äåïàð-

òàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.

Êèºâà. Îêð³ì öüîãî,Äåïàðòàìåíò

óïðîäîâæ ðîêó çä³éñíþâàâ êîí-

òðîëü çà íàäõîäæåííÿì â³äðàõó-

âàíü ÷àñòèíè ÷èñòîãî ïðèáóòêó,

ùî ñïëà÷óºòüñÿ êîìóíàëüíèìè

ï³äïðèºìñòâàìè (óñòàíîâàìè,îð-

ãàí³çàö³ÿìè) äî áþäæåòó ì³ñòà.

Íàäõîäæåííÿ â³äðàõóâàíü ÷àñò-

êè ïðèáóòêó çà 2014 ð³ê ñêëàëè

60,7 ìëí ãðí.

Ê³íîòåàòð «Òàìïåðå»
ïîâåðíóëè êèÿíàì

Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàð-

ñüêèé ñóä ïîãîäèâñÿ ³ç äîâîäà-

ìè ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè òà çà-

ëèøèâ áåç çì³í ð³øåííÿ ñóäó ïåð-

øî¿ ³íñòàíö³¿, ÿêèì ê³íîòåàòð «Òàì-

ïåðå» ïîâåðíóòî ó êîìóíàëüíó

âëàñí³ñòü. ßê ïîâ³äîìèëè «Õðå-

ùàòèêó» â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿

ïðîêóðàòóðè, ó 2009 ðîö³ íà ï³ä-

ñòàâ³ ðîçïîðÿäæåíü ÊÌÄÀ ñòî-

ëè÷íîìó òîâàðèñòâó ïåðåäàíî ó

âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ê³íîòåàò-

ðó íà âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ.

Îäíàê ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ìàéíî-

âèé êîìïëåêñ â³ääàëè êîìåðö³é-

í³é ñòðóêòóð³ ïîçà âñòàíîâëåíîþ

ïðèâàòèçàö³éíîþ ïðîöåäóðîþ.

Êè¿âðàäà íå óõâàëþâàëà æîäíî-

ãî ð³øåííÿ ùîäî â³ä÷óæåííÿ öüîãî

îá’ºêòà íà êîðèñòü ïðèâàòíî¿ ñòðóê-

òóðè. Ïðîêóðàòóðà Ñîëîì’ÿíñüêî-

ãî ðàéîíó çàÿâèëà ïîçîâ äî Ãîñ-

ïîäàðñüêîãî ñóäó ç âèìîãîþ ïî-

âåðíóòè ç íåçàêîííîãî âîëîä³í-

íÿ êóëüòóðíèé çàêëàä. Ñóä çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêó-

ðàòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Íàðàç³ ïîñòàíîâîþ àïåëÿö³é-

íî¿ ³íñòàíö³¿ âêàçàíå ð³øåííÿ çà-

ëèøåíî áåç çì³í.

íîâèíè

Ö²ÍÍ² ïîäàðóíêè, à ñàìå ïëàíøå-
òè óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà, îò-
ðèìàëè âèõîâàíö³ äèòÿ÷îãî áó-
äèíêó «Ìàëÿòêî» òà ñàíàòîðíî¿
øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 21. Ä³òâîð³,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ â «Ìàëÿòêó», ïî-
äàðóíêè îñîáèñòî âðó÷èëà çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ
ïèòàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî. «Çàðàç
÷àñ, êîëè âñ³ çàãàäóþòü áàæàííÿ,
ïëàíóþòü ñâ³é 2015-é ð³ê, ìð³þòü.
² ÿ â³ðþ, ùî âñ³ áàæàííÿ, ÿê³ âè çà-

ãàäàëè, çä³éñíÿòüñÿ. À ìè âàì ó
öüîìó áóäåìî äîïîìàãàòè»,— çâåð-
íóëàñÿ äî âèõîâàíö³â ïàí³ Ñòàðîñ-
òåíêî.

Íà ïëàíøåòàõ óæå âñòàíîâëåíà
åëåêòðîííà á³áë³îòåêà, çîêðåìà
çá³ðêà «Êîáçàð» Òàðàñà Øåâ÷åíêà.
Çà ñëîâàìè Ãàííè Ñòàðîñòåíêî,òà-
ê³ ïîäàðóíêè äîïîìîæóòü ä³òÿì-
ñèðîòàì éòè â íîãó ç³ ñâî¿ìè îäíî-
ë³òêàìè, á³ëüøå ÷èòàòè, ðîçâèâà-
òèñÿ, çíàõîäèòè íîâèõ äðóç³â ó

ñîöìåðåæàõ. «Ìè áà÷èìî, ùî òóò
äóæå ãàðí³ óìîâè, àëå í³ùî ä³òÿì
íå ìîæå çàì³íèòè ñ³ì’þ. Òîìó íà-
øå çàâäàííÿ íîìåð îäèí, ùîá êîæ-
íà äèòèíà îòðèìàëà ñâîþ ðîäèíó
³ âèõîâóâàëàñÿ â çàòèøí³é ñ³ìåé-
í³é îáñòàíîâö³, äå º ìàìà ³ òàòî.
Ìîæëèâî, öå áóäóòü ñîö³àëüí³ ñ³ì’¿,
äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó.
Àëå, òèì íå ìåíøå, ðîäèííà àò-
ìîñôåðà ìàº ¿õ îãîðòàòè ³ äàâàòè
ñò³ëüêè óâàãè é òåïëà, ñê³ëüêè îò-
ðèìóº äèòèíà â çâè÷àéí³é óêðà-
¿íñüê³é ñ³ì’¿»,— äîäàëà Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî.

Ïîâàæíèì ãîñòÿì ä³òâîðà ï³ä-
ãîòóâàëà ö³êàâó íîâîð³÷íó ïðî-
ãðàìó. Ó çàë³ ëóíàëè êîëÿäêè,
ùåäð³âêè, ïîáàæàííÿ ìèðó òà
äîáðà íàø³é êðà¿í³ òà êîæí³é ðî-
äèí³. Íà ñüîãîäí³ ó äèòÿ÷îìó áó-
äèíêó âèõîâóþòüñÿ òàêîæ ³ ä³òè
ç çàòðèìêîþ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèò-
êó. Íåð³äêî ïîòðàïëÿþòü âîíè
ñþäè ó äîâîë³ æàõëèâîìó ñòàí³,
îäíàê òóðáîòà òà ëþáîâ ïåðñî-
íàëó ç³ãð³âàº äèòÿ÷³ ùèð³ äóø³
òà âæå ñêîðî äîçâîëÿº â³äêðèâà-

òè ó êîæíîìó òàëàíòè. Ó çàêëàä³
áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ ñåêö³é: ìà-
ëå÷à âèøèâàº, òàíöþº, ñï³âàº,
çàéìàºòüñÿ â àêòîðñüêîìó ãóðò-
êó, ìàëþº ð³çíîìàí³òíèìè òåõ-
í³êàìè, ðîçïèñóº êåðàì³êó. ßê
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð çàêëàäó Ë³-
ä³ÿ Ëèòâèíåíêî, âèõîâàíö³ íà-
â³òü ñàì³ ïðèäóìóþòü íîâ³ òåõ-
í³êè, äî ïðèêëàäó, ïîºäíóþ÷è â
îäí³é ðîáîò³ âèøèâêó, ìàëþíîê
òà àïë³êàö³þ. Ó çàêëàä³ íàâ³òü º
ñâîº öåðêâà òà ñâ³òëèöÿ, äå ä³òè
ìîæóòü çíàéîìèòèñÿ ç óêðà¿í-
ñüêèì òðàäèö³éíèì ïîáóòîì. Ïà-
í³ Ë³ä³ÿ ñâî¿é ðîáîò³ ïðèñâÿòè-
ëà 40 ðîê³â ³ çàïåâíÿº, ùî êîæíà
äèòèíà òàëàíîâèòà, àëå ïåðñî-
íàëüíèé äàð ðîçêâ³òàº ëèøå â ñå-
ðåäîâèù³ ëþáîâ³. Ñåðåä âèõîâàí-
ö³â áàãàòî ïåðåìîæö³â ð³çíîìà-
í³òíèõ òâîð÷èõ êîíêóðñ³â. Íèí³ æ
ä³òè á³ëüø³ñòü ñâî¿õ ðîá³ò ïåðå-
äàþòü çàõèñíèêàì Óêðà¿íè. Íàé-
áëèæ÷èìè äíÿìè ñâî¿ìè ñàìî-
ðîáêàìè ìàëå÷à ïðèâ³òàº ïîðà-
íåíèõ á³éö³â â îäíîìó ç³ ñòîëè÷-
íèõ ãîñï³òàë³â �

Óêðà¿íö³ çàê³í÷óþòü â³äçíà÷àòè íèçêó íîâîð³÷íî-
ð³çäâÿíèõ ñâÿò. Çà öåé ÷àñ ìàëþêè îòðèìàëè ÷èñ-
ëåíí³ ïîäàðóíêè â³ä ðîäè÷³â òà áëèçüêèõ. Îäíàê º
é òàêà ìàëå÷à, äëÿ ÿêî¿ ïîäàðóíîê ï³ä ïîäóøêîþ
÷è ÿëèíêîþ – ñïðàâæíº íîâîð³÷íå äèâî. Öå ä³òè-
ñèðîòè. Íàïåðåäîäí³ Ñòàðîãî Íîâîãî ðîêó Ä³äîì
Ìîðîçîì äëÿ 44 ìàëþê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â äèòÿ-
÷èõ áóäèíêàõ, ñòàëà ì³ñüêà âëàäà.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Ö³íí³ ïîäàðóíêè, à ñàìå ïëàíøåòè óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà, âèõîâàíöÿì äèòÿ÷îãî áóäèíêó «Ìàëÿòêî» òà ñàíàòîðíî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 21 îñîáèñòî âðó÷èëà çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü Ãàííà Ñòàðîñòåíêî
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Ó ÑÒÎËÈÖ² çâ³ëüíåíî äèðåêòîðà ÊÏ «Ãðóïà âïðî-
âàäæåííÿ ïðîåêòó ç åíåðãîçáåðåæåííÿ â àäì³í³ñ-
òðàòèâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âëÿõ ì. Êèºâà» Àíàòî-
ë³ÿ Êîçëåíêà. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñà-
íå 12.01.2015 ðîêó. Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìè-
ëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÊÌÄÀ.

Çàçíà÷åíå êàäðîâå ð³øåííÿ ïðèéíÿòå ÷åðåç íå-
çàäîâ³ëüí³ ðåçóëüòàòè àóäèòó ï³äïðèºìñòâà òà àíà-
ë³ç éîãî ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. Íèçü-
êà åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ÊÏ º íåïðèïóñòèìîþ â êîí-
òåêñò³ íàäçâè÷àéíî¿ àêòóàëüíîñò³ äëÿ ì³ñòà ïèòàíü
åíåðãîçáåðåæåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ
ïðîåêò³â ó ö³é ñôåð³ �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Çâ³ëüíåíî äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà ç åíåðãîçáåðåæåííÿ

Ç 12 Ñ²×Íß ïðîòÿãîì òðüîõ òèæ-
í³â çà ïîãîäæåííÿì ÑÅÑ ì. Êèºâà
òà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é ÏÀÒ «Êè-
¿âåíåðãî» ïðîâîäèòèìå ñïåö³àëü-
í³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà âèÿâëåí-
íÿ ì³ñöü âèòîê³â âîäè ó òåïëîìå-
ðåæàõ ÷àñòèíè Ïå÷åðñüêîãî, Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî, Ãîëîñ³¿âñüêîãî, Äí³ï-
ðîâñüêîãî, Äàðíèöüêîãî òà Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîí³â. Ïðî öå «Õðå-
ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæ-
á³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî».

Äëÿ öüîãî äî ìåðåæåâî¿ âîäè
äîäàäóòü îðãàí³÷íèé áàðâíèê
(ôëóîðåñöå¿í), ÿêèé äîäàñòü âîä³
çåëåíîãî â³äò³íêó, ³ öå äîïîìîæå
âèÿâèòè ì³ñöÿ ïîøêîäæåííÿ ó ñèñ-
òåì³ òåïëîïîñòà÷àííÿ. Ñë³ä çàçíà-
÷èòè, ùî ôëóîðåñöå¿í íå çàâäàº

øêîäè çäîðîâ’þ ëþäèíè òà çîâ-
í³øíüîìó ñåðåäîâèùó. Ïîôàðáî-
âàíà âîäà äîçâîëÿº ïîáà÷èòè ïðè-
õîâàí³ ä³ëÿíêè ïîøêîäæåíü, â ïåð-
øó ÷åðãó ó ñèñòåìàõ áîéëåðíèõ»,—
çàçíà÷èâ çàñòóïíèê òåõí³÷íîãî
äèðåêòîðà ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» Ãðè-
ãîð³é Ñàºíêî.

Êîìïàí³ÿ çâåðòàºòüñÿ äî ìåø-
êàíö³â ñòîëèö³, êåð³âíèê³â ï³äïðè-
ºìñòâ òà åêñïëóàòóþ÷èõ îðãàí³çà-
ö³é ç ïðîõàííÿì ïðè âèÿâëåíí³
âîäè ³ç çåëåíèì â³äò³íêîì ïîâ³-
äîìèòè ïðî öå çà òåëåôîíîì êîë-
öåíòðó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» 15-88 ç³
ñòàö³îíàðíîãî òåëåôîíó àáî 
202-15-88 ç ìîá³ëüíîãî òà íå âèêî-
ðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ
¿æ³, ïðàííÿ òîùî.

Çîíè òåïëîâèõ ìåðåæ,äå ïðîâî-
äèòèìóòüñÿ çãàäàí³ çàõîäè, îõîï-
ëþþòüñèñòåìó òåïëîïîñòà÷àííÿ òà-
êèõ æèòëîâèõ ìàñèâ³â: Ðóñàí³âêà,
Áåðåçíÿêè,Òåëè÷êà,Çâ³ðèíåöü,Ëèï-
êè,×îðíà ãîðà,Ïå÷åðñüê,öåíòðàëü-
íà ÷àñòèíà ì³ñòà,Òåðåìêè-1,Òåðåì-
êè-2, Äåì³¿âêà (÷àñòêîâî), Ñàïåðíà
Ñëîá³äêà,Ïåðâîìàéñüêèé,×îêîë³â-
êà, Ñîëîì’ÿíêà, Êàðàâàºâ³ Äà÷³,
Ëóê’ÿí³âêà (÷àñòêîâî),Ïîçíÿêè,Îñî-
êîðêè. Çâåðòàºìî òàêîæ óâàãó, ùî ó
çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ òåõíîëîã³÷íèõ
çâ’ÿçê³â ì³æ òåïëîäæåðåëàìè ìîæ-
ëèâà ïîÿâà âîäè ³ç çåëåíèì â³äò³í-
êîì é ó ïðèëåãëèõ æèòëîâèõ ìàñè-
âàõ.Ïîâíèé ïåðåë³ê âóëèöü âè ìî-
æåòå ïîäèâèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó
ñàéò³ ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» �

Ñòàí òåïëîìåðåæ ïåðåâ³ðÿòèìóòü çà äîïîìîãîþ áåçïå÷íîãî
áàðâíèêà 

Ó ñòîëèö³ ñêàñóâàëè ñ³ì ìàðøðóò³â 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó

ÃÎÑÒÐÓ êèøêîâó ³íôåêö³þ ñåðåä
ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó Áîðòíè-
÷³ âäàëîñÿ ëîêàë³çóâàòè.

Íàéáëèæ÷³ ê³ëüêà ä³á òðèâàòè-
ìå ïîâíà äåç³íôåêö³ÿ íà âîäîïðî-
â³äíèõ îá’ºêòàõ æèòëîâîãî ìàñè-
âó Áîðòíè÷³ çóñèëëÿìè ÏÀÒ «Êè-
¿ââîäîêàíàë».

Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè ÃÓ ÑÅÑ

ó ì. Êèºâ³, âîäà ç âîäîãîíó ì³êðî-
ðàéîíó Áîðòíè÷³ áóëà çàðàæåíà
çáóäíèêîì êèøêîâî¿ ³íôåêö³¿. ßê
ñâ³ä÷àòü âèñíîâêè ëàáîðàòîðíîãî
äîñë³äæåííÿ, ïðè÷èíîþ çàðàæåí-
íÿ âîäè ñòàëî çàáðóäíåííÿ àðòå-
ç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí ¹ 50 òà ¹ 18.

Ñèñòåìà çàáåçïå÷óº ïîñòà÷àí-
íÿ âîäè äëÿ á³ëüø ÿê âîñüìè òè-

ñÿ÷ ñïîæèâà÷³â, ÿê³ íàðàçèëèñÿ á
íà íåáåçïåêó ³íô³êóâàííÿ â ðàç³
â³äñóòíîñò³ íåãàéíèõ ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ çàõîä³â.

Íà ñüîãîäí³ âèêîíàíî ïðîô³-
ëàêòè÷íó ïðîìèâêó òà äîäàòêîâå
õëîðóâàííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðä-
ëîâèí ³ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ.

Äîïîêè òðèâàòèìå îáðîáêà âî-
äè, îðãàí³çîâàíèé ïîñò³éíèé ï³ä-
â³ç òà ðîçäà÷à ïèòíî¿ âîäè çà äî-
ïîìîãîþ àâòîöèñòåðí ÏÀÒ «ÀÊ
«Êè¿ââîäîêàíàë» çà àäðåñîþ: âóë.
Ëåí³íà, 29, 45 òà 65 �

Òîð³ê ó Êèºâ³ â³äêðèòî 5 äèòáóäèíê³â 
òà óñèíîâëåíî 101 äèòèíó-ñèðîòó

ÏÐÎÒßÃÎÌ 2014 ðîêó â Êèºâ³ ñòâî-
ðåíî 6 íîâèõ ïðèéîìíèõ ñ³ìåé òà
â³äêðèòî 5 äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåé-
íîãî òèïó, äî ÿêèõ âëàøòîâàíî 47
ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Òàêîæ
óñèíîâëåíî 101 äèòèíó-ñèðîòó.

Ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó çàïðîâà-
äæåíî âèïëàòè äîäàòêîâî¿ ô³íàí-
ñîâî¿ äîïîìîãè ä³òÿì-³íâàë³äàì,
ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ñ³ì’ÿõ îï³êóí³â,
ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ òà äèòÿ÷èõ áó-
äèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðîòÿãîì
ìèíóëîãî ðîêó óñï³øíî ðåàë³çî-
âóâàâñÿ åêñïåðèìåíò ³ç çàïðîâà-

äæåííÿ íîâî¿ ôîðìè ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè — ïàòðîíàòó íàä ä³òüìè-ñè-
ðîòàìè, ä³òüìè, ïîçáàâëåíèìè
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, òà ä³òü-
ìè, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ.

Ó 2014 ðîö³ íà ïîâíó ïîòóæ-
í³ñòü ïî÷àâ ïðàöþâàòè Öåíòð ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òà-
ö³¿ ä³òåé íà âóë. Ïîëÿðí³é, 7-â.

Ó ñï³âïðàö³ ç áëàãîä³éíîþ îð-
ãàí³çàö³ºþ «Äîäîìó», ñëóæáîþ ó
ñïðàâàõ ä³òåé â³äêðèòî â³ää³ëåííÿ
ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿, ñîö³àë³çàö³¿
òà ï³äãîòîâêè äî ñàìîñò³éíîãî æèò-
òÿ ä³òåé ïðè Öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ¹ 1 íà ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 28-â.

Â³ää³ëåííÿ ðîçðàõîâàíå íà 10
õëîï÷èê³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü â îêðå-
ìîìó ïðèì³ùåíí³, ÿêå îáëàäíàíå
ÿê çâè÷àéíà êâàðòèðà. Òóò ä³òè íà-
â÷àþòüñÿ ñàìîñò³éíî âåñòè ïîáóò,
ãîòóâàòè ¿æó, ïðèáèðàòè, ïðàòè,
ïëàíóâàòè áþäæåò òà âèòðàòè òî-
ùî �

Â×ÎÐÀ â ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ îïåðà-
ö³¿ ïðàö³âíèê³â ÓÁÎÇ òà ïðîêóðà-
òóðè Êèºâà çàòðèìàíî 28-ð³÷íî-
ãî äîíå÷÷àíèíà, ÿêèé îðãàí³çó-
âàâ âèêðàäåííÿ ñâîãî êîëèøíüî-
ãî ðîáîòîäàâöÿ ç ìåòîþ âáèâñòâà.
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè
ó ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðà-
òóðè.

Âñòàíîâëåíî, ùî çàòðèìàíèé
ðàí³øå ïðàöþâàâ þðèñòîì íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ äîíåöüêîãî á³çíåñìå-
íà, ÿêèé çàáîðãóâàâ éîìó çàðîá³ò-
íó ïëàòó. Çëîâìèñíèê âèð³øèâ âè-
êðàñòè òà âáèòè ñâîãî êîëèøíüî-
ãî øåôà-áîðæíèêà.

Äëÿ öüîãî â³í ï³äøóêàâ ïîì³÷-
íèêà, ÿêèé ìàâ âèêðàñòè ç Äîíåöü-

êà òà ïðèâåçòè äî ñòîëèö³ á³çíåñ-
ìåíà. Ùî òîé ³ çðîáèâ — ïðèâ³ç
æåðòâó äî çàì³ñüêîãî áóäèíêó ó
Êè¿âñüê³é îáëàñò³,äå çàìîâíèê âæå
ï³äãîòóâàâ óñå íåîáõ³äíå äëÿ êà-
òóâàííÿ.

Çëîâìèñíèê ñïîä³âàâñÿ, ùî ï³ä
òèñêîì òîðòóð ÷îëîâ³ê âèäàñòü íî-
ìåðè ðàõóíê³â,íà ÿêèõ çíàõîäèëèñü
êîøòè ô³ðìè,à ïîò³ì ðîçðàõîâóâàâ
âáèòè ñâîãî êîëèøíüîãî øåôà.

Çëî÷èíö³â áóëî çàòðèìàíî ñà-
ìå ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ âèêðàäåíîãî
á³çíåñìåíà �

13 Ñ²×Íß î 05.05 äî îïåðàòèâíî-
êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó ÃÓ ÄÑÍÑ
Óêðà¿íè ó ì.Êèºâ³ íàä³éøëà ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ïîæåæó â îäíîïîâåðõî-

â³é ñêëàäñüê³é áóä³âë³ ïî âóë. Êè-
áàëü÷è÷à, 11-à. Çà ë³÷åí³ õâèëèíè
íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðèáóëè ïåðø³ ïî-
æåæíî-ðÿòóâàëüí³ ï³äðîçä³ëè.Â õî-
ä³ ðîçâ³äêè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî â
ñêëàäñüêîìó ïðèì³ùåíí³,îêð³ì ìå-
òàëåâèõ êîíñòðóêö³é òà äåòàëåé,
çíàõîäèëèñü ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áà-
ëîíè.Íà ùàñòÿ,ëþäåé ó ïðèì³ùåí-
í³ íå áóëî.Ãîð³ííÿ ñóïðîâîäæóâàëîñü
³íòåíñèâíèì çàäèìëåííÿì,³ñíóâà-

ëà çàãðîçà âèáóõó áàëîí³â òà ïîøè-
ðåííÿ ïîëóì’ÿ íà ñóñ³äí³ áóä³âë³.
Âîãíåáîðö³, ðèçèêóþ÷è æèòòÿì,
îïåðàòèâíî òà ñêîîðäèíîâàíî âèíåñ-
ëè ç ïàëàþ÷î¿ áóä³âë³ 200-ë³òðîâó
áî÷êó ç íåâ³äîìîþ ðå÷îâèíîþ,3 ãà-
çîâèõ òà 2 êèñíåâèõ áàëîíè,òèì ñà-
ìèì ïîïåðåäèâøè ìîæëèâèé âè-
áóõ â ðåçóëüòàò³ ïåðåãð³âó. Ïîæåæó
ïëîùåþ 120 êâ. ì áóëî ëîêàë³çîâà-
íî î 6.34, à î 7.05 — ë³êâ³äîâàíî �

Êèøêîâó ³íôåêö³þ ìåøêàíö³â 
Áîðòíè÷³â âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè

Äîíå÷÷àíèí îðãàí³çóâàâ âèêðàäåííÿ
êîëèøíüîãî ðîáîòîäàâöÿ

Âîãíåáîðö³, ðèçèêóþ÷è æèòòÿì,
ïîïåðåäèëè ñòðàøíèé âèáóõ

Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç â³äñóòí³ñòþ íåîáõ³äíîãî ô³íàíñóâàííÿ äëÿ óòðèìàííÿ
ðóõîìîãî ñêëàäó, çàêóï³âë³ çàï÷àñòèí, ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³-
àë³â ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» çìóøåíå ç 12 ñ³÷íÿ òèì÷àñîâî çìåíøèòè ê³ëü-
ê³ñòü ðóõîìîãî ñêëàäó íà àâòîáóñíèõ, òðîëåéáóñíèõ òà òðàìâàéíèõ
ìàðøðóòàõ, ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ÊÌÄÀ.

Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè ñêðóòíîãî ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºì-
ñòâà º íèçüêèé òàðèô íà ïðî¿çä òà âèä³ëåííÿ â íå ïîâíîìó îáñÿç³ êîì-
ïåíñàö³¿ ïðî¿çäó ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ó íàçåìíîìó òðàíñ-
ïîðò³.

Òàê, òèì÷àñîâî çìåíøåíî íà 120 îäèíèöü òðàíñïîðòó íà àâòîáóñ-
íèõ ìàðøðóòàõ, íà 40 îäèíèöü — íà òðîëåéáóñíèõ ìàðøðóòàõ òà íà
17 îäèíèöü ðóõîìîãî ñêëàäó íà òðàìâàéíèõ ìàðøðóòàõ ì³ñòà.

Êð³ì òîãî, ç 12 ñ³÷íÿ òèì÷àñîâî áóäå ïðèçóïèíåíî ðîáîòó ïåâíèõ
ìàðøðóò³â ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó ç íèçüêèì ïàñàæèðîïîòîêîì, ÿê³
ìàþòü àëüòåðíàòèâó â ïåðåâåçåííÿõ:

Êåð³âíèöòâî ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» çâåðòàºòüñÿ äî êèÿí òà ãîñòåé ì³ñ-
òà ç ïðîõàííÿì ³ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèòèñÿ äî òèì÷àñîâèõ íåçðó÷íîñ-
òåé �

Маршрути, роботу яких тимчасово
призупинено Альтернативні маршрути

автобусний маршрут №2 тролейбусний маршрут №27
трамвайні маршрути №№14, 15
таксомоторний маршрут №232

автобусний маршрут №5 тролейбусні маршрути №№12, 14

автобусний маршрут №43к автобусний маршрут №43

автобусний маршрут №79 тролейбусний маршрут №№37, 37А
автобусний маршрут №21

трамвайний маршрут №25 трамвайні маршрути №№22, 8

трамвайний маршрут №32 трамвайні маршрути №№23, 33, 8, 29

тролейбусний маршрут №2 тролейбусні маршрути №№12, 45, 43
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про скликання III сесії Київської міської ради 
VII скликання

Розпорядження № 3 від 12 січня 2015 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:

Про проведення 23.01.2015 пленарного засідання III сесії 
Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 4 від 12 січня 2015 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:

1.�С�ли�ати�III�сесію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VII�с�ли�ання.�Перше�пленарне�засідання

провести�22�січня�2015�ро���о�10.00���сесій-

ній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�-

лиця�Хрещати�,�36,�4-й�поверх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�ор!анізаційне�та�матеріально-технічне

забезпечення�під!отов�и�та�проведення�пле-

нарно!о�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої

ради�VII�с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое�том�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�порядо�

денний�пленарно!о�засідання�III�сесії�Київра-

ди�VII�с�ли�ання�22.01.2015»,�сформованим

Президією�Київсь�ої�місь�ої�ради,�довести�до

відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�!олів�деп�татсь�их�фра�-

цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо!о�ор!ан��Київ-

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

адміністрації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Провести�23�січня�2015�ро���о�10.00�пленар-

не�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Ки-

їв,�в�лиця�Хрещати�,�36,�4-й�поверх)�з�внесенням

до�поряд���денно!о�та�их�питань:

— про�прийняття�до�роз!ляд��прое�т��рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�Про!рам��е�оно-

мічно!о�і�соціально!о�розвит���м.�Києва�на�2015

рі�»;

— про�прийняття�до�роз!ляд��прое�т��рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�бюджет�міста�Ки-

єва�на�2015�рі�».

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійсни-

ти�ор!анізаційне�та�матеріально-технічне�забезпе-

чення�під!отов�и�та�проведення�пленарно!о�засі-

дання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�на-

селення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради,�!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���встановлено-

м��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження списку народних засідателів 
Дніпровського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 532/532 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статей 57, 58, 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», положень Цивільного про�

цесуального кодексу України, враховуючи подання голови Дніпровського районного суду міста Києва від

13.06.2014 № 3375, протокол засідання постійної комісії Київради з питань дотримання законності, правопо�
рядку та боротьби з корупцією № 11 від 24.11.2014, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 532/532

Список народних засідателів Дніпровського районного суду міста Києва
1.�Кірста�Тетяна�Іванівна

2.�Крайнова�Надія�Іванівна

3.�Маринець�Людмила�Андріївна

4.�Мел�озерова�Світлана�Василівна

5.�Михайли��Ірина�Ві�торівна

6.�М�ха�Марина�Станіславівна

7.�Мор!�н�Людмила�Оле�сандрівна

8.�Найдьонова�Галина�Анатоліївна

9.�Ни�итен�о�Олена�Петрівна

10.�Петрова�Марина�Ві�торівна

11.�Полено��Зоряна�Володимирівна

12.�Ремізов�Андрій�Віталійович

13.�Філімонова-Полідов�іна�Людмила�Леонідівна

14.�Хом�товсь�а�Людмила�Ми�олаївна

Київський міський голова В. Кличко

Про здійснення представництва територіальної громади 
міста Києва в особі Київської міської ради 

в органах управління 
публічного акціонерного товариства 

«Науково�виробничий центр 
«Борщагівський хіміко�фармацевтичний завод» 

(код ЄДРПОУ — 23518596)
Рішення Київської міської ради № 560/560  від 9 грудня 2014 року

Відповідно до частини першої статті 237, частин другої, третьої статті 244, статті 246 Цивільного кодексу
України, абзацу третього частини першої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 2 рі�
шення Київської міської ради від 06 червня 2014 року № 5/5 «Про першочергові заходи щодо збереження
господарських товариств у комунальній власності, пакети акцій (частки) яких належать територіальній гро�
маді міста Києва» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По!одитись�з��андидат�рою�Корнійця

Сер!ія�Даровича,�першо!о�заст�пни�а�ди-

ре�тора�Департамент���ом�нальної�власно-

сті�м.�Києва�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої

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

міністрації),�для�здійснення�представництва

територіальної�!ромади�міста�Києва�в�особі

Київсь�ої�місь�ої�ради�на�позачер!ових�за-

!альних�зборах�а�ціонерів�п�блічно!о�а�ціо-

нерно!о�товариства�«На��ово-виробничий

центр�«Борща!івсь�ий�хімі�о-фармацевтичний

завод»,�я�і�відб�д�ться�08�!р�дня�2014�ро��.

2.�По!одитись�з��андидат�рами:

Г�дзя�Андрія�Анатолійовича,�дире�тора�Де-

партамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

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

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

Корнійця�Сер!ія�Даровича,�першо!о�за-

ст�пни�а�дире�тора�Департамент���ом�наль-

ної�власності�м.�Києва�ви�онавчо!о�ор!ан�

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

жавної�адміністрації);

Шм�ляра�Оле!а�Васильовича,�заст�пни�а

дире�тора�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої

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

міністрації)

для�здійснення�представництва�територі-

альної�!ромади�міста�Києва�в�особі�Київсь�ої

місь�ої�ради�в�на!лядовій�раді�п�блічно!о�а�-

ціонерно!о�товариства�«На��ово-виробни-

чий�центр�«Борща!івсь�ий�хімі�о-фармацев-

тичний�завод».

3.�Дор�чити�Департамент���ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо!о�ор!ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�в��становленом��поряд-

���під!от�вати�та�надати�на�підпис�Київсь�о-

м��місь�ом��!олові�прое�ти�довіреностей�на

представництво�територіальної�!ромади�міс-

та�Києва�в�особі�Київсь�ої�місь�ої�ради�осо-

бами,�зазначеними���п�н�тах�1,�2�цьо!о�рішен-

ня.

4.�Уповноважити�Київсь�о!о�місь�о!о�!о-

лов��на�підписання�довіреностей�на�пред-

ставництво�територіальної�!ромади�міста�Ки-

єва�в�особі�Київсь�ої�місь�ої�ради�особами,

зазначеними���п�н�тах�1,�2�цьо!о�рішення.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо!о�рішення

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

�ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Затвердити�списо��народних�засідателів

Дніпровсь�о!о�районно!о�с�д��міста�Києва�з!ід-

но�з�додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в�!а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

тань�дотримання�за�онності,�правопоряд���та

боротьби�з��ор�пцією.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київради від 27.11.2008 № 619/619
«Про зменшення розміру  пайової участі (внесків) 

у створенні соціальної  та інженерно�транспортної 
інфраструктури м. Києва  по об’єктах, замовником будівництва

яких виступає комунальне підприємство «Житлоінвестбуд�УКБ»
Рішення Київської міської ради № 520/520 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ�
ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповненнями), врахову�
ючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку
від 10.10.2014 № 14, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ди�від�27.11.2008�№ 619/619�«Про�зменшен-

ня�розмір��пайової��часті�(внес�ів)���ство-

ренні�соціальної�та�інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри�м.�Києва�по�об’є�тах,�замов-

ни�ом�б�дівництва�я�их�вист�пає��ом�наль-

не�підприємство�«Житлоінвестб�д-УКБ»,�та-

�і�зміни:



1.�Надати�дозвіл��ом�нальній�ор�анізації�«Ки-

ївмедспецтранс»�на�списання�шляхом�лі�віда-

ції�транспортних�засобів,�я�і�належать�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�з�ідно�з�додат�ом�в��становленом�

за�онодавством�У�раїни�поряд��.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про списання транспортних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 563/563 від 9 грудня 2014 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са&
моврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвер&
дження Порядку списання основних засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної влас&
ності територіальної громади міста Києва», враховуючи звернення комунальної організації «Київмедспец&
транс» від 08 липня 2014 року № 619/1&1, від 10 липня 2014 року № 637&1 та від 14 липня 2014 року № 646&1, зго&
ду Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 15 липня 2014 року № 061&5818/05, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

Додато�
до�рішення�Київради

09.12.2014�№ 563/563

ПЕРЕЛІК
транспортних засобів, які належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом ліквідації
яких надається комунальній організації «Київмедспецтранс»

26 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3227АМ, двигун № 408907,
шасі/кузов № Y6LV8JD664L000140,
пробіг 338765 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

27 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3236АМ, двигун № 408865,
шасі/кузов № Y6LV8JD664L000142,
пробіг 427420 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

28 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3237АМ, двигун № 408903,
шасі/кузов № Y6LV8JD664L000140,
пробіг 391508 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

29 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3291АМ, двигун № 316200,
шасі/кузов № LVBV8JD664J001482,
пробіг 345777 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

30 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3726АК, двигун № 408910,
шасі/кузов № Y6LV8D664L000183,
пробіг 273093 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

31 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3748АК, двигун № 410658,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000040,
пробіг 500088 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

32 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3761АК, шасі/кузов 
№ Y6LV8JD664L000189, пробіг
347036 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

33 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4956АК, двигун № 410650,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000065,
пробіг 492181 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

34 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4968АК, двигун № 410609,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000064,
пробіг 503866 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

35 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4969АК, двигун № 408880,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000063,
пробіг 408670 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

36 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4986АК, двигун № 410665,
шасі/кузов № Y6LV8JD664J000060,
пробіг 307662 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

37 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА5263АМ, двигун № 410611,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000034,
пробіг 313776 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

38 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА5265АМ, двигун № 410648,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000032,
пробіг 284514 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

39 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА5266АМ, двигун № 410660,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000035,
пробіг 602012 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

40 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА6669АК, двигун № 408877,
шасі/кузов № Y6LV8JD664L000163,
пробіг 128296 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

41 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА6684АК, двигун № 410645,
шасі/кузов № Y6LV8JD664L000165,
пробіг 313349 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
20.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

42 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07956КА, двигун № 0035864,
шасі/кузов № XTH322140W0067784,
пробіг 630382 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

43 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07957КА, двигун № 0050847,
шасі/кузов № XTH322140W0068110,
пробіг 684800 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

№
п/п

Найменування транспортних
засобів та їх технічна

характеристика

Дата
введення

в експлуа&
тацію

Балансова
вартість

(грн)

Залишкова
вартість

(грн)

Підстава для списання

1 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07908КА, двигун № 0026134,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0073800, пробіг
749778 км

1998 44381,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

2 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07910КА, двигун № 0006943,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0073058, пробіг
853764 км

1998 44381,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

3 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07911КА, двигун № 0012493,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0067706, пробіг
735601 км

1998 44381,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

4 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07960КА, двигун № 0021602,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0071549, пробіг
588215 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

5 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07963КА, двигун № 0019848,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0070812, пробіг
662510 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

6 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07974КА, двигун № 006483,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0071872, пробіг
545580 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

7 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 10264КА, двигун № 0204214,
шасі/кузов 
№ XTH322140V0044456, пробіг
889244 км

1997 43882,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

8 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 10344КА, двигун № 0035864,
шасі/кузов 
№ XTH322140V0044530, пробіг
814353 км

1997 43913,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
17.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

9 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 11134КА, двигун № 0015275,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0069020, пробіг
640033 км

1998 37090,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного
стану від 09.10.2013

10 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 11136КА, двигун № 0019422,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0068561, пробіг
618258 км

1998 37090,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного
стану від 09.10.2013

11 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 11261КА, двигун 
№ 3069624, шасі/кузов №
XTH322140W0075750, пробіг
888332 км

1998 49583,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного
стану від 09.10.2013

12 ГАЗ 32214, реєстраційний №
18464КА, двигун 
№ 0015753, шасі/кузов 
№ XTH322140W0078378, пробіг
861131 км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного
стану від 09.10.2013

13 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 18467КА, двигун № 0056652,
шасі/кузов 
№ XTH322140W0076778, пробіг
917476 км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

14 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 18471КА, двигун № 0056199,
шасі/кузов №
XTH322140W0077503, пробіг
620057 км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

15 ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 24639КА, двигун № 0019308,
шасі/кузов № 311000X0289345,
пробіг 569570 км

2000 28605,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

16 ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 24644КА, двигун № 0093163,
шасі/кузов № Y6C311000Y0380406,
пробіг 434541 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

17 ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 24673КА, двигун № 0013350,
шасі/кузов № 311000X0289379,
пробіг 615416 км

2000 27414,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

18 ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 25695КА, двигун № 005572,
шасі/кузов № Y6C311000Y0368966,
пробіг 798798 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

19 ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 25700КА, двигун № 0070415,
шасі/кузов № Y6C311000Y0362019,
пробіг 695545 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

20 ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 25701КА, двигун № 30064464,
шасі/кузов № Y6C311000Y0362349,
пробіг 783550 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

21 ГАЗ 27051С, реєстраційний 
№ 26013КА, двигун № 10041701,
шасі/кузов № Y6C27050010000434,
пробіг 611575 км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
18.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

22 ГАЗ 3110, реєстраційний 
№ 27518КА, двигун № 0094819,
шасі/кузов № Y6C311000Y0379315,
пробіг 335557 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 09.10.2013

1.1.�П�н�т�1�рішення�ви�ласти�в�новій�ре-

да�ції:

«1.�Зменшити�розмір�пайової��часті�(внес-

�ів)���створенні�соціальної�та�інженерно-

транспортної� інфрастр��т�ри�м.�Києва�по

об’є�тах,�замовни�ом�б�дівництва�я�их�ви-

ст�пає��ом�нальне�підприємство�«Житлоін-

вестб�д-УКБ»,�на�с�м��35238,80�тис.��рн,�що

дорівнює�вартості�б�дівництва�адміністра-

тивної�б�дівлі�на�в�л.�Лебедєва,�14-а���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�відповідно�до�а�-

та�державної�приймальної��омісії�про�прий-

няття�в�е�спл�атацію�за�інчено�о�б�дівниц-

твом�об’є�та�від�14.09.2007,�затверджено�о

розпорядженням�Дніпровсь�ої�районної���м.

Києві�державної�адміністрації�від�08.10.2007

№ 1121�та�зареєстровано�о�в�Управлінні�Дер-

жавно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю

м.�Києва�18.10.2007�№ 406,�я�а�зарахована

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

мади�м.�Києва».

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
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44 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07966КА,
двигун № 0045965, шасі/кузов 
№ XTH322140W0069669, 
пробіг 530198 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

45 ГАЗ 32214, реєстраційний № 07967КА,
двигун № 0015035, шасі/кузов 
№ XTH322140W0068910, 
пробіг 929492 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

46 ГАЗ 32214, реєстраційний № 09014КА,
двигун № 0029551, шасі/кузов 
№ XTH322140V0047128, 
пробіг 909824 км

1997 43191,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

47 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11030КА,
двигун № 0076759, шасі/кузов 
№ XTH322140W0063763, 
пробіг 872608 км

1998 35757,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

48 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11033КА,
двигун № 0099467, шасі/кузов 
№ XTH322140V0060520, 
пробіг 704509 км

1998 35757,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

49 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 11037КА, двигун № 0006354,
шасі/кузов № XTH322140W0064891,
пробіг 584758 км

1998 35757,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

50 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11120КА,
двигун № 0005656, шасі/кузов 
№ XTH322140W0068975, пробіг
716895 км

1998 37090,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

51 ГАЗ 3110, реєстраційний № 12364КА,
двигун № 0094006, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0379972, 
пробіг 741255 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

52 ГАЗ 32214, реєстраційний № 18453КА,
двигун № 0035890, шасі/кузов 
№ XTH322140W0078075, 
пробіг 626825 км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

53 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 18458КА, шасі/кузов 
№ XTH322140W0075112, 
пробіг 780570 км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

54 ГАЗ 32214, реєстраційний № 18473КА,
двигун № 0035550, шасі/кузов 
№ XTH322140W0077983, пробіг
629545 км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

55 ГАЗ 27051С, реєстраційний 
№ 24285КА, двигун № 0041954,
шасі/кузов № Y6C27050010000440,
пробіг 644843 км

2002 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

56 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24533КА,
двигун № 0042503, шасі/кузов 
№ Y7F31100010002854, 
пробіг 517998 км

2002 31148,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

57 ГАЗ 3110, реєстраційний № 24675КА,
двигун № 3316620, шасі/кузов 
№ 311000X0289360, пробіг 651991 км

2000 27414,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

58 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25694КА,
двигун № 0071339, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0364976, пробіг
624056 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

59 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25698КА,
двигун № 0001736, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0365836, пробіг
699224 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

60 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25699КА,
двигун № 0069559, шасі/кузов 
№ 311000Y0288941, пробіг 611354 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

61 ГАЗ 3110, реєстраційний № 25702КА,
двигун № 0055916, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0371991, 
пробіг 689787 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

62 ГАЗ 3110, реєстраційний № 26015КА,
двигун № 0093420, шасі/кузов 
№ 311000Y0331721, пробіг 868859 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

63 ГАЗ 3110, реєстраційний № 26016КА,
двигун № 0093996, шасі/кузов 
№ 311000Y0380453, пробіг 586160 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

64 ГАЗ 3110, реєстраційний № 26018КА,
двигун № 0094661, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0380053, пробіг 561394
км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

65 ГАЗ 3110, реєстраційний № 27515КА,
двигун № 0082151, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0362800, 
пробіг 528715 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

66 ГАЗ 3110, реєстраційний № 27516КА,
двигун № 0094156, шасі/кузов 
№ Y6C311000Y0370316, 
пробіг 455454 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

67 ГАЗ 3110, реєстраційний № 27519КА,
шасі/кузов № Y6C311000Y0380014,
пробіг 599707 км

2000 25997,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

68 ГАЗ 27051С, реєстраційний 
№ 28127КА, двигун № 0066309,
шасі/кузов № 27050010219405, пробіг
865070 км

2002 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

69 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31728КА,
двигун № 0106848, шасі/кузов 
№ 311000Y0399898, пробіг 535012 км

2001 30158,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

70 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31731КА,
двигун № 0005366, шасі/кузов 
№ 311000Y0401238, пробіг 403479 км

2001 30158,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

71 ГАЗ 3110, реєстраційний № 31741КА,
двигун № 0020138, шасі/кузов 
№ 311000Y0406317, пробіг 492886 км

2001 30158,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

72 ГАЗ 27051С, реєстраційний 
№ 34514КА, двигун № 0039319,
шасі/кузов № Y6C27050010000433,
пробіг 656626 км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

73 ГАЗ 27051С, реєстраційний 
№ 34516КА, двигун № 0058762,
шасі/кузов № Y6C27050010000461,
пробіг 684198 км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

74 ГАЗ 27051С, реєстраційний 
№ 34594КА, двигун № 0036595,
шасі/кузов № Y6C27050010000444,
пробіг 718015 км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

75 ГАЗ 27051С, реєстраційний 
№ 34596КА, двигун № 0042336,
шасі/кузов № Y6C27050010000431,
пробіг 573757 км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 16.06.2014

76 ГАЗ 32214, реєстраційний № 36275КА,
двигун № 0064193, шасі/кузов 
№ XTH27050020246278, 
пробіг 463813 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

77 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38245КА,
двигун № 0205945, шасі/кузов 
№ XTH27050020246460, 
пробіг 635147 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

78 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38294КА,
двигун № 0402447, шасі/кузов 
№ XTH27050020245776, пробіг 486721
км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

79 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА3238АМ, двигун № Q410666,
шасі/кузов № 4L000151, пробіг 131375 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

80 ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ АА3892АВ, двигун № 7737056,
шасі/кузов № XTK21043040008437,
пробіг 344838 км

2004 28026,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

81 ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ АА3897АВ, двигун № 7788822,
шасі/кузов № XTK21043640017938,
пробіг 148543 км

2004 28026,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

82 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4915АК, двигун № Q410622,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000058,
пробіг 534621 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

83 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4916АК, двигун № Q410679,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000090,
пробіг 257152 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

84 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4926АК, двигун № Q410695,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000057,
пробіг 146825 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

85 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4967АК, двигун № Q408919,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000070,
пробіг 484773 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

86 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА5216АМ, двигун № Q408862,
шасі/кузов № 4L000178, 
пробіг 483960 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

87 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА7556АК, двигун № Q410608,
шасі/кузов № 4L000184, 
пробіг 422238 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 19.06.2014

88 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА7561АК, двигун № Q408878,
шасі/кузов № 4L000188, 
пробіг 472824 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

89 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА7567АК, двигун № Q408873,
шасі/кузов № 4L000160, 
пробіг 314491 км

2004 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

90 ВАЗ 21043, реєстраційний 
№ АА9031АВ, двигун № 7777337,
шасі/кузов № XTK21043040015636,
пробіг 179969 км

2004 28026,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

91 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38297КА,
двигун № 0204733, шасі/кузов 
№ XTH27050020245679, 
пробіг 741636 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 17.06.2014

92 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38239КА,
двигун № 20207446, шасі/кузов №
XTH27050020246491, пробіг 593546 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
10.07.2014, акт технічного стану
від 09.07.2014

93 ГАЗ 32214, реєстраційний № 18470КА,
двигун № 40260FW0036585,
шасі/кузов № XTH322140W0078376,
пробіг 724911 км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

94 FENIX BJ1049, реєстраційний 
№ АА4914АК, двигун № Q410613,
шасі/кузов № Y6JV8JD664J000056,
пробіг 324603 км

2005 153916,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
19.06.2014, акт технічного стану
від 18.06.2014

95 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38244КА,
двигун № 21004606, шасі/кузов 
№ XTH27050020246664, 
пробіг 733098 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

96 ГАЗ 2705, реєстраційний № 51230КА,
двигун № 41130139, шасі/кузов 
№ XTH27050030310938, 
пробіг 628797 км

2003 59540,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

97 ГАЗ 32214, реєстраційний № 11132КА,
двигун № 0013572, шасі/кузов 
№ XTH322140W0068257, 
пробіг 574278 км

1998 37090,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

98 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 37573КА, двигун № 20205324,
шасі/кузов № XTH27050020246239,
пробіг 490317 км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

99 ГАЗ 2705, реєстраційний № 10860КА,
двигун № 30403048, шасі/кузов 
№ XTH27050030311046, пробіг 521590
км

2004 59540,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

100 ГАЗ 32214, реєстраційний № 37558КА,
двигун № 20200748, шасі/кузов 
№ XTH27050020243638, пробіг 548362
км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

101 ГАЗ 32214, реєстраційний 
№ 07964КА, двигун № 0025871,
шасі/кузов № XTH322140W0073590,
пробіг 512428 км

1998 44415,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

102 ГАЗ 27051С, реєстраційний № 34593КА,
двигун № 0066612, шасі/кузов 
№ X6C27050010000458, пробіг 638711
км

2001 46800,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

103 ГАЗ 32214, реєстраційний № 38243КА,
двигун № 0013784, шасі/кузов 
№ XTH27050020246466, пробіг 487368
км

2002 54078,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014

104 ГАЗ 32214, реєстраційний № 18456КА,
двигун № 0032683, шасі/кузов 
№ XTH322140W0076873, пробіг 568263
км

1999 41833,00 0,00 Акт про списання
автотранспортних засобів від
05.09.2014, акт технічного стану
від 04.09.2014
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Про визначення розміру статутного капіталу комунального 
підприємства «Київський міський бізнес�центр»

Рішення Київської міської ради № 547/547 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Зако�

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення розміру статутного капіталу кому�
нального підприємства «Київський міський бізнес�центр» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Визначити�розмір�стат�тно�о��апітал���о-

м�нально�о�підприємства�«Київсь�ий�місь�ий

бізнес-центр»�в�с�мі�5788,07�(п’ять�тисяч�сім-

сот�вісімдесят�вісім��рн�07��оп.)��ривень,�пе-

редавши�в�я�ості�внес���до�стат�тно�о��апіта-

л��майно�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до додатка до рішення 
Київської міської ради від 24 червня 2004 року 

№ 322/1532 «Про затвердження переліку об’єктів реконструкції,
реставрації, незавершеного будівництва, 

що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 550/550 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської

міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення ін�
вестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва» та на ви�
конання рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівниц�
тва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол
від 24 вересня 2014 року № 61/2014), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Позицію�107�розділ��«Шевчен�івсь�ий�район»�додат�а�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24�червня�2004�ро���№ 322/1532�«Про�затвердження�перелі���об’є�тів�ре�онстр��ції,�рес-

таврації,�незавершено�о�б�дівництва,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва»,�а�саме:

ви�лючити.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу в оренду 
без проведення конкурсу нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 548/548 від 9 грудня 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�
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 12 серпня 2014 року № 6, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

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

но�з�додат�ом.

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

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

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 547/547

Перелік майна,
що передається в якості внеску до статутного капіталу комунального 

підприємства «Київський міський бізнес�центр»

107 вул. О. Теліги, 15
А Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адмі

ністрації

5016,00

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

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

Орендна
плата

Строк, 
на який
укладається
договір
оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

1. ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Форма власності 

державна 
Форма фінансування 

бюджетна

ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 
№ 15, ЛІТ. А 
Шевченківський район 
Нежиле приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа 
 
5854,30 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ,
ЩО УТРИМУЄТЬСЯ ЗА
РАХУНОК КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
підвал 
площа 
 610,30 кв. м

1 грн на
рік

2 роки 364
дні

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності та

форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, 
на який укладається

договір оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ 
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

1. КИЇВСЬКЕ
ПРЕДСТАВНИЦТВО
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"ОБ'ЄДНАННЯ
"САМОПОМІЧ" 

Форма власності 

приватна 
Форма фінансування 

госпрозрахункова

ВУЛ. БАСЕЙНА, 1/2,
ЛІТ. А 
Печерський район 
Нежиле приміщення, 
адміністративне 
Загальна площа 

4343,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ПРИЙМАЛЬНІ
ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ГУСОВСЬКОГО С. М. 

2 поверх 
Площа 
 30,20 кв. м

1 грн. 
на рік

За умови укладання
охоронного договору на
пам'ятку з відповідним
органом охорони
культурної спадщини.
На строк дії
депутатських
повноважень, але не
більше ніж 2 роки 364
дні

№
з/п

Найменування Інвентарний
номер

Одиниця
виміру

Кількість Балансова вартість,
грн

1 Архівна шафа 191 шт. 1 525,00

2 Сейф "Офіс ММВ" 17 шт. 1 607,75

3 Ноутбук Fujitsu M2010 575 шт. 1 2327,66

4 Ноутбук Fujitsu M2010 576 шт. 1 2327,66

Всього: 5788,07

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 548/548

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

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

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 551/551 від 9 грудня 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�
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використання не�
житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи протокол за�
сідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 08 липня 2014 року № 3, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��нежитлові�приміщення��ом�нальної�влас-

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

но�з�додат�ом.

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

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

ради�(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�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 551/551

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

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

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 553/553 від 9 грудня 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�
ської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою ефективного використання нежитлових при�
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами вивчен�
ня попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань власності від 12 серпня 2014 року № 6, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

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

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.
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2.�Департамент
��ом
нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�
�ласти�в�
становленом
�по-

ряд�
�до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��ом
наль-

ної�власності�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�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 553/553

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

Рішення Київської міської ради № 554/554 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до статей 760—763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван(

ня в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна тери(
торіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою за(
безпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та вра(
ховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5, Київська місь(
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд
�без�проведення��он�
рс
�не-

житлові�приміщення��ом
нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент
��ом
нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�
�ласти�в�
становленом
�по-

ряд�
�до�овір�оренди�нежитлових�приміщень��ом
наль-

ної�власності�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�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�влас-

ності.

Київський міський голова В. Кличко

№
п/п

Повна назва орендаря,
його форма власності

та форма фінансування

Адреса та
характеристика

об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди та орендована

площа, кв. м

Ставка
орендної

плати

Ставка орендної
плати без ПДВ за

1 годину

Місячна
орендна

плата 
без ПДВ 

у грн

Строк, 
на який

укладається
договір
оренди

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ № 3"

1 КОМПЛЕКСНА
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА
СПОРТИВНА ШКОЛА
"ВОСХОД" 

Форма власності -
приватна 
Форма
господарювання -
госпрозрахункова

ПРИВОКЗАЛЬНА,
14/2, 
Дарницький район 
Нежилий будинок
(капітальний), 
учбова будівля 
Загальна площа -
4420,00 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЩО ОРГАНІЗОВУЄ ДОЗВІЛЛЯ
ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА НА
ПЛОЩІ ПОНАД 100 КВ. М 

(проведення навчально-
тренувальних занять з
художньої гімнастики) 
1 поверх (погодинно) 
площа - 274,75 кв. м

1 % 3,73 

Пн. 16:00 - 19:00 
Вт. 16:00 - 19:00 
Ср. 16:00 - 19:00 
Чт. 16:00 - 19:00 
Пт. 16:00 - 19:00

Місячна
орендна
плата
визначається
згідно з
графіком
використання
приміщень

2 роки 
364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.12.2014�№ 554/554

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду без проведення конкурсу

№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма

фінансування

Адреса та характеристика об'єкта
нерухомості

Призначення, характеристика
об'єкта оренди та орендована

площа, кв. м

Орендна
плата

Строк, на який
укладається

договір
оренди

1 2 3 4 5 6

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

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

1. СТОМАТОЛОГІЧНА
ПОЛІКЛІНІКА № 1
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Форма власності - міська
комунальна 
Форма господарювання -
бюджетна

ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ПРОВ., № 9, ЛІТ. А,
А2 (КОРП. 1) 
Шевченківський район 
Нежилий будинок (капітальний), 
адміністративне 
Загальна площа - 3685,2 кв. м

ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ
БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ, ЩО
УТРИМУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

3 поверх 
площа - 49,60 кв. м

1 грн 
на рік

2 роки 364 дні

Київський міський голова В. Кличко

Про звільнення КП «Житлоінвестбуд(УКБ» від сплати пайової участі (внесків) 
у створенні соціальної та інженерно(транспортної інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 521/521 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної

та інженерно(транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міс(
та Києва на 2011 рік» (із змінами і доповненнями), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та
соціально(економічного розвитку від 03.10.2014 № 13, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Звільнити�КП�«Житлоінвестб
д-УКБ»�від�сплати�па-

йової�
часті�
�створенні�соціальної�та�інженерно-транс-

портної�інфрастр
�т
ри�м.�Києва�при�б
дівництві�жит-

лових�б
дин�ів�№№ 1,�2,�3�
�с�ладі�житлової�заб
дови

(соціальне�житло),�додат�ово�о�розташ
вання�чотирьох

25-поверхових�житлових�б
дин�ів�повторно�о�застос
-

вання�вздовж�в
л.�Милославсь�ої�
�Деснянсь�ом
�райо-

ні�
�с
мі�7655092,45��рн,�що�дорівнює�вартості�б
дів-

ництва�інженерних�мереж,�зб
дованих�КП�«Житлоінвест-

б
д-УКБ»�поза�межами�земельних�діляно�,�відведених

для�б
дівництва�на�території�м.�Києва�та�переданих�до

�ом
нальної�власності�територіальної��ромади�м.�Ки-

єва.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на

постійн
��омісію�Київради�з�питань�бюджет
�та�соціаль-

но-е�ономічно�о�розвит�
.

Київський міський голова В. Кличко

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
які передаються в оренду єдиному претенденту на право оренди

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò,

ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó
çà àäðåñîþ: âóë. Áóëàõîâñüêîãî, 30, ïëîùåþ 10,00 êâ. ì äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ (ðåìîíò âçóòòÿ).

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äèðåêö³ÿ ç óòðèìàííÿ
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà”.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè,
97, êàá. 308. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
îá'ºêò äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà 

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÄÏ “ÍÑÊ “Îë³ìï³éñüêèé”, 03680, ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 55.

ªÄÐÏÎÓ: 14297707, òåë. (044) 590-67-23.

Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Ì³í³ñòåðñòâî ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè.

Äàí³ ïðî îá'ºêò äåðæàâíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
196,7 ì2, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà (Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà), 55,
ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ìàéíà 14297707.1.ËÓÞ×ÅÊ043, âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ
4 118 508,00 ãðí (â ò.÷. ÏÄÂ — 20%), ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ (êàôå).

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ:
âóë. Ìèøóãè, 3, êâ. 249 â ì. Êèºâ³, âèäàíå â³ää³ëîì ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà
Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ¹ 46545 â³ä
26 áåðåçíÿ 2007 ðîêó íà ³ì'ÿ Øìîðãóí Íàòàë³¿ Âàñèë³âíè, Øìîðãóí
ßðîñëàâè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,
êàòåãîð³ÿ 1, ñåð³ÿ À, ¹ 154275 òà âêëàäêó ¹ 670699 íà ³ì’ÿ Çàáóãè Âëàäèñëàâè
Âàñèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ....................8	рн.	00	�оп.
на	3	місяці ................24	рн.	00	�оп.
на	6	місяців ..............48	рн.	00	�оп.
на	12	місяців ............96	рн.	00	�оп.

на	місяць ..................28	рн.	00	�оп.
на	3	місяці ................84	рн.	00	�оп.
на	6	місяців ............168	рн.	00	�оп.
на	12	місяців ..........336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ) 22094

Передплатні	ціни
на	місяць ..................12	рн.	00	�оп.
на	3	місяці ................36	рн.	00	�оп.
на	6	місяців ..............72	рн.	00	�оп.
на	12	місяців ..........144	рн.	00	�оп.

на	місяць ..................40	рн.	90	�оп.
на	3	місяці ..............122	рн.	70	�оп.
на	6	місяців ............245	рн.	40	�оп.
на	12	місяців ..........490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Відповіді на сканворд 
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ÎÂÍÈ ñõèëüí³ äî ñàìî-

íàâ³þâàíü, ùî âèñìîêòóº

ñèëè. Çàéìàéòåñÿ ïåðøî-

÷åðãîâèìè ñïðàâàìè, ïðàãìàòè÷-

íî ñòàâòåñÿ äî âèð³øåííÿ ð³çíî-

ìàí³òíèõ ïðîáëåì, ï³äòðèìóéòå

ñòîñóíêè ëèøå ç ëþäüìè,ÿê³ ìîæóòü

÷èìîñü äîïîìîãòè, à îñîáëèâî äî-

ãîäæàéòå ä³ëîâèì êîìïàíüéîíàì

òà ëàäüòå ç êåð³âíèêîì. Ñì³ëèâî

ïðÿìóéòå çà âèêëèêîì «íà êèëèì»

òà äåòàëüíî çâ³òóéòå ïðî âèêîíà-

íó ðîáîòó.

ÍÀ ÒÅËÜÖ²Â ÷åêàþòü íå-

ïðèºìí³ ñþðïðèçè, òîæ í³-

÷îãî íå çàò³âàéòå, áî âàæ-

ëèâ³ ïëàíè ìîæóòü çðóéíóâàòèñÿ.

ßêùî ç êèìîñü ïîñâàðèëèñÿ, ðà-

äî ïðèìèðÿéòåñÿ ³ çàáóäüòå ïðî

äàâí³ îáðàçè, íå âäàþ÷èñÿ äî ä³é

íà êøòàëò «îêî çà îêî — çóá çà

çóá».

ÁËÈÇÍßÒÀ ïåðåáóâàþòü

â òîòàëüí³é çàëåæíîñò³ â³ä

íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, ïî-

òðåá òà ³íòåðåñ³â îòî÷åííÿ, ñ³ìåé-

íèõ ïðîáëåì. Ðåòåëüíî çâàæóéòå

êîæíó äð³áíèöþ, í³ùî íå ïîâèííî

âèñëèçíóòè ç-ï³ä âàøîãî ïèëüíî-

ãî îêà.

ÐÀÊÈ — ñàìå ÷àñ âèâåñ-

òè «øëþáíèé êîðàáåëü»

íà ëþáîâíó îðá³òó, àäæå

âè ç îáðàíöåì — äâ³ íåçàëåæí³ ñà-

ìîäîñòàòí³ îñîáèñòîñò³, îá’ºäíàí³

ñï³ëüíîþ ìåòîþ. Îäíàê äëÿ ì³ö-

íîñò³ ñîþçó ïîòð³áíà ³íòèìíà ãàð-

ìîí³ÿ òà ÷óòòºâå «ïàëüíå» — ³ âî-

íî º. Íàïîâíþéòå ñåðöÿ îäóõîòâî-

ðåííÿì, íå ñòðèìóéòå ë³á³äî ³ ðó-

õàéòåñÿ íàçóñòð³÷ ñâîºìó ùàñòþ!

ËÅÂÈ —òðóäîâ³ æíèâà íè-

í³ ó ðîçïàë³, îäíàê ó ãî-

íèòâ³ çà çàðîá³òêàìè íå

ïðî´àâòå ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ — îïà-

íîâóéòå òîíêîù³ ðîäèííèõ âçà-

ºìèí. Ñüîãîäí³ äóõ ñ³ì’¿ äóæå ñèëü-

íèé — òîæ, áåçï³äñòàâíî íàð³êà-

þ÷è íà ð³äíèõ, ôàêòè÷íî ðóéíó-

âàòèìåòå ñåáå, çàáóâàþ÷è, ùî ó

âàøèõ æèëàõ òå÷å îäíà êðîâ.

Ä²ÂÈ, ïðèñëóõàéòåñÿ äî

ãîëîñó ³íòó¿ö³¿ — é òàºì-

íèöü òà çàãàäîê íå ³ñíó-

âàòèìå. Õèòðóí³â òà áðåõóí³â çìî-

æåòå âèâåñòè íà ÷èñòó âîäó, à ïðè-

õîâàí³ ìîòèâè ñï³âáåñ³äíèê³â àáî

ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ íåçíàéî-

ìî¿ îáñòàíîâêè äëÿ âàñ ñòàíóòü

ÿñíèìè, ÿê Áîæèé äåíü. Á³ëüøå ïî-

äîðîæóéòå, òðåíóéòå ðîçóìîâ³ êë³-

òèíè, íàâ÷àéòåñÿ, çàéìàéòåñÿ ïî-

øóêàìè êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìà-

ö³¿, çíàéîìòåñÿ ç ö³êàâèìè ëþäü-

ìè.

ÒÅÐÅÇÈ, ïðèñâÿò³òü äåíü

âèêîíàííþ ñ³ìåéíî¿ ïðî-

äîâîëü÷î¿ ïðîãðàìè, ïðî-

ãóëÿéòåñÿ ïî ìàãàçèíàõ ³ çðîá³òü

âàæëèâ³ ïîêóïêè (íà àêö³¿ ñüîãîäí³

òàëàíèòèìå), ïîãàñ³òü çàáîðãîâàíî-

ñò³, ïðàâèëüíî îôîðì³òü ïîäàòêî-

â³ äîêóìåíòè. Ìîæëèâà ìàòåð³àëü-

íà, ³íôîðìàö³éíà, ìîðàëüíà äî-

ïîìîãà â³ä áàòüê³â.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, â ³íôîðìà-

ö³éíîìó ïîòîö³ âè ïî÷ó-

âàòèìåòåñÿ, ÿê ðèáà ó âî-

ä³, ÷èñòî ôîðìàëüí³ ä³ëîâ³ âçàºìè-

íè çìîæåòå ëåãêî òðàíñôîðìóâà-

òè â äîâ³ðëèâ³ é ñï³ëêóâàòèñÿ ç

ëþäüìè äóøà â äóøó. Öå — ðåçóëü-

òàò ïñèõîëîã³÷íîãî ðåíòãåíó, ÿêèì

ìàëî õòî ìîæå ïîõâàëèòèñÿ, çàòå

âàì ïîùàñòèëî! Îòæå «åêñïëóàòóé-

òå» òîé äàð «íà ïîâíó êîòóøêó» —

³ âñå ó âàøîìó æèòò³ éòèìå, ÿê ïî

ìàñëó!

ÑÒÐ²ËÜÖ², ìîâ÷àííÿ — çî-

ëîòî! Í³êîìó íå íàâ’ÿçóé-

òå ñâîþ äîïîìîãó, íàäà-

âàéòå ¿¿, ëèøå êîëè ïîïðîñÿòü, ÷ó-

æ³ ïðîáëåìè — íå âàø êëîï³ò. Ïî-

ä³¿ äíÿ ìîòèâîâàí³ êàðì³÷íî, ùî

ïåðåøêîäæàòèìå ðåàë³çàö³¿ áà-

æàíü. Âàì äîâåäåòüñÿ áóòè çàä³-

ÿíèìè â ñþæåòàõ ³ç ìèíóëîãî áóò-

òÿ, äå óñï³øíî íàäîëóæèòå äåÿê³

ïðîãàëèíè — ³ òîä³ äâåð³ â ñâ³òëå

ìàéáóòíº â³äêðèþòüñÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ ïðîäåìîíñòðó-

þòü âç³ðåöü ëîã³êè òà ³í-

òó¿ö³¿, ùî ïîñïðèÿº ðîç-

øèðåííþ äðóæíüîãî îñåðåäêó: êë³-

ºíòè, ïîì³÷íèêè, êîëåãè, ä³ëîâ³ êîì-

ïàíüéîíè ðàäî çãóðòóþòüñÿ äî-

âêîëà, ñòàíóòü íàéêðàùèìè ñîþç-

íèêàìè. Àëå çà óìîâè, ùî ì³æ âà-

ìè âèíèêíå íå ëèøå ³íòåëåêòóàëü-

íà ãàðìîí³ÿ, àëå é äóøåâí³ ñòðóíè

ìèëîçâó÷íî äçâåí³òèìóòü â óí³-

ñîí.

ÂÎÄÎË²¯, âàøà ïðîôåñ³é-

íà àòìîñôåðà íàåëåêòðè-

çîâàíà. ² õî÷à âè ôàõ³âåöü

í³âðîêó, äîñÿãòè óñï³õó ñêëàäíî.

Òóò ñë³ä ïàðàëåëüíî ïîñàäîâèì

âàæåëÿì, ä³ëîâèì íàâèêàì, ñïîñ-

òåðåæëèâîñò³, âèñîê³é îá³çíàíî-

ñò³ ùå é ï³äáèðàòè ïñèõîëîã³÷íèé

êëþ÷ äî êîëåã òà íà÷àëüñòâà, àáè

îòðèìàòè ìàêñèìàëüíî ïðîäóê-

òèâíèé ðåçóëüòàò é íå çàâàëèòè

ñëóæáîâó ïîñ³âíó. À ÿêùî âè íàä-

òî âðàçëèâ³, íå âñòðÿâàéòå òóäè,

äå ïàëàõêîòÿòü íåãàòèâí³ åìîö³¿, áî

ïîò³ì äîâåäåòüñÿ òó îòðóòó äîâãî

ïåðåâàðþâàòè â ñîá³!

ÐÈÁÈ,íèí³ ä³ëîâèòèé ñòèëü

ñï³ëêóâàííÿ ãàðìîí³éíî

ïîºäíóâàòèìåòüñÿ ç ïðè-

òàìàííîþ âàì åìîö³éí³ñòþ òà ÷óò-

òºâ³ñòþ, à íîâà ³íôîðìàö³ÿ çàñâî-

þâàòèìåòüñÿ ëåãêî, ïàì’ÿòü ôóíê-

ö³îíóâàòèìå áëèñêó÷å. Ïëþñ — âñå

öå áàãàòñòâî áóäå ïðèïðàâëåíå

ôëþ¿äàìè ÷àð³âíîñò³. . . Îòæå ìî-

æåòå âïåâíåíî â³äíîâëþâàòè òà

óêð³ïëþâàòè çàíåäáàí³ äðóæí³

çâ’ÿçêè òà çàâîäèòè ç äàëåêèì ïðè-

ö³ëîì íîâ³ ñòîñóíêè. Áðàòåðñüê³

ñîþçè îá³öÿþòü áóòè êîíñòðóêòèâ-

íèìè — ç âåëèêîþ êîðèñòþ íà ìàé-

áóòíº äëÿ âàñ îñîáèñòî.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: —1o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 66 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 54 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: —1o

Àòì. òèñê: 747 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

ãîðîñêîï

14 ñ³÷íÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 14 ñ³÷íÿ

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 39443
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ó Êèºâ³ çë³ïèëè ñêóëüïòóðó ç³ ñí³ãó
â 30 ìåòð³â ó äîâæèíó

Ó ÊÈªÂ² ñòâîðèëè íàéá³ëüøó
ñêóëüïòóðó ç³ ñí³ãó. Ðîçì³ðè êîì-
ïîçèö³¿ «Ëèöàð³, Ãðèôîí, Äðàêîí»
(çíàõîäèòüñÿ íà ñòàä³îí³ ÊÍÓÁÀ,
âóë. Îñâ³òè, 3) – 30 ìåòð³â ó äîâ-
æèíó ³ ïîíàä 3 ìåòðè ó âèñîòó, ðîç-
ïîâ³äàº Êèåâ segodnya.ua.

«Ñêóëüïòóðà áóëà âíåñåíà äî
ðåºñòðó ðåêîðä³â ÿê «Íàéäîâøà
ñí³æíà êîìïîçèö³ÿ», – ðîçïîâ³ëà
êåð³âíèê ïðîåêòó «Íàö³îíàëüíèé
ðåºñòð ðåêîðä³â» Ëàíà Âºòðîâà.

Íàä ñòâîðåííÿì ñêóëüïòóðè,
íà ÿêó ï³øëî 700 òîíí ñí³ãó òà òðè
äí³ ðîáîòè, ïðàöþâàëè äâà áðàòè-
õóäîæíèêè – Âàäèì ³ Ðîìàí Êîò-
ëÿðîâè �

Â Á³ëîðóñ³, Ìàêåäîí³¿, Ðîñ³¿ òà Óêðà¿í³ ñâÿòêóþòü Ñòà-
ðèé Íîâèé ð³ê.
1814 — ï³ñëÿ áëèñêàâè÷íîãî ³ ïåðåìîæíîãî øâåäñüêî-

áðèòàíñüêîãî ïîõîäó ïðîòè Äàí³¿ (ñîþçíèö³ Ôðàíö³¿),

î÷îëåíîãî øâåäñüêèì êîðîíîâàíèì ïðèíöîì Áåðíàäîòîì,

äàò÷àíè çìóøåí³ áóëè ï³äïèñàòè Ê³ëüñüêèé ìèð —îñòàííþ

óãîäó ïåð³îäó âèçâîëüíèõ â³éí ïðîòè íàïîëåîí³âñüêîãî

ïàíóâàííÿ. Çã³äíî ³ç äîãîâîðîì Äàí³ÿ çîáîâ`ÿçóâàëàñü

ðîç³ðâàòè ñâ³é ñîþç ³ç Ôðàíö³ºþ, ðîçïî÷àòè â³éíó ïðîòè

Íàïîëåîíà,ïåðåäàòè Íîðâåã³þ Øâåö³¿,îòðèìàâøè âçàì³í

øâåäñüêó Ïîìåðàí³þ ³ îñòð³â Ðþãàí; Âåëèêà Áðèòàí³ÿ

çàëèøàëà çà ñîáîþ îñòð³â Ãåëüãîëàíä, çàãàðáàíèé ó 1807

ðîö³.

1858 — äâîº ³òàë³éñüêèõ ðåâîëþö³îíåð³â íà ÷îë³ ç

Ôåë³ñîì Îðñ³í³ çä³éñíèëè íåâäàëó ñïðîáó çàìàõó íà

æèòòÿ ôðàíöóçüêîãî ³ìïåðàòîðà Íàïîëåîíà III — ÿê

âîðîãà îá`ºäíàííÿ ²òàë³¿ òà ïðèãí³÷óâà÷à ôðàíöóçüêîãî

íàðîäó. Çìîâíèêè êèíóëè â êàðåòó, ÿêîþ ³ìïåðàòîð ³

éîãî äðóæèíà ªâãåí³ÿ ¿õàëè äî îïåðíîãî òåàòðó, òðè

áîìáè,àëå ìîíàðøå ïîäðóææÿ íå ïîñòðàæäàëî,íàòîì³ñòü

çàãèíóëè áëèçüêî äåñÿòè âèïàäêîâèõ ïåðåõîæèõ. Îðñ³í³

áóëî çààðåøòîâàíî ³ çà äâà ì³ñÿö³ ñòðà÷åíî.

1900—ó Ðèì³ â Òåàòðî Êîñòàíöî çà ïðèñóòíîñò³ êîðîëåâè

Ìàðãàðèòè, ïðåçèäåíòà ³òàë³éñüêî¿ Ðàäè ì³í³ñòð³â Ëó¿äæ³

Ïåëëå é ì³í³ñòðà êóëüòóðè Àíäðåà Áî÷÷åëë³ â³äáóëàñÿ

ïðåì`ºðà îïåðè «Òîñêà» Äæàêîìî Ïó÷÷³í³ — é âîíà áóëà

ïðèéíÿòà áåç çàõâàòó. Äîð³êàëè çà íåîðèã³íàëüí³ñòü

ìåëîäè÷íèõ ³äåé, ÿê³ ïîâòîðþþòü ïîïåðåäí³ çíàõ³äêè

Ïó÷÷³í³, çà íàòóðàë³çì... À îñîáëèâ³é êðèòèö³ ï³ääàëàñÿ

ñöåíà òîðòóð.

1918 — ó Ô³íëÿíä³¿ òà Ðîñ³¿ ââåäåíî Ãðèãîð³àíñüêèé êà-

ëåíäàð (íîâèé ñòèëü).

1942 — ó õîä³ áðèòàíî-àìåðèêàíñüêî¿ êîíôåðåíö³¿ ç

âèðîáëåííÿ ºäèíî¿ ñòðàòåã³¿ ó â³éí³ ïðîòè Í³ìå÷÷èíè,

ùî ðîçïî÷àëàñÿ 22 ãðóäíÿ 1941 ðîêó, ïðåçèäåíò ÑØÀ

Ôðàíêë³í Ðóçâåëüò ³ ïðåì`ºð-ì³í³ñòð Áðèòàí³¿ Â³íñòîí

×åð÷³ëëü ï³äïèñàëè ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Îá`ºäíàíî-

ãî øòàáó â³éñüê.

1943 — ó Êàñàáëàíö³ (Ìàðîêêî) â³äáóëàñÿ òàºìíà êîí-

ôåðåíö³ÿ çà ó÷àñò³ ïðåçèäåíòà ÑØÀ Ôðàíêë³íà Ðóçâåëü-

òà ³ ïðåì`ºð-ì³í³ñòðà Áðèòàí³¿ Â³íñòîíà ×åð÷³ëëÿ, íà ÿê³é

áóëè îáãîâîðåí³ ïëàíè ñï³ëüíèõ â³éñüêîâèõ ä³é ïðîòè Í³ìå÷-

÷èíè òà ¿¿ ñîþçíèê³â ùîäî â³äêðèòòÿ Äðóãîãî ôðîíòó â

ªâðîï³ ³ äå áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ âèìàãàòè áåçóìîâ-

íî¿ êàï³òóëÿö³¿ â³ä Í³ìå÷÷èíè, ²òàë³¿ òà ßïîí³¿.

1994 — ó Ìîñêâ³ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ íà íàéâèùîìó ð³âí³

ïðåçèäåíòè Ðîñ³¿ Áîðèñ ªëüöèí, ÑØÀ Á³ëë Êë³íòîí ³

Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê ï³äïèñàëè óãîäó ïðî âèâåçåííÿ

ç Óêðà¿íè âñ³º¿ ÿäåðíî¿ çáðî¿; áóëî òàêîæ ï³äïèñàíî

àìåðèêàíî-ðîñ³éñüêó äåêëàðàö³þ, ÿêà ïðîãîëîøóâàëà,

«ùî ÿäåðíà çáðîÿ îáîõ äåðæàâ íå áóäå íàö³ëåíà îäíà

ïðîòè îäíî¿».
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