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Ïàö³ºíò çìîæå îáèðàòè ë³êàðÿ
ñàìîñò³éíî
�Âæå äî ê³íöÿ 2015 ðîêó êèÿíè â³ä÷óþòü çì³íè â ìåäè÷í³é ãàëóç³ ñòîëèö³

Ó Êèºâ³ 
ïðåçåíòóâàëè 
ïðîåêòè áþäæåòó 
òà Ïðîãðàìè 
åêîíîì³÷íîãî 
³ ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ñòîëèö³ 
íà 2015 ð³ê

Ó÷îðà çà ó÷àñò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ó Êî-

ëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ â³äáó-

ëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêò³â áþ-

äæåòó òà Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà

Êèºâà íà 2015 ð³ê.

Â îáãîâîðåíí³ îñíîâíèõ ïî-

ëîæåíü áþäæåòó âçÿëè ó÷àñòü

ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîñò³, åêñ-

ïåðòè, äèðåêòîðè äåïàðòàìåíò³â

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâè ðàéäåðæàäì³-

í³ñòðàö³é, äåïóòàòè Êè¿âðàäè.

Ïðîåêò áþäæåòó ïðåäñòàâèâ

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòà-

ìåíòó ô³íàíñ³â Îëåêñàíäð Êîð³íü,

à ïðîåêò Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ïðåçåí-

òóâàâ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Ìèêîëà

Ïîâîðîçíèê.

Íàãàäàºìî, ùî ïðîåêòè áþ-

äæåòó òà Ïðîãðàìè áóëè îïðè-

ëþäíåí³ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³

ÊÌÄÀ.

(Ïîäðîáèö³ ó çàâòðàøíüîìó

íîìåð³ «Õðåùàòèêà»)

Äåíü Ñîáîðíîñò³
Óêðà¿íè 
íà Ñîëîì’ÿíö³ 
â³äçíà÷àòü
ôëåøìîáîì 
³ ìàéñòåð-êëàñàìè

22 ñ³÷íÿ îá 11.30 íà ïëîù³ ïå-

ðåä áóä³âëåþ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ

(ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41)

ðîçïî÷íóòüñÿ óðî÷èñòîñò³, ïðè-

ñâÿ÷åí³ Äíþ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè.

Âîíè ïðîéäóòü çà ó÷àñò³ êåð³â-

íèöòâà ðàéîíó, ãðîìàäñüêîñò³, ïå-

ðåñåëåíö³â ³ç çîíè ÀÒÎ òà ÀÐ Êðèì,

ñòóäåíòñüêî¿ é ó÷í³âñüêî¿ ìîëî-

ä³. Â ðàìêàõ çàõîäó â³äáóäåòüñÿ

ôëåøìîá íà ïàòð³îòè÷íó òåìàòè-

êó.Òàê,ïðåäñòàâíèêè ñòóäåíòñüêî¿

ìîëîä³ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó íà

ïëîù³ ðîçãîðíóòüÄåðæàâíèé ïðà-

ïîð Óêðà¿íè òà çàïóñòÿòü ó íåáî 96

æîâòî-áëàêèòíèõ êóëüîê (êóëüêè

ñèìâîë³çóþòü ê³ëüê³ñòü ðîê³â, ÿê³

ìèíóëè ç ÷àñó îô³ö³éíîãî îïðè-

ëþäíåííÿ Àêòó Çëóêè).

Òàêîæ çàïëàíîâàí³ ìàéñòåð-

êëàñè ç âèãîòîâëåííÿ ëÿëüîê-ìî-

òàíîê, ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó òà

ðîçïèñó íà ñêë³.Ó ïðèì³ùåíí³ Ñî-

ëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-

ö³¿ ïðîéäå ëåêö³ÿ-äèñïóò íà òå-

ìó: «Äåíü Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè: ³ñ-

òîð³ÿ òà ñó÷àñí³ñòü» çà ó÷àñò³ ³ñ-

òîðèê³â, ô³ëîñîô³â òà ïîë³òè÷íî-

ãî åêñïåðòà.

íîâèíè

«ÊÈ¯Â ñòàíå ì³ñöåì âïðîâàäæåí-
íÿ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ìåäè÷íî¿
ðåôîðìè. Äî öüîãî ÷àñó òàêîæ
ïðîâîäèëîñÿ áàãàòî ð³çíèõ ðå-
ôîðì, àëå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàí-
íÿ íå ïîêðàùèëîñü. ×îìó? Òîìó ùî
ö³ ðåôîðìè áóëè ëèøå íà ïàïåð³.
Ìè ïëàíóºìî íàâêîëî ðåôîðìè
ìåäèöèíè çãóðòóâàòè âñ³õ: ³ ë³êà-
ð³â, ³ ïàö³ºíò³â, ³ åêñïåðò³â, ³ ôàð-
ìàöåâò³â. Ðåôîðìè ìîæóòü áóòè
íåïîïóëÿðíèìè ÷åðåç òå, ùî íå
ïðîâîäèòüñÿ ðîç’ÿñíåííÿ, ùî ñà-
ìå âîíè äàäóòü ë³êàðþ òà ïàö³ºí-
òó. Ìè ïëàíóºìî ï³ä ÷àñ ðåôîð-
ìóâàííÿ çðîáèòè òàê³ êðîêè: ëå-
ãàë³çóâàòè âñ³ ìîæëèâ³ ô³íàíñî-

â³ ïëàòåæ³ â çàêëàäàõ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ, ïðèòÿãòè äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ òèõ, õòî êðàäå ãðîø³ â êè-
ÿí, ìîòèâóâàòè ôàõ³âö³â, ÿê³ äîá-
ðå ïðàöþâàòèìóòü, çì³íèòè çà-
êîíîäàâ÷ó áàçó, çàáåçïå÷èòè ð³â-
íèé äîñòóï äî ìåäè÷íèõ ïîñëóã»,—
ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè ç ïðèñóòí³ìè
ìåð ì³ñòà.

Òàêîæ Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà-
÷èâ, ùî â Êèºâ³ ëåãøå çà âñå ðå-
àë³çóâàòè íîâ³ ðåôîðìè. Â³í çà-
ïåâíèâ, ùî ÊÌÄÀ òà Êè¿âðàäà ïðà-
öþâàòèìóòü íà ïðîâåäåííÿ ìå-
äè÷íî¿ ðåôîðìè. Òàêîæ ìåð ì³ñòà
ïëàíóº ñòâîðèòè åëåêòðîííèé ðå-
ºñòð ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íî¿ ñôåðè

òà ïàö³ºíò³â ³ ðåòåëüíî âèâ÷àòè
ïîòðåáè êèÿí.

Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Îëåê-
ñàíäð Êâ³òàøâ³ë³ çàóâàæèâ, ùî ðå-
ôîðìóâàííÿ ïîòð³áíî ïî÷èíàòè
ç³ çì³íè çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè. «Ò³ëü-
êè ùîáè çàêóïèòè âàêöèíó â³ä
ÞÍ²ÑÅÔ, ïîòð³áíî çì³íèòè áëèçü-
êî 60-òè çàêîí³â. Òîìó ðåôîðìè
ìè ïðîâîäèòèìåìî êîìïëåêñíî.
Ïàêåò çì³í â³ä ÌÎÇ Óêðà¿íè áóäå
ñôîðìîâàíî äî 15 ëþòîãî. Âæå äî
ê³íöÿ 2015 ðîêó êèÿíè â³ä÷óþòü
íà ñîá³ çì³íè â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ.
Òàêîæ ìè ãîòóºìî ðîçö³íêè, ðîç-
ðàõóíêè é øóêàºìî ñõåìè ô³íàí-
ñóâàííÿ. Íà ñüîãîäí³ ìåäèöèíà â
Óêðà¿í³ ëèøå ôîðìàëüíî º áåç-
êîøòîâíîþ. Áàãàòî êèÿí, ë³êó-
þ÷èñü ó ë³êàðí³, «äàþòü ó êèøå-
íþ» ë³êàðþ ãðîø³. Ìè ïëàíóºìî,
ùî öå áóäóòü îô³ö³éí³ ðîçö³íêè.
Òàê ìè çìîæåìî ëåãàë³çóâàòè äî-
õîäè ë³êàðåíü. Òàêîæ ïàö³ºíòè çìî-
æóòü ñàìîñò³éíî îáèðàòè ë³êàðÿ.
Ãðîø³ ìàþòü «õîäèòè» çà ïàö³ºí-
òîì. Çâåðòàòèñÿ êèÿíè çìîæóòü
íå ëèøå äî çàêëàäó îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿, à íà
ñâ³é âèá³ð. Ãàðíèõ ë³êàð³â, ÿê³ õî-
÷óòü ³ ìîæóòü ïðàöþâàòè, ìè ñòè-
ìóëþâàòèìåìî ô³íàíñîâî. Àäæå
âñ³ ïðàöþþòü ïî-ð³çíîìó, òîìó ³
çàðîá³òíà ïëàòà íå ïîâèííà áóòè
îäíàêîâîþ. Ïîêàçíèêîì ïðàö³ ë³-
êàðÿ áóäå ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â. Äî
õîðîøèõ ìåäèê³â ëþäè çàâæäè
éäóòü ë³êóâàòèñÿ»,— ðîçïîâ³â â³í.

Òàêîæ Îëåêñàíäð Êâ³òàøâ³ë³
ââàæàº, ùî ë³êàðí³ ìàþòü îòðèìó-
âàòè ô³íàíñóâàííÿ íå íà ê³ëüê³ñòü
ë³æîê, à çà ³íøèìè êðèòåð³ÿìè,
íàïðèêëàä — íà ê³ëüê³ñòü ïðîâåäå-
íèõ îïåðàö³é. Ïðîòå íå âàðòî ÷å-
êàòè íà ðåçóëüòàòè ìåäè÷íî¿ ðå-
ôîðìè äóæå øâèäêî, àäæå ïîòð³-
áåí ÷àñ, ïîêè âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ. Çì³-
íþâàòè âàæ÷å, í³æ áóäóâàòè çàíî-
âî. Êîëè ï³ëîòíèé ïðîåêò áóäå çà-
ïóùåíî â Êèºâ³, ïî÷íåòüñÿ ðåôîð-
ìóâàííÿ ìåäèöèíè íà ïåðèôåð³¿.

Ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà-
çíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè ñòâîðþâàòè-
ìóòü óìîâè äëÿ çàëó÷åííÿ ð³çíèõ
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ñèñòåìè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. «Íàìàãàòèìå-
ìîñÿ ðîáèòè ðåôîðìè øâèäêî ³
ùîáè âàø³ ïîáàæàííÿ òà çàóâà-
æåííÿ áóëè âðàõîâàí³»,— çâåð-
íóâñÿ ïàí Êâ³òàøâ³ë³ äî ïðèñóò-
í³õ ïðåäñòàâíèê³â ìåäè÷íèõ çàêëà-
ä³â ñòîëèö³. Ãîâîðÿ÷è ïðî ñòðà-
õóâàííÿ, â³í çàóâàæèâ, ùî öå —
îäèí ç ³íñòðóìåíò³â ô³íàíñóâàí-
íÿ ìåäèöèíè, àëå â³í íå âèð³øóº
âñ³õ ïðîáëåì ãàëóç³.

Â³òàë³é Êëè÷êî ïîäÿêóâàâ ì³-
í³ñòðó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà ñï³â-
ïðàöþ ³ âèá³ð Êèºâà ÿê ï³ëîòíîãî
ïðîåêòó ç âò³ëåííÿ ìåäè÷íî¿ ðå-
ôîðìè. «Ìè ïîâèíí³ ïîêàçàòè ðå-
çóëüòàòèâí³ñòü ðåôîðì â ìåäè÷-
í³é ãàëóç³, ùîáè ¿õ â³ä÷óëè ëþ-
äè»,— ïåðåêîíàíèé Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà �

Ïðè ïðîâåäåíí³ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè ó Êèºâ³ áóäå
ñêîíöåíòðîâàíî çóñèëëÿ íà òðüîõ íàïðÿìêàõ: íà-
äàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè êèÿíàì â óìîâàõ íåäî-
ñòàòíüîãî ô³íàíñóâàííÿ, çì³íà ìåäè÷íî¿ ñèñòåìè ³
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ Êèºâà òà çàëó÷åííÿ ô³íàí-
ñóâàííÿ â ìåäè÷íó ãàëóçü ÷åðåç ³íâåñòèö³éí³, ãðî-
ìàäñüê³ òà ³íø³ ô³íàíñîâ³ äæåðåëà. Ïðî öå çàÿâèâ
ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ì³í³ñ-
òðîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Îëåêñàíäðîì Êâ³òàøâ³ë³ òà
ïðåäñòàâíèêàìè ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòîëèö³,
ÿêà äíÿìè â³äáóëàñÿ â Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ õ³-
ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿ ³ì. Î. Øàë³ìîâà.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà ç ì³í³ñòðîì îõîðîíè çäîðîâ`ÿ Îëåêñàíäðîì Êâ³òàøâ³ë³ òà ìåäèêàìè ì³ñòà â Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ õ³ðóðã³¿ òà òðàíñïëàíòîëîã³¿
³ì. Î. Øàë³ìîâà éøëîñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè â ñòîëèö³ 
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Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ óìîâ òà çíà÷-
íèìè îïàäàìè ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè î÷èùàþòü
âóëèö³ òà äâîðè ì³ñòà â³ä ñí³ãó. Çàãàëîì äëÿ öüîãî
âèêîðèñòîâóºòüñÿ 420 îäèíèöü òåõí³êè, ç ÿêèõ áëèçü-
êî 170 — ñí³ãîïðèáèðàëüí³ àâòî òà ìàøèíè äëÿ îá-
ðîáêè âóëèöü ñ³ëëþ é ï³ñêîì êîðïîðàö³¿ «Êè¿âà-
âòîäîð». Ùå â ðîáîò³ çàä³ÿíî ìàéæå 250 îäèíèöü
òåõí³êè æèòëîâî-åêñïëóàòóþ÷èõ îðãàí³çàö³é (ÆÅÎ).
Ïðî öå «Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³
ÊÌÄÀ.

Ó äâîðàõ òà ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿çäàõ, êóäè îá-
ìåæåíèé äîñòóï äëÿ âåëèêîãàáàðèòíî¿ ìåõàí³çà-
ö³¿, ÷èùåííÿ òà ïîñèïàííÿ òåðèòîð³¿ çä³éñíþºòü-
ñÿ çóñèëëÿìè ïðàö³âíèê³â ÆÅÎ. Íàðàç³ áëèçüêî 4,8
òèñ. äâ³ðíèê³â ïðèáèðàþòü äâîðè òà ïðî¿çäè.

Âîäíî÷àñ äëÿ á³ëüø îïåðàòèâíîãî òà ÿê³ñíîãî
ïðèáèðàííÿ äîð³ã ì³ñüêà âëàäà ïðîñèòü âîä³¿â íå ïàð-
êóâàòè àâò³âêè ó ì³ñöÿõ, ÿê³ á çàâàæàëè ðîáîò³ êî-
ìóíàëüíèê³â, ïðèì³ðîì, íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³, á³ëÿ
çëèâíèõ ñòîê³â òîùî.

Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ñêàðã òà íàð³êàíü íà ÿê³ñòü
ïðèáèðàííÿ âóëèöü êèÿíè ìîæóòü çâåðòàòèñÿ äî
ì³ñüêîãî êîíòàêò-öåíòðó 1551 òà ñïåö³àë³çîâàíî¿
äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè 1557 �

Âàäèì ÏÈØÍßÊ,

äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

VII ñêëèêàííÿ:

«Ó çâ’ÿçêó ç ÷èñåëüíèìè ñêàð-

ãàìè â³ä ãðîìàäÿí òà âîëîí-

òåð³â, ÿê³ ïîñò³éíî ï³êëóþ-

òüñÿ ïðî ñòàí ñîáàê ó ïðè-

òóëêàõ, íà çàñ³äàíí³ äåïóòà-

ò³â ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó Êè¿âðàäè áóëî

ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà âèâ÷àº ïèòàííÿ, ïî-

â’ÿçàí³ ç ïðîáëåìàìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ

«Ïðèòóëîê äëÿ òâàðèí», «Öåíòð ³äåíòèô³êàö³¿ òâà-

ðèí» òà ³íøèõ. Îñê³ëüêè öÿ ðåçîíàíñíà ïðîáëå-

ìà òàêîæ íà êîíòðîë³ ó ìåðà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, íàé-

áëèæ÷èì ÷àñîì ðîáî÷à ãðóïà íàäàñòü ïðîïîçè-

ö³¿ ùîäî âàð³àíò³â ¿¿ âèð³øåííÿ.Ó ãðîìàäñüêîìó

îáãîâîðåíí³ îáîâ’ÿçêîâî áðàòèìóòü ó÷àñòü âî-

ëîíòåðè òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Ìè ðîçãëÿíå-

ìî äîñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò ³ ðàçîì âèð³øèìî,

ÿê áóòè äàë³.

Äíÿìè ÿ ðàçîì ç âîëîíòåðàìè â³äâ³äàâ ÊÏ

«Ïðèòóëîê òâàðèí» ó Áîðîäÿíö³. Îá³éøîâ óñþ òå-

ðèòîð³þ ïðèòóëêó, çàõîäèâ ó êîæíó áóä³âëþ, ï³ä-

õîäèâ äî ñîáàê, ö³êàâèâñÿ ó ïðàö³âíèê³â, ÷èì ãî-

äóþòü òâàðèí, ÷è íå õîëîäíî ¿ì... Ïåðøå âðàæåí-

íÿ æàõëèâå...

Äåÿê³ âîëüºðè ïåðåïîâíåí³. Áàãàòî õâîðèõ

òâàðèí, ò³ëüêè ê³ëüêà ïðèì³ùåíü îá³ãð³âàºòüñÿ, ó

âñ³õ ³íøèõ «ñîáà÷èé õîëîä». Óÿâëÿºòå, äåÿê³

÷îòèðèëàï³ æèâóòü íà âóëèö³ ó ë³òí³õ âîëüºðàõ—

¿õ íàçèâàþòü ñìåðòíèêàìè... Öå æàõëèâèé êîí-

öòàá³ð äëÿ ñîáàê.

Ìè íå ìîæåìî äîïóñòèòè òàêîãî ñòàâëåííÿ äî

áîæèõ ñòâîð³íü.Âñ³ ëåäü ñòðèìóâàëè åìîö³¿ â³ä ïî-

áà÷åíîãî, ä³â÷àòà-âîëîíòåðè ïëàêàëè... ³ íå ìîã-

ëè çóïèíèòèñü. Íàì, ëþäÿì, äîâ³ðèëè äîëþ êîæ-

íîãî ñòâîð³ííÿ íà ö³é çåìë³, à ìè íå ìîæåìî âïî-

ðàòèñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ íîðìàëüíèõ óìîâ äëÿ 300

áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê!

Öå ãàíüáà äëÿ óñ³õ íàñ! Âëàäà çà 20 ðîê³â íå

ñïðîìîãëàñÿ îðãàí³çóâàòè íîðìàëüí³ äåðæàâí³

ïðèòóëêè äëÿ òâàðèí. Âîëîíòåðè áàãàòî ðîê³â äî-

ïîìàãàëè âñ³ì, ÷èì ìîãëè, àëå íå çìîãëè çëàìà-

òè êîðóïö³éíó ñèñòåìó ó äåðæàâíèõ ïðèòóëêàõ!

ßê ìîæíà âèïðàâäàòè öå? Ò³ëüêè ðåàëüíèìè êîíñ-

òðóêòèâíèìè çì³íàìè.

Ãîëîâíà ïðîïîçèö³ÿ â³ä ãðîìàäñüêîñò³—äîëó-

÷èòèñü äî ºâðîïåéñüêîãî äîñâ³äó ³ ïåðåäàòè ïîâ-

íîâàæåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïðèâàòíèì ïðèòóë-

êàì, áëàãîä³éíèì òà ì³æíàðîäíèì îðãàí³çàö³ÿì.

²íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ìè

ðîçì³ñòèìî íà ìîºìó ñàéò³ çàçäàëåã³äü.

Ñïîä³âàþñü íà âàøó íåáàéäóæ³ñòü ³ ï³äòðèì-

êó. Âèñëîâëþþ ùèðó ïîäÿêó òà ïîâàãó âñ³ì âî-

ëîíòåðàì, ÿê³ çíàõîäÿòü ÷àñ òà áàæàííÿ äîïîìà-

ãàòè òâàðèíàì ó òàê³ ñêðóòí³ äëÿ âñ³õ íàñ ÷àñè!

äóìêè äåïóòàò³â Êè¿âðàäèÓ Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ)
11.02.2015 ðîêó çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ
òîðã³â ç ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè Êèºâà çà ïðîçîðîþ, â³äêðèòîþ ïðî-
öåäóðîþ.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ òà
îçíàéîìèòèñü ³ç äîêóìåíòàìè òà ìàòåð³-
àëàìè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëîòè) ìîæíà
ó Äåïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â (ì. Êè-
¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32-à, ê³ìíàòà 415,òåë. 279-
41-31), ó Âèêîíàâöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â (Òî-
âàðíà á³ðæà «Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà
á³ðæà», ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5,
êîðï. 6-á, 5-é ïîâåðõ, òåë. 230-95-49), à òà-
êîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëüíî-
ãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,ùî ðåàë³çóº äåð-
æàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíî-
ñèí (http://torgy.land.gov.ua/auction).

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ
òîðã³â ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³
öåíòðàëüíîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî
ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëü-
íèõ â³äíîñèí (http://torgy.land.gov.ua/auc-
tion) �

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÀ ðàäà ÿê ïîñò³éíî ä³þ÷èé êî-
ëåã³àëüíèé âèáîðíèé êîíñóëüòàòèâíî-äî-
ðàä÷èé îðãàí óòâîðþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24 áåðåçíÿ
2012 ðîêó ¹ 212/2014 «Ïðî Ñòðàòåã³þ äåð-
æàâíî¿ ïîë³òèêè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â Óêðà¿í³ òà ïåð-
øî÷åðãîâ³ çàõîäè ùîäî ¿¿ ðåàë³çàö³¿» é ç

ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³
ó ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïî-
ë³òèêè.

Äî ñêëàäó Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ìîæóòü áó-
òè îáðàí³ ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ, ðå-
ë³ã³éíèõ, áëàãîä³éíèõ, îðãàí³çàö³é ðîáîòî-
äàâö³â, íåäåðæàâíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ òà ³íøèõ íåï³äïðèºìíèöüêèõ òî-

âàðèñòâ ³ óñòàíîâ, ëåãàë³çîâàíèõ â³äïîâ³ä-
íî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè (äàë³ — ³íñòè-
òóòè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà), à òàêîæ
îñîáè ç àêòèâíîþ ãðîìàäÿíñüêîþ ïîçèö³ºþ
(çà âèíÿòêîì äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â).

Ê³ëüê³ñíèé ñêëàä Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè áó-
äå âèçíà÷åíî óñòàíîâ÷èìè çáîðàìè.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáî-
ð³â:

Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â (ïî÷àòîê ðåºñòðà-
ö³¿ î 9.00, ïðè ñîá³ íåîáõ³äíî ìàòè ïàñïîðò
àáî ³íøèé äîêóìåíò, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñî-
áó.)

Îáðàííÿ ãîëîâóþ÷îãî Ãðîìàäñüêî¿ ðà-
äè.

Âèçíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó Ãðîìàä-
ñüêî¿ ðàäè íà íàñòóïíèõ äâà ðîêè øëÿõîì
â³äêðèòîãî ãîëîñóâàííÿ.

Îáðàííÿ ÷ëåí³â Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè íà íà-
ñòóïíèõ äâà ðîêè.

Âèð³øåííÿ ³íøèõ ïèòàíü ó ìåæàõ êîì-
ïåòåíö³¿ çáîð³â.

Ïîðÿäîê ïîäàííÿ çàÿâ äëÿ ó÷àñò³ â óñ-
òàíîâ÷èõ çáîðàõ:

Ïðèéîì äîêóìåíò³â òðèâàº äî 22 ëþòî-

ãî 2015 ðîêó. Âñ³ çàÿâè ðåºñòðóþòüñÿ ³ ìàþòü
âõ³äíèé íîìåð.

Äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ íåîáõ³ä-
íî ïîäàòè äî ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè:

çàÿâó, ï³äïèñàíó óïîâíîâàæåíîþ îñî-
áîþ îðãàíó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, äî
çàÿâè äîäàºòüñÿ á³îãðàô³÷íà äîâ³äêà äåëå-
ãîâàíîãî ïðåäñòàâíèêà ³íñòèòóòó ãðîìà-
äÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà (áëàíê — íà ñàéò³ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³);

çàÿâó òà á³îãðàô³÷íó äîâ³äêó îñîáè, ÿêà
âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü â óñòàíîâ-
÷èõ çáîðàõ ³ ìàº íàì³ð ñòàòè ÷ëåíîì Ãðî-
ìàäñüêî¿ ðàäè (çðàçîê çàÿâè ðîçì³ùåíî íà
ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êè-
ºâ³).

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ äî 27 ëþòîãî 2015
ðîêó âêëþ÷íî, ç 9.00  äî 18.00 ç ïîíåä³ëêà
ïî ÷åòâåð òà ç 9.00 äî 16.45 ïî ï’ÿòíèöÿõ ó
êàá. ¹ 1 (êàíöåëÿð³ÿ), ïðîâ. Ìóçåéíèé, 2-
ä, ì. Êè¿â. Â³äïîâ³äàëüíà îñîáà: Êîðæ Òåòÿ-
íà Ñåðã³¿âíà, åëåêòðîííà àäðåñà:
orgsektor@ukr.net, òåëåôîí 279-02-72 �

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ

«Õðåùàòèê»

Ñòîëè÷í³ êîìóíàëüíèêè î÷èùàþòü âóëèö³ â³ä ñí³ãó

Ï³äãîòîâêà óñòàíîâ÷èõ çáîð³â äëÿ ôîðìóâàííÿ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè

№
лота

Адреса земельної
ділянки

Площа
земельної
ділянки, га

Цільове призначення
земельної ділянки Стартова ціна продажу

1 просп. Науки, 49
а 
в Голосіївському районі 0,1467

для будівництва,
експлуатації та
обслуговування станції
технічного обслуговування
автомобілів

1,93 млн грн

2 вул. Пухівська, 4
а 
в Деснянському районі 0,7951

для будівництва та
експлуатації виробничої
бази

6,54 млн грн

3 вул. Колекторна 
в Дарницькому районі 0,9700

для будівництва,
експлуатації та
обслуговування складських
будівель

10,28 млн грн

4

перетин вул.
Милославської та Миколи
Закревського 
в Деснянському районі

0,1290

для будівництва,
експлуатації та
обслуговування автомийки
з комплексом супутніх
послуг

1,04 млн грн

5 пров. Моторний, 5 
в Голосіївському районі 0,1842

для будівництва та
експлуатації
адміністративно
офісних
будівель у складі проекту
забудови кварталу

2,50 млн грн

6 вул. Крайня,1
в  
у Деснянському районі 0,1993 для будівництва та

експлуатації автомийки 2,41 млн грн
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про особливості застосування Порядку розміщення тимчасових

споруд торговельного, побутового, соціально�культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності в м. Києві
Рішення Київської міської ради № 746/746 від 25 грудня 2014 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�
герой Київ», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказу Мі�
ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово�комунального господарства України від 21 жовт�
ня 2011 року № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприєм�
ницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068,
з метою вирішення питань впорядкування розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соці�
ально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, майдан�
чиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м. Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ви�онавчом��оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації):

— до�15�лютоо�2015�ро���затвердити�зміни

до�Компле�сної�схеми�розміщення�тимчасо-

вих�спор�д�торовельноо,�поб�товоо,�соці-

ально-��льт�рноо�чи�іншоо�призначення�для

здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�місті

Києві�(далі —�Компле�сна�схема);

— до�31�р�дня�2015�ро���привести�розмі-

щення�тимчасових�спор�д�торовельноо,�по-

б�товоо,�соціально-��льт�рноо�чи�іншоо�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�на�території�міста�ви�лючно���відповід-

ності�до�затвердженої�в��становленом��поряд-

���Компле�сної�схеми�розміщення�тимчасових

спор�д�торовельноо,�поб�товоо,�соціально-

��льт�рноо�чи�іншоо�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності�в�місті�Києві

після�поодження�постійної��омісії�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�-

т�ри�та�земле�орист�вання.

— до�01�січня�2016�ро���забезпечити�де-

монтаж�тимчасових�спор�д�торовельноо,�по-

б�товоо,�соціально-��льт�рноо�чи�іншоо�при-

значення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяль-

ності�на�території�міста�Києва�(далі —�ТС),�роз-

міщення�я�их�не�відповідає�Компле�сній�схе-

мі,�затвердженій�в��становленом��поряд��.

2.�Встановити,�що�з�момент��внесення�в��с-

тановленом��поряд���змін�до�Компле�сної�схе-

ми�ТС�розміщ�ються�на�території�міста�Києва

��поряд��,�встановленом��на�азом�Міністер-

ства�реіональноо�розвит��,�б�дівництва�та

житлово-�ом�нальноо�осподарства�У�раїни

від�21�жовтня�2011�ро���№ 244�«Про�затвер-

дження�Поряд���розміщення�тимчасових�спо-

р�д�для�провадження�підприємниць�ої�діяльно-

сті»,�зареєстрованим�в�Міністерстві�юстиції

У�раїни�22�листопада�2011�ро���за�№ 1330/20068.

3.�Встановити,�що�ТС,�власни�и�я�их���лали

доовори�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�-

тів�блао�строю�відповідно�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�04�вересня�2014�ро��

№ 62/62,���період�з�24�вересня�2014�ро���до

31�січня�2015�ро���мають�право�на�розміщен-

ня�ТС�до�за�інчення�термін��дії�доовор��що-

до�пайової��часті�в��триманні�об’є�та�блао-

�строю.

4.�Встановити,�що�з�01�лютоо�2015�ро��

розміщення�ТС�здійснюється�в�місцях,�визна-

чених�Компле�сною�схемою,��рім�випад�ів,�пе-

редбачених�п�н�том�3�цьоо�рішення.

5.�Встановити,�що���разі�надходження�заяв

від��іль�ох�с�б’є�тів�осподарювання�щодо�од-

ноо�місця�розміщення�ТС���Компле�сній�схе-

мі�проводиться��он��рс�щодо�надання�права

на�оформлення�паспорта�прив’яз�и�тимчасо-

вої�спор�ди.

6.�Затвердити�порядо��проведення��он��р-

с��щодо�надання�права�на�оформлення�пас-

порта�прив’яз�и�тимчасової�спор�ди,�що�до-

дається.

7.�Для�оформлення�паспорта�прив’яз�и�ТС

с�б’є�т��осподарювання�надається�60��ален-

дарних�днів�за��мови�сплати�пайової��часті���стро-

�и,�визначені�в�дооворі�щодо�пайової��часті�в

�триманні�об’є�та�блао�строю.

У�разі,�я�що�право�на�оформлення�паспор-

та�прив’яз�и�ТС�с�б’є�том�осподарювання�не

реалізовано�протяом�стро��,�зазначеноо�в

цьом��п�н�ті,�відповідне�місце�розміщення�ТС

в�Компле�сній�схемі�вважається�вільним,�на

підставі�чоо��омісія�з�питань�розміщення�тим-

часових�спор�д�торовельноо,�поб�товоо,

соціально-��льт�рноо�чи�іншоо�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�торовель-

ної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля

стаціонарних�за�ладів�ресторанноо�осподар-

ства�(далі —�Комісія)�має�право�надати�право

на�оформлення�паспорта�прив’яз�и�ТС�іншом�

с�б’є�т��осподарювання.

8.�Визначити,�що�паспорт�прив’яз�и�ТС�офор-

млюється�Департаментом�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

трації)�за��мови:

— отримання�с�б’є�том�осподарювання

позитивноо�виснов���про�відповідність�намі-

рів�щодо�місця�розміщення�ТС���Компле�сній

схемі;

— сплати�с�б’є�том.�осподарювання�па-

йової��часті�відповідно�до�доовор��щодо�па-

йової��часті�в��триманні�об’є�та�блао�строю;

— поодження�з�балансо�трим�вачем�об’є�-

та�блао�строю�(території),�на�я�ом��розмі-

щ�ється�ТС;

— поодження�місця�розміщення�ТС�з�ба-

лансо�трим�вачами�інженерних�мереж���разі�роз-

міщення�ТС�в�охоронних�зонах�інженерних�ме-

реж;

— поодження�з�УДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�

м.�Києві���разі�розміщення�ТС���межах�черво-

них�ліній�дорі�та�в�лиць�і�біля�об’є�тів�дорож-

ньо-транспортної�інфрастр��т�ри.

9.�Визначити,�що�стро��дії�паспорта�прив’яз-

�и�ТС�становить�5�ро�ів�за��мови�належноо

ви�онання�с�б’є�том�осподарювання�доово-

р��щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�та

блао�строю.

10.�У�разі�зміни�містоб�дівної�сит�ації,�дер-

жавних�б�дівельних�норм,�зміни���розташ�ван-

ні�інженерних�мереж,�що��неможливлює�роз-

таш�вання�об’є�та���певном��місці,�с�б’є�т�

осподарювання�пропон�ється�альтернативне

місце�розміщення�ТС�(��разі�йоо�наявності).�При

цьом��за�зоди�с�б’є�та�осподарювання�вно-

сяться�відповідні�зміни�до�доовор��щодо�па-

йової��часті�в��триманні�об’є�та�блао�строю

та�надається�право�на�оформлення�паспорта

прив’яз�и�ТС�на�та�е�альтернативне�місце�із

відповідним��ори�ванням�Компле�сної�схеми

ТС�за�рішенням�Комісії.

11.�С�б’є�ти�осподарювання,�я�і�отримали

паспорт�прив’яз�и�ТС,�повинні�здійснити�за-

мін���онстр��ції�або�оновити�її�відповідно�до

вимо�паспорта�прив’яз�и�ТС.

Недотримання�вимо�паспорта�прив’яз�и�ТС

при�її�встановленні�є�підставою�для�ан�люван-

ня�паспорта�прив’яз�и�ТС.

12.�Встановити,�що���2015�році�з�метою�змен-

шення�фінансовоо�навантаження�на�власни-

�ів�ТС�та�їх�стим�лювання�до�заміни��онстр��-

цій�на�нові�застосов�ється�стим�люючий��о-

ефіцієнт�для�сплати�пайової��часті�на�рівні�0,5,

що�вст�пає�в�дію�з�момент��заміни��онстр��-

ції�ТС�та�внесення�відповідних�змін�до�доово-

р��щодо�сплати�пайової��часті�в��триманні

об’є�та�блао�строю.

Стро��дії�стим�люючоо��оефіцієнт��стано-

вить�два�ро�и.

13.�Встановити,�що�в�межах�адміністратив-

ноо�район��міста�Києва��іль�ість�об’є�тів�се-

зонної�торівлі�не�може�перевищ�вати�30�%�від

визначеної���Компле�сній�схемі��іль�ості�місць

розміщення�ТС.

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

ди�від�4�вересня�2014�ро���№ 62/62�«Про�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

24�лютоо�2011�ро���№ 56/5443�«Про�затвер-

дження�Поряд���визначення�обсяів�пайової

�часті�(внес��)�власни�ів�тимчасових�спор�д

торовельноо,�поб�товоо,�соціально-��льт�р-

ноо�чи�іншоо�призначення�для�здійснення

підприємниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�торовельної�мережі�в��три-

манні�об’є�тів�блао�строю�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�дея�их�рішень�Київсь�ої�місь�ої

ради»�та�і�зміни:

14.1.�П�н�т�4�рішення�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«4.�Встановити,�що�Департамент�містоб�д�-

вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчоо�оран��Київ-

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

адміністрації)���ладає�в��становленом��поряд-

���доовори�щодо�пайової��часті�в��триманні

об’є�та�блао�строю:

4.1.�З�с�б’є�тами�осподарювання�(власни-

�ами�тимчасових�спор�д):

4.1.1.�За��мови�наявності�тимчасової�спор�-

ди�в�матеріалах�єдиної�цифрової�топорафіч-

ної�основи�території�міста�Києва�(станом�на

�вітень�2013�ро��).

У�ладення�та�их�дооворів�здійснюється�до

31.01.2015.

4.1.2.�При�оформленні�паспорта�прив’яз�и

тимчасової�спор�ди�відповідно�до�Компле�с-

ної�схеми�розміщення�тимчасових�спор�д��

місті�Києві.

4.2.�З�с�б’є�тами�осподарювання�(власни-

�ами�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

овельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�торовельної�мережі)�відповідно�до

затвердженої���встановленом��поряд���схеми

розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздріб-

ної�торовельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної

дрібнороздрібної�торовельної�мережі.

4.3.�З�с�б’є�тами�осподарювання�(власни-

�ами�(�орист�вачами)�майданчи�ів�для�харч�-

вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно-

о�осподарства).».

14.2.�Доповнити�рішення�новим�п�н�том�5

та�оо�зміст�:

«5.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

довж�вати�дію�дооворів�щодо�пайової��часті

в��триманні�об’є�та�блао�строю,���ладених

відповідно�до��мов�п.�п.�4.1.1�п.�п.�4.1�п�н�т�

4�цьоо�рішення,�на�стро��до�6�місяців,�з��ін-

цевим�стро�ом�дії�та�их�дооворів�не�пізніше

31.12.2015.».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�5—14�рішення�вва-

жати�відповідно�п�н�тами�6—15.

14.3.�П�н�т�9�рішення�ви�ласти���та�ій�ре-

да�ції:

«9.�Визначити,�що�тимчасові�спор�ди�торо-

вельноо,�поб�товоо,�соціально-��льт�рноо

чи�іншоо�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності�здійснюють�продаж�то-

варів�(надання�посл�)�з�6-ї�одини�до�23-ї�о-

дини�(�рім�тимчасових�спор�д�з�ф�н�ціональ-

ним�призначенням�продаж�др��ованих�ЗМІ,

прод��тів�харч�вання,��вітів,�непродовольчих

р�п�товарів,�за�лади�швид�оо�харч�вання,

ромадсь�і�вбиральні,�шиномонтаж,�т�ристич-

ні�інформаційні�центри).».

15.�Внести�до�Поряд���визначення�обсяів

пайової��часті�(внес��)�власни�ів�тимчасових

спор�д�торовельноо,�поб�товоо,�соціально-

��льт�рноо�чи�іншоо�призначення�для�здійс-

нення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�пе-

рес�вної�дрібнороздрібної�торовельної�мере-

жі,�власни�ів�(�орист�вачів)�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранноо�осподарства�в��триманні�об’є�тів�бла-

о�строю�міста�Києва,�затвердженоо�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�лютоо�2011�ро-

���№ 56/5443�(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�04�вересня�2014�ро���№ 62/62),

та�і�зміни:

15.1.�П�н�т�2.9�ви�ласти���новій�реда�ції:

«2.9.�За�наявності�всіх�до��ментів,�передба-

чених�п�н�том�2.6�цьоо�Поряд��,�а�для�засо-

бів�перес�вної�дрібнороздрібної�торовельної

мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор-

овельної�мережі�та�ож�за��мови�відповідно-

сті�схемі�розміщення�та�поряд���розміщення

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�торо-

вельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібно-

роздрібної�торовельної�мережі,�затверджених

розпорядженням�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

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

міністрації)�за�поданням�Департамент��про-

мисловості�та�розвит���підприємництва�ви�о-

навчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�поо-

дженням�Департамент��і�Департамент��місь�о-

о�блао�строю�та�збереження�природноо�се-

редовища�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

трації),�затверджених�в��становленом��поряд-

��,�Департамент�протяом�чотирьох�робочих

днів:

— здійснює�еопросторове�визначення�міс-

ця�розташ�вання�ТС,�майданчи�а�для�харч�-

вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторанно-

о�осподарства;

— перевіряє�місце�розташ�вання�ТС,�май-

данчи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанноо�осподарства�на�наявність

заборон�та�обмежень;

— перевіряє�ф�н�ціональне�призначення

(спеціалізацію)�ТС;

— перевіряє�наявність�с�ар�від�ромадян

щодо�розміщення�або�ф�н�ціон�вання�ТС,�май-

данчи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанноо�осподарства�(��разі�на-

явності�та�ої�інформації���Департаменті);

— передає�надані�с�б’є�том�осподарюван-

ня�заяв��та�до��менти�до�відповідної�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації,�а�щодо

майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанноо�осподарства —�до�Де-

партамент��промисловості�та�розвит���підпри-

ємництва�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

трації)�через�портал�Містоб�дівноо��адастр�

міста�Києва�для�отримання�протяом�чотирьох

робочих�днів�ар�ментованих�пропозицій�що-

до�розміщення�ТС�та�майданчи�а�для�харч�-

вання�біля�стаціонарноо�за�лад��ресторанно-

о�осподарства.

Районна�в�місті�Києві�державна�адміністра-

ція�протяом�чотирьох�робочих�днів:

— встановлює�відповідність�заявленоо�міс-

ця�розташ�вання�ТС�фа�тичном�;

— перевіряє�наявність�фа�т��неправомір-

ноо�повторноо�встановлення�(раніше�демо-

нтована�ТС)�після�фі�сації�в�матеріалах�єдиної

цифрової�топорафічної�основи�території�міс-

та�Києва�(станом�на��вітень�2013�ро��);

— перевіряє�наявність�с�ар�від�ромадян

щодо�розміщення�або�ф�н�ціон�вання�ТС.

За�рез�льтатами�опрацювання�районна�в

місті�Києві�державна�адміністрація�надає�до

Департамент��через�портал�Містоб�дівноо��а-

дастр��міста�Києва�ар�ментовані�пропозиції

стосовно���ладання�доовор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�блао�строю�або

відмови�в�йоо���ладанні.

У�разі�я�що�районна�в�місті�Києві�державна
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адміністрація�протяом�чотирьох�робочих�днів

не�надала�ар�ментованих�пропозицій�щодо

розміщення�ТС,�застосов�ється�принцип�мов-

чазної�зоди,�тобто�вважається,�що�районна�в

місті�Києві�державна�адміністрація�поодила

��ладання�доовор��щодо�пайової��часті�в��т-

риманні�об’є�та�блао�строю.�Принцип�мов-

чазної�зоди�не�застосов�ється,�я�що�має�міс-

це�деп�татсь�ий�запит�або�звернення�стосов-

но�пор�шень�до�момент��розляд��та�оо�де-

п�татсь�оо�запит��по�с�ті.

Департамент�промисловості�та�розвит���під-

приємництва�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

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

міністрації)�протяом�чотирьох�робочих�днів:

— перевіряє�ф�н�ціональне�призначення

(спеціалізацію)�майданчи�а�для�харч�вання�бі-

ля�стаціонарних�за�ладів�ресторанноо�оспо-

дарства;

— перевіряє�наявність�с�ар�від�ромадян

щодо�розміщення�або�ф�н�ціон�вання�майдан-

чи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ла-

дів�ресторанноо�осподарства;

— надає�за�рез�льтатами�опрацювання�до

Департамент��через�портал�Містоб�дівноо��а-

дастр��міста�Києва�ар�ментовані�пропозиції

стосовно���ладання�доовор��щодо�пайової

�часті�в��триманні�об’є�та�блао�строю�або

відмови�в���ладанні�доовор��щодо�майдан-

чи�а�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ла-

дів�ресторанноо�осподарства.

У�разі,�я�що�Департамент�промисловості

та�розвит���підприємництва�ви�онавчоо�ор-

ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�протяом�чотирьох

робочих�днів�не�надав�ар�ментованих�про-

позицій�щодо�розміщення�майданчи�а�для

харч�вання�біля�стаціонарноо�за�лад��рес-

торанноо�осподарства,�застосов�ється�прин-

цип�мовчазної�зоди,�тобто�вважається,�що

Департамент�промисловості�та�розвит���під-

приємництва�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

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

міністрації)�поодив���ладання�доовор��що-

до�пайової��часті�в��триманні�об’є�та�блао-

�строю.

У�разі�необґр�нтованості�пропозицій�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�Де-

партамент��промисловості�та�розвит���підпри-

ємництва�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

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

трації)�стосовно�відмови�в���ладанні�доовор�

щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�та�бла-

о�строю�Департамент�передає�заяв��та�до-

дані�до�неї�до��менти�на�розляд�Комісії�для

розляд��справи�по�с�ті.�При�цьом��стро�и�роз-

ляд��заяви�продовж�ються�на�стро�,�необхід-

ний�для�розляд��Комісією.

Доовір�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’-

є�та�блао�строю���ладається�із�с�б’є�тами

осподарювання���разі:

— позитивних�рез�льтатів�розляд��до��-

ментів,�зазначених���п�н�ті�2.6�цьоо�Поряд��;

— визначення�відповідності�намірів�щодо

місця�розташ�вання�ТС���Компле�сній�схемі

відповідно�до�Поряд���розміщення�тимчасо-

вих�спор�д�для�провадження�підприємниць�ої

діяльності,�затвердженоо�на�азом�Міністер-

ства�реіональноо�розвит��,�б�дівництва�та

житлово-�ом�нальноо�осподарства�У�раїни

від�21.10.2011�№ 244,�зареєстрованоо�в�Мі-

ністерстві�юстиції�У�раїни�22�листопада�2011�ро-

���за�№ 1330/20068;

— визначення�с�б’є�та�осподарювання�пе-

реможцем�інвестиційноо��он��рс��за�йоо�ре-

з�льтатами�та�з�я�им���ладено�інвестиційний

доовір�(��разі�відповідності�вимоам�за�оно-

давчих�а�тів�У�раїни,�державним�б�дівельним

нормам�та�стандартам).».

15.2.�П�н�т�2.11�після�абзац��шостоо�до-

повнити�новим�абзацом�сьомим�та�оо�зміст�:

«наявність�обр�нтованих�с�ар�ромадян�на

ф�н�ціон�вання�або�розміщення�майданчи�а

для�харч�вання�біля�стаціонарноо�за�лад��рес-

торанноо�осподарства.».

15.3.�П�н�т�2.15�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«2.15.�Стро��дії�доовор��щодо�пайової��час-

ті�в��триманні�об’є�та�блао�строю,���ладений

з�власни�ами�ТС�до�31.01.2015,�становить�6

місяців�та�може�б�ти�подовженим�на�той�са-

мий�стро�,�але�з��інцевим�терміном�дії�та�их�до-

оворів�не�пізніше�31.12.2015.

Пайова��часть�(внесо�)�в��триманні�об’є�тів

блао�строю�сплач�ється�в�повній�с�мі�єди-

ним�платежем.».

15.4.�П�н�т�2.16�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«2.16.�У�разі�визначення�відповідності�намі-

рів�щодо�місця�розташ�вання�ТС���Компле�с-

ній�схемі�стро��дії�доовор��щодо�пайової��час-

ті�в��триманні�об’є�та�блао�строю�становить

п’ять�ро�ів.�При�цьом��пайова��часть�(внесо�)

в��триманні�об’є�тів�блао�строю�сплач�ється

щорічними,�піврічними�або��вартальними�пла-

тежами.».

15.5.�П�н�т�2.17�ви�ласти�в�новій�реда�ції:

«2.17.�У�разі�визначення�с�б’є�та�оспода-

рювання�переможцем�інвестиційноо��он��р-

с��за�йоо�рез�льтатами�та�з�я�им���ладено

інвестиційний�доовір,�стро��дії�доовор��що-

до�пайової��часті�в��триманні�об’є�та�блао-

�строю�відповідає�стро���дії�інвестиційноо�до-

овор�,�але�не�більше�п’яти�ро�ів.�При�цьом�

пайова��часть�(внесо�)�в��триманні�об’є�тів

блао�строю�сплач�ється�щорічними,�півріч-

ними�або��вартальними�платежами.».

15.6.�П�н�т�4.1�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«4.1.�Розмір�пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�блао�строю�при�встановленні�(роз-

міщенні)�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздріб-

ної�торовельної�мережі,�майданчи�ів�для�хар-

ч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

ноо�осподарства�розрахов�ється�за�та�ою

форм�лою:

В�=�П�*�Рв�*�Кз�*�Кф�*�Кст,

де

В —�розмір�пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�блао�строю�при�встановленні�(роз-

міщенні)�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздріб-

ної�торовельної�мережі,�майданчи�ів�для�хар-

ч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

ноо�осподарства�за�рі�;

П —�заальна�площа�ТС,�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�торовельної�мережі,�май-

данчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за-

�ладів�ресторанноо�осподарства�(м2);

Рв —�розрах�н�ова�вартість�одноо��вадрат-

ноо�метра�земельної�ділян�и�(385,80�рн/м2);

Кз —�зональний��оефіцієнт,�визначений�зід-

но�з�додат�ом�2�до�цьоо�Поряд��;

Кф —��оефіцієнт�ф�н�ціональноо�ви�орис-

тання —�розмір�пайової��часті�(внес��)�в��три-

манні�об’є�тів�блао�строю�з�1��в.�м�заальної

площі�ТС,�засобів�перес�вної�дрібнороздріб-

ної�торовельної�мережі,�майданчи�ів�для�хар-

ч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресторан-

ноо�осподарства�відповідноо�ф�н�ціональ-

ноо�ви�ористання,�визначений�зідно�з�таб-

лицею�додат�а�3�до�цьоо�Поряд��;

Кст —�стим�люючий��оефіцієнт,�визначений

зідно�з�розпорядженням�ви�онавчоо�оран�

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

жавної�адміністрації),�я�ий�подається�Депар-

таментом�за�поодженням�Департамент��е�о-

номі�и�та�інвестицій�ви�онавчоо�оран��Київ-

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

адміністрації)�то�постійної��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�о-

номічноо�розвит��.».

15.7.�П�н�т�5.5�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.5.�Для�ТС,�я�і�розміщ�вались�не�менше�5

ро�ів�на�території�міста�Києва�відповідно�до

оформлених�до��ментів,�власни�и�я�их�є�інва-

лідами�або�особами,�я�і�мають�на��триманні

дітей-інвалідів,�розмір�пайової��часті,�розра-

хований�відповідно�до�п�н�т��4.1�цьоо�Поряд-

��,�помнож�ється�на��оефіцієнт�0,1���разі�по-

дання�підтвердж�ючих�до��ментів.�Умови,�на-

ведені�в�цьом��п�н�ті,�мож�ть�застосов�вати

відносно�не�більше�двох�ТС,�я�і�належать�од-

ном��власни��.».

15.8.�Після�п�н�т��5.7�Поряд���доповнити

новим�п�н�том�5.8�та�оо�зміст�:

«5.8.�У�разі�сплати�с�б’є�том�осподарюван-

ня�пайової��часті�відповідно�до�п�н�тів�2.16�та

2.17�щорічним�платежем�застосов�ється��о-

ефіцієнт�0,8,�а�піврічним�платежем —�0,9.».

15.9.�Додато��3�до�Поряд���визначення�об-

сяів�Пайової��часті�(внес��)�власни�ів�ТС,�за-

собів�перес�вної�дрібнороздрібної�торовель-

ної�мережі,�власни�ів�(�орист�вачів)�майдан-

чи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ла-

дів�ресторанноо�осподарства�в��триманні

об’є�тів�блао�строю�міста�Києва�ви�ласти��

та�ій�реда�ції:

16.�П�н�т�3�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�05��вітня�2012�ро���№ 384/7721�«Про�роз-

роб���Компле�сної�схеми�розміщення�тимча-

сових�спор�д�торовельноо,�поб�товоо,�со-

ціально-��льт�рноо�чи�іншоо�призначення

для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в

м.�Києві»�ви�лючити.

17.�Ви�онавчом��оран��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)��

двомісячний�стро��привести�власні�а�ти���від-

повідність�до�цьоо�рішення.

18.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в�а-

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

19.�Контроль�за�ви�онанням�цьоо�рішення

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання,�постійн���омісію�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�торівлі,�підприємниц-

тва�та�ре�ляторної�політи�и,�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�со-

ціально-е�ономічноо�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Функціональне використання тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально�
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів
пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі

Кф

1. Продаж продукції друкованих ЗМІ. Продаж друкованих засобів масової інформації (преси)
(>70 % площі вітрини)

0,5

2. Продаж продуктів та товарів широкого вжитку 
Продовольчих та непродовольчих товарів; іграшок та товарів для дітей, книг, зоологічних товарів,
квітів та садово�городнього інвентарю; поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів
широкого вжитку та непродовольчих товарів; бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових
виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв) 
3. Реалізація питної води 
4. Заклади швидкого харчування 
5. Громадські вбиральні

1,3 

0,5 
1,5 
0,1

6. Шиномонтаж 1

7. Продаж тютюнових та алкогольних виробів. Продаж тютюнових виробів, алкогольних та
слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас; бари, кафе, кафетерії (з продажем
тютюнових виробів, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

2

8. Продаж пива 1,6

9. Надання населенню побутових послуг (крім перукарських) 5

10. Пункти приймання вторинної сировини 
11. Туристичні інформаційні центри (продаж виключно товарів туристичного напрямку) 
12. Продаж хлібобулочних та молочних виробів
13. Інше функціональне використання

0,1 
0,1 
0,5 
1,5

14. Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів,
пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

1

15. Об'єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі (без продажу тютюнових виробів,
пива, алкогольних чи слабоалкогольних напоїв)

1

16. Майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства 1,3

Коефіцієнт�ф�н�ціональноо�ви�ористання�(Кф)

Додато��
дорішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25.12.2014�№�746/746

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу щодо надання права на оформлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди

1.�Цей�Порядо��визначає�процед�р��підотов�и�та�проведення��он��рс��щодо�надання�пра-

ва�на�оформлення�паспорта�прив’яз�и�тимчасової�спор�ди.

2.�Терміни,�що�вживаються���цьом��Поряд��,�мають�та�е�значення:

об’є�ти��он��рс� —�місця�розміщення�тимчасових�спор�д�торовельноо,�поб�товоо,�соці-

ально-��льт�рноо�чи�іншоо�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності�в�місті

Києві�(далі —�ТС)�або�р�па�місць�розміщення�ТС;

— заявни� —�власни��ТС,�я�ий�в��становленом��поряд���подав�заяв��та�до��менти�для��час-

ті�в��он��рсі;

— робочий�оран —�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої

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

3.�Принципами�визначення�с�б’є�та�осподарювання�на��он��рсних�засадах�є:

— соціальна�справедливість;

— по�ращення�я�ості�надання�посл��та�товарів;

— створення��он��рентноо�середовища;

— врах�вання�д�м�и�ромадсь�ості�при�розміщенні�ТС.

4.�Комісія�з�питань�розміщення�тимчасових�спор�д�торовельноо,�поб�товоо,�соціально-

��льт�рноо�чи�іншоо�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�діяльності,�засобів�пере-

с�вної�дрібнороздрібної�торовельної�мережі,�майданчи�ів�для�харч�вання�біля�стаціонарних

за�ладів�ресторанноо�осподарства�(далі —�Комісія)�на�засіданні�форм�є�рафі��та�списо�

місць�розміщення�ТС,�затверджених�Компле�сною�схемою�розміщення�тимчасових�спор�д�тор-

овельноо,�поб�товоо,�соціально-��льт�рноо�чи�іншоо�призначення�для�здійснення�підпри-

ємниць�ої�діяльності�в�місті�Києві�(далі —�Компле�сна�схема).

5.�Списо��місць�розміщення�ТС�Комісія�форм�є�за�територіальною�озна�ою.

6.�Робочий�оран�п�блі��є�в�офіційном��др��ованом��засобі�масової�інформації�Київсь�ої�місь-

�ої�ради —�азеті�«Хрещати�»�та�на�офіційном��інтернет-порталі�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�(єдином��веб-порталі�територіальної�ромади�міста�Києва)�не�пізніше,�ніж�за�30��а-

лендарних�днів�до�дати�проведення��он��рс�,�оолошення�про�проведення��он��рс�,�я�е�по-

винне�містити�та���інформацію:

1)�наймен�вання�робочоо�оран�;

2)��ні�альний�ідентифі�аційний�номер�та�основні�хара�теристи�и��ожноо�об’є�та��он��рс��в

�он��рсній�схемі;

3)��мови��он��рс�;

4)�порядо��одержання�необхідної�інформації�про�об’є�т��он��рс�;

5)��інцевий�стро��прийняття�до��ментів�для��часті�в��он��рсі�(стро��подання��часни�ами�за-

яв�на��часть����он��рсі�не�може�б�ти�меншим,�ніж�20��алендарних�днів�з�дня�оп�блі��вання�оо-

лошення�про�проведення��он��рс�);

6)�місце,�дата�та�час�почат���проведення�засідання�Комісії;

7)�телефон�для�довідо�,�еле�тронна�адреса�або�адреса�веб-сайт��з�питань�проведення��он-

��рс�.

7.�Для��часті����он��рсі�заявни��подає�на��ожний�об’є�т��он��рс��о�ремо�заяв��за�формою,

розміщеною�на�сайті�Містоб�дівноо��адастр��м.�Києва�(mkk.kga.gov.ua),�та�дозвільні�до��-

менти,�я�і�надавали�право�на�розміщення�ТС�протяом�попередніх�періодів�(��разі�наявно-

сті).
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Заявни��одночасно�може�подати�заяви�та�відповідні�до��менти�для��часті����он��рсах�на

�іль�а�об’є�тів��он��рс��та�визначає�пріоритетний�об’є�т��он��рс�.

8.�Робочий�ор�ан�перевіряє��омпле�тність�поданих�до��ментів.�До��менти,�я�і�надійшли

після�встановлено�о�в�о�олошенні�про�проведення��он��рс��стро��,�не�роз�лядаються.

9.�Після�завершення�стро���подачі�заявни�ами�до��ментів�робочий�ор�ан�протя�ом�де-

сяти��алендарних�днів�опрацьов�є�їх�та�подає�на�роз�ляд�Комісії.

10.�Достовірність�інформації,�ви�ладеної���заяві�та�до��ментах,�перевіряється�робочим

ор�аном.

У�разі�виявлення�недостовірних�відомостей���поданих�до��ментах�заявни��не�доп�с�аєть-

ся�до��часті����он��рсі.

Про�виявлення�недостовірних�відомостей�заявни���повідомляють�через�сайт�Містоб�дів-

но�о��адастр��м.�Києва�не�пізніше�ніж�за�п’ять�днів�до�дати�проведення��он��рс�.

11.�Робочий�ор�ан�забезпеч�є�п�блічний�дост�п�до��сіх�поданих�до��ментів�на�порталі�Міс-

тоб�дівно�о��адастр��м.�Києва.

12.�Фі�с�вання�засідання�Комісії�здійснюється�за�допомо�ою�зв��озапис�вально�о�техніч-

но�о�засоб�.�А�діоматеріали�засідання�збері�аються�в�робочом��ор�ані�протя�ом��сьо�о

стро���дії���ладено�о�за�рез�льтатами��он��рс��до�овор��щодо�пайової��часті�в��триманні

об’є�тів�бла�о�строю.

13.�Під�час�проведення��он��рс��запрош�ються�всі�заявни�и,�що�бер�ть��часть����он��р-

сі,���прис�тності�я�их�о�олош�ються��он��рсні�пропозиції.

Заявни�ам�надається�право�на�об�р�нт�вання�поданих�до��ментів.�Під�час�проведення��он-

��рс��додат�ові�пропозиції�від�заявни�ів�не�приймаються.

14.�Процед�ра�визначення�переможця�проводиться�поетапно.

15.�На�першом��етапі:

— �часни�и�подають�заяв��за�формою,�розміщеною�на�сайті�Містоб�дівно�о��адастр�

м.�Києва�(mkk.kga.gov.ua),�та�дозвільні�до��менти,�я�і�надавали�право�на�розміщення�ТС�про-

тя�ом�попередніх�періодів�(��разі�наявності),�на�ТС,�я�і�розміщені���найближчих�до�запро-

поновано�о�об’є�та��он��рс��місцях,�на�відстані�не�більш�ніж�500�метрів;

— Комісія�оцінює�подані�заяви�та�до��менти�з�застос�ванням�бальної�системи,�зазна-

ченої���додат���до�цьо�о�Поряд��.

При�роз�ляді�Комісією��іль�ох�заяв�та�доданих�до�них�до��ментів,�поданих�на�одне�і�те

саме�місце�розміщення�ТС,�переможцем�визнається�претендент,�я�ий�отримав�50�в�люч-

но�та�більше�балів.�Решта�поданих�до��ментів�відхиляється.

У�разі�отримання��іль�ома��часни�ами�50�в�лючно�та�більше�балів�переможцем�визна-

ється��часни�,�я�ий�набрав�найбільш���іль�ість�балів.

16.�Основними��ритеріями�визначення�Комісією�переможця��он��рс��є:

— наявність�дозвільних�до��ментів�за�попередній�період�на�розміщення�тимчасової�спо-

р�ди,�в�том��числі�до�оворів�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю;

— відс�тність�забор�ованості�с�б’є�та��осподарювання�за�до�овором(ами)�щодо�пайо-

вої��часті�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю;

— �часть�с�б’є�та��осподарювання�в��он��рсах�щодо�бла�о�строю�приле�лої�до�ТС�тери-

торії;

— підтрим�а�меш�анцями�розміщення�ТС�з�відповідним�ф�н�ціональним�призначенням;

— відс�тність�с�ар��меш�анців�на�розміщення�або�ф�н�ціон�вання�ТС�с�б’є�та��оспода-

рювання�(підтверджена�до��ментально);

відс�тність�адміністративних�правопор�шень,�пов’язаних�з�розміщенням�або�ф�н�ціон�-

ванням�ТС�с�б’є�та��осподарювання;

— відс�тність�пор�шень�вимо��б�дівельних,�санітарно-�і�ієнічних,�а�та�ож�існ�ючих�міс-

тоб�дівних�обмежень,�вимо��щодо�охорони�нав�олишньо�о�природно�о�середовища�та�ра-

ціонально�о�ви�ористання�території,�охорони�істори�о-��льт�рної�спадщини.

Кіль�ість�балів�по��ожном���ритерію�визначається�відповідно�до�додат�а�до�цьо�о�По-

ряд��.

17.�Др��ий�етап�проводиться,�я�що�серед�претендентів,�я�і�подали�заяви�та�додані�до�них

до��менти�на�одне�і�те�саме�місце,�жоден�з�претендентів�не�набрав�50�в�лючно�і�більше�ба-

лів.

Визначення�переможця�відб�вається�на��он��рсних�засадах�за�принципом�зростання�ці-

ни�від�розрахованої���до�оворі�щодо�пайової��часті�в��триманні�об’є�тів�бла�о�строю.

18.�Рез�льтати�засідання��омісії�оформляються�прото�олом.�Прото�ол�Комісії�повинен

містити�інформацію�про:

дат�,�час�та�місце�проведення�засідання�Комісії;

прізвища,�імена�та�по�бать�ові�членів�Комісії,�я�і�прис�тні�на�засіданні;

номери�та�назви�об’є�тів��он��рс�;

наймен�вання�заявни�ів;

рез�льтати��олос�вання�членів�Комісії�та�рез�льтати,�отримані�за�бальною�системою�оцін-

�и�пропозицій�заявни�ів;

рішення�Комісії�про�визначення�переможця��он��рс�;

рішення�про�недоп�щення�заявни�а�до��часті�в��он��рсі,�я�що�воно�мало�місце.

19.�Право�на�оформлення�Паспорта�прив’яз�и�с�б’є�том��осподарювання�вини�ає���ра-

зі�визначення�йо�о�переможцем��он��рс�.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��
до�Поряд���проведення��он��рс��щодо�надання�права�

на�оформлення�паспорта�прив’яз�и�тимчасової�спор�ди

Наявність паспорта
прив'язки ТС

1. Паспорт отримано більше 10 років тому +20

2. Паспорт отримано 7�10 років тому включно +10

3. Паспорт отримано 4�6 років тому +7

Укладання договорів
пайової участі за
попередні періоди

1. Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2013 рік +7

2. Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2012 рік +7

3.Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2011 рік +7

4.Укладено та виконано договір про сплату пайової участі за 2011 рік
(продовження)

+7

Укладення договору
пайвой участі у 2014 році

Укладено договір пайової участі та сплачено 100 % суми +30

Укладення договору
пайової участі у 2015 році *

Укладено договір пайової участі та сплачено 100 % суми +10

Участь в конкурсах району
(щодо благоустрою
території)

(за останні 2 роки)

1. Перше місце +5

2. Друге місце +3

3. Трете місце +2

4. Почесна грамота або інша відзнака +1

Підтримка мешканців Збір підписів мешканців (з обов'язковим зазначенням контактного
телефону), за кожні 50 підписів

+1

Наявність заборгованості
за договором пайової
участі

1. До 25 % від суми договору �2

2. Від 25% до 50% від суми договору �5

3. Понад 50 % від суми договору �10

Адміністративне
правопорушення

Наявність протоколів про адміністративне правопорушення щодо
розміщення та функціонування ТС (за період з 01.01.2012 до
31.12.2013.), за кожний протокол

�2

Порушення встановлення
ТС

Встановлення ТС без чинної на той момент документації �10

Порушення розміщення ТС 1. Розміщення ТС на відстані менше 20 м від входу�виходу з метро �7

2. Розміщення ТС на відстані менше 20 м від зупинки громадського
транспорту

�5

3. Розміщення ТС на відстані менше 20 м від перехрестя �5

4. Розміщення ТС на відстані менше 5 м від крайки проїзної частини �5

Скарги мешканців
протягом останніх трьох
років

1. Наявність скарг мешканців (отриманих до 01.08.2014), за кожні 2
обгрунтовані скарги

�1

2.  Продаж  алкоголю та тютюну неповнолітнім, за кожний  факт
продажу

�10

Достовірність наданих
документів

Надання недостовірних відомостей, підроблених документів �30

Віддаленість розміщення
ТС від місця в КС

1. Розміщення ТС на відстані менше 200 м 0

2. Розміщення ТС на відстані більше 200 м (за кожні 100 м) �5

Оформлення права
користування земельною
ділянкою

1. Укладання договору оренди земельної ділянки (за кожний рік
діючого договору(�ів)

+7

2. Сплата орендної плати за користування земельною ділянкою після
закінчення терміну дії договору оренди землі (що підтверджується
даними податкової служби)

+5 за кожний
рік

2. Сплата земельного податку після закінчення терміну дії договору
оренди землі (що підтверджується даними податкової служби)

+3 за кожний
рік

Група критеріїв Тип критерію Кількість
балів

Фактичне розміщення ТС 1. ТС, встановлена більше 10 років тому +20

2. ТС, встановлена 7�10 років включно +10

3. ТС, встановлена 5�6 років +7

2. ТС, встановлена 3�4 роки +5

Бали нараховуються за умови розміщення тимчасової споруди на правових підставах, які діяли на той час

*�—���разі�подачі�заяви�стосовно���ладання�до�овор��щодо�пайової��часті���2014�році,�а

��ладання�до�овор��щодо�пайової��часті���2015�році�нарахов�ється�+30�балів.

Київський міський голова В.Кличко

Про поділ, передачу земельної ділянки та припинення права 
користування земельною ділянкою об’єднанню співвласників

багатоквартирного будинку «Добробут» для експлуатації 
та обслуговування житлового будинку на вул. Інститутській, 19%б

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 591/591 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 42, 79%1, 120, 122, 141 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про
землеустрій», пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06.09.2012 № 5245%VI «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�По�одити�поділ�земельної�ділян�и��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�площею�0,0733��а�(�адастровий�но-

мер�8000000000:82:021:0008)�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин���на�в�л.

Інстит�тсь�ій,�19-б���Печерсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�що�переб�ває���постійном���орист�ванні�в

об’єднання�співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о

б�дин���«Доброб�т»�на�підставі�державно�о�а�-

та�на�право�постійно�о��орист�вання�землею

від�13.11.2000�№ 82-4-00028�на�сформовані�в

межах��ате�орії�земель�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин���на�в�л.�Інстит�тсь�ій,�19-б

��Печерсь�ом��районі�м.�Києва�на:

— земельн��ділян���площею�0,0612��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:82:021:0095);

— земельн��ділян���площею�0,0121��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:82:021:0096).

2.�Припинити�об’єднанню�співвласни�ів�ба-

�ато�вартирно�о�б�дин���«Доброб�т»�право��о-

рист�вання�земельною�ділян�ою�(�адастровий

номер�8000000000:82:021:0008)�площею�0,0733

�а�на�в�л.�Інстит�тсь�ій,�19-б���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва,�переданою�відповідно�до�п�н�-

т��24�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�03.02.2000

№ 10/731�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно�»,�право��орист�вання�я�ою�посвід-

чено�державним�а�том�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею�від�13.11.2000�№ 82-4-

00028.

3.�Передати�об’єднанню�співвласни�ів�ба�а-

то�вартирно�о�б�дин���«Доброб�т»,�за��мови

ви�онання�п�н�т��5�цьо�о�рішення,���власність

земельн��ділян���площею�0,0612��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:82:021:0095)�для�е�с-

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

���на�в�л.�Інстит�тсь�ій,�19-б���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�(�а-

те�орія�земель —�землі�житлової�та��ромад-

сь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від�29.01.2014�№ 01013-

000120412-014,�справа�А-21022).

4.�Земельн��ділян���(�адастровий�номер

8000000000:82:021:0096)�площею�0,0121��а�на

в�л.�Інстит�тсь�ій,�19-б���Печерсь�ом��районі

м.�Києва,�сформован��в�рез�льтаті�поділ��зе-

мельної� ділян�и� (�адастровий� номер

8000000000:82:021:0008)�з�ідно�з�п�н�том�1

цьо�о�рішення�віднести�до�земель�запас��жит-

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови.

5.�Об’єднанню�співвласни�ів�ба�ато�вартир-

но�о�б�дин���«Доброб�т»:

5.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�вимо��статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.
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5.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

5.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

5.4.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

5.5.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

5.6.�Поверн�ти�до�Департамент��земельних�ре-

с�рсів�державний�а�т�на�право�постійно�о��о-

рист�вання�землею�від�13.11.2000�№ 82-4-00028.

6.�Визнати�та�им,�що�втратив�чинність,�п�н�т

24�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�03.02.2000

№ 10/731�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно�».

7.�Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�в��ста-

новленом��за�онодавством�поряд���заходи

щодо�державної�реєстрації�припинення�права

постійно�о��орист�вання�земельною�ділян�ою,

зазначеною�в�п�н�ті�2�цьо�о�рішення.

8.�Попередити�власни�а�земельної�ділян�и,

що�право�власності�на�землю�може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу земельної ділянки релігійній громаді 
Парафії Ікони Божої Матері «Утолі моя печалі» 

у Святошинському районі м. Києва 
Української Православної Церкви Київського Патріархату 

для будівництва та обслуговування культової споруди 
Свято%Троїцького храму з дзвіницею 

на просп. Академіка Палладіна, 19 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 581/581 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо від%

ведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и�релі�ійній��ромаді�Па-

рафії�І�они�Божої�Матері�«Утолі�моя�печалі»���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Право-

славної�Цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат��для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання���льтової�спор�ди�Свя-

то-Троїць�о�о�храм��з�дзвіницею�на�просп.�А�а-

демі�а�Палладіна,�19���Святошинсь�ом��районі

м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�житлової�та

�ромадсь�ої�заб�дови,�справа�Д-5511,�заява�ДЦ

№ 01103-000139781-014�від�01.07.2014).

2.�Передати�релі�ійній��ромаді�Парафії�І�они

Божої�Матері�«Утолі�моя�печалі»���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Православ-

ної�Цер�ви�Київсь�о�о�Патріархат�,�за��мови

ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне

�орист�вання�земельн��ділян���площею�0,1170

�а�(�адастровий�номер�8000000000:75:741:0068)

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

спор�ди�Свято-Троїць�о�о�храм��з�дзвіницею

на�просп.�А�адемі�а�Палладіна,�19���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Релі�ійній��ромаді�Парафії�І�они�Божої�Ма-

тері�«Утолі�моя�печалі»���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви

Київсь�о�о�Патріархат�:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри�від�21.01.2014�№ 451/0/12/19-14�та�Голов-

но�о��правління�Держзема�ентства���м.�Ки-

єві�від�09.04.2014�№ 19-26-0.31-1721/2-14.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�від-

повідно�до�за�онодавства.

3.5.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�зна-

ходяться�в�межах�земельної�ділян�и.

3.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права��орист�вання�земельною�ділян-

�ою���поряд��,�встановленом��За�оном�У�ра-

їни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав

на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви-

�ористання�землі�не�за�цільовим�призначен-

ням�тя�не�за�собою�припинення�права��о-

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей

141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

тань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле-

�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будинку дипломатичного призначення 
на вул. Стрілецькій, 15 у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 585/585 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі» та

розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян%
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мо-

ви�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�по-

стійне��орист�вання�земельн��ділян���пло-

щею� 0,1433� �а� (�адастровий� номер

8000000000:76:011:0015)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дин���дипломатично�о�при-

значення�на�в�л.�Стрілець�ій,�15���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(�ате�орія�земель —�землі�жит-

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ�від

18.06.2014�№ 01037-000138366-014,�спра-

ва�А-20893).

2.�Земельн��ділян���(�адастровий�номер

8000000000:76:011:0015)��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�за

а�том�приймання-передачі�передати�до�зе-

мель�державної�власності.

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�-

вача�відповідно�до�вимо��статті�96�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розмі-

щених���межах�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�ва-

ти�в��становленом��поряд��.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��мен-

тації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�по-

ряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєс-

трації�права�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�о-

ном�У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речо-

вих�прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�№ 91-6-00102�від

08.04.2003�площею�0,1433��а�(�адастровий

номер�8000000000:76:011:0015),���ладений

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та��ом�нальним

підприємством�«Генеральна�дире�ція�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�по�об-

сл��ов�ванню�іноземних�представництв»�на

підставі�п�н�т��26�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�08.11.2001�№ 85/1519�«Про�надан-

ня�і�вил�чення�земельних�діляно��та�припи-

нення�права��орист�вання�землею».

5.�Визнати�та�им,�що�втратив�чинність,

п�н�т�26�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

08.11.2001�№ 85/1519�«Про�надання�і�вил�-

чення�земельних�діляно��та�припинення�пра-

ва��орист�вання�землею».

6.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може

б�ти�припинено�відповідно�до�статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�-

ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування існуючих будівель під розміщення Посольства

Республіки Туркменистан на вул. Пушкінській, 6 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 586/586 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеуст%

рою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕ-

НЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мови�ви�онан-

ня�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне��орист�-

вання�земельн��ділян���площею�0,1951��а�(�а-

дастровий�номер�8000000000:76:023:0018)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючих�б�дівель

під�розміщення�Посольства�Респ�блі�и�Т�р�ме-

нистан�на�в�л.�П�ш�інсь�ій,�6���Шевчен�івсь�о-

м��районі�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�(�ате-

�орія�земель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої

заб�дови,�заява�ДЦ�від�18.06.2014�№ 030-

000138370-014,�справа�А-20894).

2.�Земельн��ділян���(�адастровий�номер

8000000000:76:023:0018)��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�за�а�том

приймання-передачі�передати�до�земель�дер-

жавної�власності.

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬ-

НА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ

ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�вача�від-

повідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о��оде�с�

У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах

земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати�в

�становленом��поряд��.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлення

дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��ментації

та�питання�пайової��часті�виріш�вати�в�поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною�ді-

лян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном�У�ра-

їни�«Про�державн��реєстрацію�речових�прав�на

нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�оренди

земельної�ділян�и�№ 91-6-00502�від�30.09.2005

площею� 0,1951� �а� (�адастровий� номер

8000000000:76:023:0018),���ладений�між�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою�та��ом�нальним�підприєм-

ством�«Генеральна�дире�ція�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іно-

земних�представництв»�на�підставі�п�н�т��7�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�30.03.99�№188/289

«Про�оформлення�права��орист�вання�та�надан-

ня�земельних�діляно�»�та�п�н�т��8�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�23.12.2003�№ 314/1189

«Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди».

5.�Визнати�та�им,�що�втратив�чинність,�п�н�т

7�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�30.03.99

№188/289�«Про�оформлення�права��орист�ван-

ня�та�надання�земельних�діляно�»�та�п�н�т�8�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23.12.2003

№314/1189�«Про�внесення�змін�до�рішень�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради».

6.�Попередити�земле�орист�вача,�що�право

�орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�ти

припинено�відповідно�до�статей�141,�143�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ди�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�зем-

ле�орист�вання.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04.09.2014 № 53/53 «Про перейменування Київського 

міського клінічного шпиталю інвалідів 
Великої Вітчизняної війни»

Рішення Київської міської ради № 739/739 від 25 грудня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення у

відповідність до норм законодавства рішення Київської міської ради від 04.09.2014 № 53/53 «Про перейме%
нування Київського міського клінічного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�04.09.2014�№ 53/53�«Про�переймен�вання

Київсь�о�о�місь�о�о��лінічно�о�шпиталю�інва-

лідів�Вели�ої�Вітчизняної�війни»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�2�ви�лючити.�У�зв’яз���з�чим�п�н�-

ти�3-6�вважати�п�н�тами�2-5�відповідно.

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи�и.

Київський міський голова В. Кличко
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1.�Затвердити�прое�т�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельної�ділян�и�обсл��ов�ючом���о-

оператив��«Гаражно-б�дівельний��ооператив

«Союз�молоді»�для�б�дівництва�та�е�спл�ата-

ції�об’є�та�транспортної�інфрастр��т�ри�(влаш-

т�вання�виїздів�та�під’їздів)�на�в�л.�Рев�ць�о�о

(перетин�з�в�л.�Вишня�івсь�ою)���Дарниць�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —�землі

житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�заява�ДЦ

№ 01005-000142744-014�від�29.07.2014,�спра-

ва�Д-6934).

2.�Передати�обсл��ов�ючом���ооператив�

«Гаражно-б�дівельний��ооператив�«Союз�мо-

лоді»,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рі-

шення,���дов�остро�ов��оренд��на�15�ро�ів�зе-

мельн��ділян���площею�0,1507��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:90:292:0176)�для�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�об’є�та�транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�(влашт�вання�виїздів�та

під’їздів)�на�в�л.�Рев�ць�о�о�(перетин�з�в�л.

Вишня�івсь�ою)���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�із�земель��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

3.�Обсл��ов�ючом���ооператив��«Гаражно-б�-

дівельний��ооператив�«Союз�молоді»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

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

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и.

3.3.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знаходяться�в

межах�земельної�ділян�и.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

31.05.2013�№ 8695/0/12/19-13,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

06.02.2014�№ 19-26-0.3-563/2-14.

3.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

4.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�землі�не�за�цільовим�призначенням

тя�не�за�собою�припинення�права��орист�ван-

ня�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу обслуговуючому кооперативу 
«Гаражно�будівельний кооператив «Союз молоді» земельної 

ділянки для будівництва та експлуатації об’єкта 
транспортної інфраструктури (влаштування виїздів та під’їздів)

на вул. Ревуцького (перетин з вул. Вишняківською) 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 580/580 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ

ПРЕДСТАВНИЦТВ» земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування будинку дипломатичного призначення 
на вул. Юрія Коцюбинського, 10 у Шевченківському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 584/584 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду землі» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян�
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ

«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАН-

НЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»,�за��мови

ви�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,�в�постійне

�орист�вання�земельн��ділян���площею�0,3504

�а�(�адастровий�номер�8000000000:91:166:0003)

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дин��

дипломатично�о�призначення�на�в�л.�Юрія�Ко-

цюбинсь�о�о,�10���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�заява�ДЦ�від�18.06.2014�№ 030-000138367-

014,�справа�А-20891).

2.�Земельн��ділян���(�адастровий�номер

8000000000:91:166:0003)��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�за�а�-

том�приймання-передачі�передати�до�земель

державної�власності.

3.�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»:

3.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

3.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про�ла-

дання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�ючих

інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���ме-

жах�земельної�ділян�и.

3.3.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

3.4.�У�разі�необхідності�проведення�ре�он-

стр��ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформ-

лення�дозвільної,�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�вати

в�поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�ра-

їни.

3.5.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о��орист�вання�земельною

ділян�ою���поряд��,�встановленом��За�оном

У�раїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

4.�Розірвати�за�з�одою�сторін�до�овір�орен-

ди�земельної�ділян�и�№ 91-6-00461�від�20.07.2005

площею� 0,3504� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:166:0003),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�та��ом�нальним�під-

приємством�«Генеральна�дире�ція�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�по�обсл��ов�-

ванню�іноземних�представництв»�на�підставі

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�від�01.07.1996�№ 1034�«Про�надан-

ня�Генеральній�дире�ції�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іно-

земних�представництв�земельної�ділян�и�для

розміщення�Посольства�США�по�в�л.�Юрія�Ко-

цюбинсь�о�о,�10���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва»�(із�змінами�та�доповненнями).

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�01.07.1996�№ 1034�«Про�надання

Генеральній�дире�ції�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�по�обсл��ов�ванню�іноземних

представництв�земельної�ділян�и�для�розмі-

щення�Посольства�США�по�в�л.�Юрія�Коцю-

бинсь�о�о,�10���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�(із�змінами�та�доповненнями).

6.�Попередити�земле�орист�вача,�що�пра-

во��орист�вання�земельною�ділян�ою�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâ-
ë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà "Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.
1.âóë.Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè,87ä,2 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëîùà,êâ.ì —181,70,ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàê-
ëàäó,ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäà-
ìè ñïîðòó (òàíö³ ç ä³òüìè),ïîãîäèííî —8 ãîä.íà òèæäåíü,îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç
ÏÄÂ) —11,33 ãðí,çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) —90,64 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 
2. âóë.Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè,87ä,2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà,êâ.ì —181,70,ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó(òàíö³), ïîãîäèííî — 13 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä (áåç
ÏÄÂ) —11,63 ãðí, çà òèæäåíü (áåç ÏÄÂ) —151,19 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³ä-
íî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-
òà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.
Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660,
ì. Êè¿â,ïð. Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-
ö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-71, 546-07-49.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà âèäàâíèöòâî æóðíàëó"Äåðìàòîëîã³ÿ, êîñìåòîëîã³ÿ
³ ñåêñîïàòîëîã³ÿ", âèäàíèé Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ "Öåíòð ñåêñóàëüíîãî
çäîðîâ'ÿ", ñåð³ÿ KB ¹ 2687 â³ä 16.06.1997ð., ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ—ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ  ̄ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ  ̄Ì²ÑÜÊÎ  ̄ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ  ̄Ì²ÑÜÊÎ  ̄ÄÅÐÆÀÂÍÎ  ̄ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà. Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îá'ºêò îðåíäè ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü îãîëîøåííÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³-
äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè, çàïðîïî-
íîâàíèé çà-

ÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿,
ïëàòè, ãðí

4

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñ-
ïëóàòàö³ÿ" (01001,

ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà,
51-à, 234-23-24)

1 ïîâåðõ,
ï³äâàë (òåõ-
í³÷íå ïðèì³-

ùåííÿ)

ïðîñï.
Ìàÿêîâ-
ñüêîãî,
73, ë³ò. À

23,40

Êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðî-

äàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà ãðóäåíü 2014

2 ðîêè 364
äí³ 66,95 1566,54

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíè-
êîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê
îðåíäè,
çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð ð³÷-
íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ó ãðí
ñòàíîì íà

30.10.2014

1

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯

ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ¹ 1
ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ"

(ì. Êè¿â, âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, 26,
òåë. 512-15-96)

1,2,3
ïîâåð-

õè

âóëèöÿ
Êóðíàòîâ-
ñüêîãî, 7

519,1 (íà 1 ïîâåðñ³ —
15,20 êâ. ì, íà 2 ïî-
âåðñ³ — 348,90 êâ. ì,

íà 3 ïîâåðñ³ —
155,00 êâ. ì)

ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå

÷àñòêîâî óòðèìóºòüñÿ çà
ðàõóíîê ì³ñöåâîãî áþä-
æåòó (íàäàííÿ âòîðèí-

íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè)

2 ðîêè 
364 äí³

1 ãðí íà ð³ê

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êîíñóëüòàòèâ-
íî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð (04201,
Êîíäðàòþêà Þð³ÿ, 6, 430-05-78)

1 ïîâåðõ
Êîíäðàòþ-
êà Þð³ÿ, 6,

Ê. 1
3,00 Òîðãîâåëüíèé àâòîìàò, ùî â³ä-

ïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 30.09.2014

2 ðîêè 364 äí³ 127,75 383,25



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ïîäðóæí³ì âçàºìè-
íàì ñàìå ÷àñ ï³ääàòè æà-
ðó... ÿê ïàëêîþ ïðèñòðàñ-

òþ ïëîò³, òàê ³ áðàòåðñüêèìè ïî÷óò-
òÿìè. Ðîçïëþù³òü î÷³ — îáðàíö³
ìàþòü îðèã³íàëüíó ðîäçèíêó, â³ä-
ïîâ³äàþòü âàøèì äóõîâíèì çàïè-
òàì, çà ùî ¿õ ³ òðåáà êîõàòè! Âëè-
âàéòåñÿ â ñîö³óì, â³äíîâëþéòå
äðóæí³ çâ’ÿçêè, áóäüòå â öåíòð³
óâàãè, á³ëüøå «òóñóéòåñÿ», áåð³òü
ó÷àñòü ó êîëåêòèâíèõ çàõîäàõ.

ÒÅËÜÖ², ÷³òêî âèçíà÷òåñÿ
ç æèòòºâîþ äîì³íàíòîþ —
âîíà ÿê íà äîëîí³. É í³-

÷îãî âàãàòèñÿ — ïðîãàâèòå äîðî-
ãîö³ííèé ÷àñ! Íèí³ âè íåñåòå êî-
ëîñàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äî-
ë³ ëþäåé, çàëåæíèõ â³ä âàñ ³ êîò-
ðèõ ïðèðó÷èëè! Ñòàðòóº ì³ñÿ÷íèé
êàð’ºðíèé ìàðàôîí, äå ìàºòå øàíñ
ç³éòè íà ïðîôåñ³éíèé Åâåðåñò ³
óâ³í÷àòè ñåáå ëàâðàìè äîñÿãíåíü,
àëå é ïðî äîìàøí³ ñïðàâè íå çà-
áóâàéòå.

ÁËÈÇÍßÒÀ, ìð³¿ ïðî ³äå-
àë êîõàíîãî ñòàíóòü ðå-
àëüí³ñòþ, íèí³ öå íå æó-

ðàâåëü â íåá³, à ñèíèöÿ â ðóêàõ.
Âàñ ç îáðàíöåì îá’ºäíàþòü ñï³ëü-
í³ äóõîâí³ âïîäîáàííÿ, ùî ñòâî-
ðèòü àóðó ùàñòÿ íà ì³ñÿöü. Ïðè-
ñëóõàéòåñÿ äî ïîòîéá³÷íîãî ÷óò-
òÿ, âîíî ï³äêàçóº, ÿê ïðàâèëüíî
÷èíèòè é íå íàðîáèòè äóðíèöü.

ÐÀÊÈ, ÿêùî ïðàãíåòå íà
÷óæîìó êîí³ â ðàé çà¿õà-
òè, òóò ïîòð³áíî âæèòè íå-

òðàäèö³éí³ çàõîäè, êì³òëèâî çà-
ëó÷èòè ðåñóðñè îòî÷åííÿ, ä³ëîâî¿
êîìàíäè, øëþáíèõ ïàðòíåð³â, â³ð-
òóîçíî ¿õ ðîçêîøåëèòè. ² ãîëîâ-
íå — ðîáèòè âñå òèõî, âïðàâíî
çáàëàíñîâóþ÷è âëàñí³ ³íòåðåñè ç
ïîòðåáàìè îòî÷åííÿ. Â äîìàøí³õ
ïåíàòàõ óäà÷à ïîñì³õàòèìåòüñÿ
âñ³ì, õòî ïåðåéìàºòüñÿ ùàñòÿì
ðîäèíè.

ËÅÂÀÌ â³äâåäåíî ðîëü
áóä³âíè÷îãî ä³ëîâèõ ìîñ-
ò³â, ïðèáîðêàéòå àìá³ö³é-

íå «ß» ³ ï³äñòàâëÿéòå ñâîº äóæå
ïëå÷å òðóäîâèì ñîðàòíèêàì, ôîð-
ìóéòå çëàãîäæåíó äîñâ³ä÷åíó ä³-
ëîâó êîìàíäó íà ìàéáóòí³é ð³ê, áî
ñàìå â³ä íå¿ çàëåæèòü óñï³õ âàøî-
ãî ìàéáóòíüîãî. Ó ïîäðóæí³õ ïàð
ùàñëèâèé ÷àñ äëÿ ºäíîñò³, âè —
îäíå ö³ëå, òîæ êîõàéòåñÿ é îïàíî-
âóéòå íàóêó ëåáåäèíî¿ â³ðíîñò³!

Ä²ÂÈ, âêëþ÷³òü ïîòóæíèé
åíåðãîïîòåíö³àë, ñÿéí³òü
ðîçóìîâèì ãåí³ºì ³ çà-

òêí³òü âñ³õ êîíêóðåíò³â çà ïîÿñ!
Öå çîðÿíèé ÷àñ íà ñëóæá³, êîëè
ðîáîòîäàâö³ ö³íóâàòèìóòü âàñ íà
âàãó çîëîòà. Ñàìå ÷àñ ïðèìíîæè-
òè ñòàòêè, ïðîô³íàíñóâàòè ïðî-
ãðåñèâí³ òâîð÷³ ïðîåêòè, çðîáèòè
ïîäàðóíîê ð³äíèì ³ ïðî ñåáå, ëþ-
áèõ, íå çàáóòè.

ÒÅÐÅÇÈ, íàä âàìè ïóðõàº
ÿíãîë êîõàííÿ, äàéòå âî-
ëþ ñåðöþ, íåõàé íàïîâ-

íþºòüñÿ áëàãîäàòíîþ åíåðã³ºþ
ùàñòÿ.
Íèí³ âè îáèðàºòå, ç êèì êðîêóâàòè
îäí³ºþ äîðîãîþ, à ç êèì ðîçëó-
÷èòèñÿ, òîæ àáè íå ïîìèëèòèñÿ,
îð³ºíòóéòåñÿ íà ëþáîâ ³ äðóæáó, ¿ì
âèçíà÷åíî ãðàòè ïðîâ³äíó ðîëü
ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ð³çíîìàí³òíèõ
ïðîáëåì.
Îñîáëèâî ç äàâí³ìè äðóçÿìè ï³ä-
òðèìóéòå âçàºìèíè. Òî Áîæ³ ïî-
ñëàíö³.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, âàøå ì³ñöå
â ñ³ìåéí³é ãàâàí³, êàð’-
ºðà ïî÷åêàº, øòóðì ôà-

õîâèõ âåðøèí â³äêëàä³òü, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ â äîì³ — ãîëîâíå, ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ ìàºòå ï³äëàòàòè ä³ð-
êè â ïñèõîëîã³÷í³é àóð³ ðîäèíè,
â³äíîâèòè äðóæí³ ñòîñóíêè ç äî-
ìî÷àäöÿìè.
Ðîá³òü âñå òèøêîì-íèøêîì, òà-
ºìíè÷³ñòü º ÷óäîâèì ï³äãðóíòÿì
äëÿ áëàãîäàòíèõ ñõîä³â.

ÑÒÐ²ËÜÖ², øóêàéòå ïðî-
ãðåñèâíó ñïîð³äíåíó äó-
øó, áåç öüîãî ãàðìîí³éíî-

ãî ÷óòòºâîãî «áëèçíþêà», ÿêèé ìàº
áóòè îðèã³íàëîì, äóõîâíî ðîçâè-
íåíîþ òà ³íòåëåêòóàëüíî ï³äêî-
âàíîþ îñîáèñò³ñòþ, âàì íå ïîùàñ-
òèòü îïòèìàëüíî ñàìîðåàë³çóâà-
òèñÿ âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, äîðîãà ðèá-
êà — äîáðà þøêà.
Íå æàë³éòå ìîðàëüíèõ òà

ìàòåð³àëüíèõ êàï³òàë³â, ïðàöþé-
òå íà â³ääà÷ó, íàìàãàéñÿ ñêð³çü
âêëàñòè á³ëüøå, í³æ îòðèìóºòå, òî-
ä³ ä³ñòàíåòå ìàêñèìóì çàäîâîëåíü
â³ä æèòòÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ³ íà ðî-
áîò³ í³õòî íå «ï³äñèäèòü».

ÂÎÄÎË²¯, ÿêùî âè ââàæà-
ºòå, ùî º ñàì³ ñîá³ ïàíîì,
òî ãëèáîêî ïîìèëÿºòåñü,

íàñïðàâä³ âàìè ìàí³ïóëþþòü ñî-
þçíèêè, ä³ëîâ³ òà øëþáí³ ïàðòíå-
ðè, êîíêóðåíòè, ñàìå âîíè ñòèìó-
ëþþòü âàø òâîð÷èé ïîñòóï, äóõîâ-
íó åâîëþö³þ, ñïðèÿþòü ñàìîñòâåð-
äæåííþ â ñîö³óì³.
Ñüîãîäí³ çàêëàäàºòüñÿ ôóíäàìåíò
ïîä³é íà ìàéáóòí³é ì³ñÿöü, õàïàé-
òåñÿ çà âñå, à ïîò³ì çåðíà â³ä êó-
êîëþ ñàì³ â³äñ³þòüñÿ.

ÐÈÁÈ, ñòàðòóº ì³ñÿöü, íà-
ïîâíåíèé êàðì³÷íèìè ñöå-
íàð³ÿìè, êîëè çàïóñêàºòü-

ñÿ ïðîöåñ ëåãàë³çàö³¿ ãð³õ³â ï³ä-
ñâ³äîìîñò³... ² âè â³ä÷óºòå, ùî ïðî-
âàëèëèñÿ â ³íøó ðåàëüí³ñòü.
Íå ïàí³êóéòå, ðóõàéòåñÿ íà ì³í³-
ìàëüíèõ îáåðòàõ, íå çàäóðìàíþé-
òå í³÷èì ãîëîâó, ëîã³÷íî âñå ïå-
ðåîñìèñëþéòå, êàéòåñÿ, òîä³ äó-
øåâíå ïðåîáðàæåííÿ ïðîéäå â³ä-
ì³ííî ³ âè çìîæåòå âèéòè íà íî-
âèé âèòîê åâîëþö³¿.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: —1o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 95 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: 0o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 95 %

ãîðîñêîï
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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
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ãðà ó «ëåã³òèìíîãî» ßíóêîâè÷à â äóðäîì³
«ï³ä³ðâàëà» ìåðåæó

Â ÓÊÐÀ¯Í² ñòâîðèëè ñì³õîâèííó ãðó, ÿêà çàðàç ó òîï³ ìîá³ëü-
íèõ äîäàòê³â äëÿ ÎÑ Android ó ìàãàçèí³ Google Play çà íà-
çâîþ «ëåã³òèìíèé», ãîëîâíèì ãåðîºì ÿêî¿ º Â³êòîð ßíóêî-
âè÷, êîòðèé ñèäèòü ó áîæåâ³ëüí³. Çà ñþæåòîì ãðè, ßíóêîâè-
÷à ï³éìàëè é ïîñàäèëè ó áîæåâ³ëüíþ, îñê³ëüêè â³í ³ äàë³ ïðî-
äîâæóâàâ ïîâòîðþâàòè ïðî ñâîþ ëåã³òèìí³ñòü. Ë³êóâàòè åêñ-
ïðåçèäåíòà ìîæíà çàâäÿêè æîðñòêîìó ãåéìïëåþ: áîêñåð-
ñüêèìè óäàðàìè, åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ³ íàâ³òü êàñòåòîì.

ßê ïîâ³äîìëÿºòüñÿ â àíîòàö³¿ äî ãðè, áèòè ïîòð³áíî òî÷-
íî é øâèäêî, îñê³ëüêè ßíóêîâè÷, ÿêèé ñèäèòü íà çîëîòîìó
óí³òàç³, âì³º óõèëÿòèñÿ â³ä óäàð³â. Ñóäÿ÷è ç â³äãóê³â ïåðøèõ
êîðèñòóâà÷³â, ãðà ¿ì äóæå ñïîäîáàëàñÿ: ëþäè ïðîñÿòü äîäà-
òè îïö³þ ïîáèòòÿ çîëîòèì áàòîíîì, à òàêîæ ðîçøèðèòè êî-
ëî ãåðî¿â ³ äîäàòè ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ Âîëîäèìèðà Ïóò³íà �

1924–ó ñåëèù³ Ãîðêè ï³ä Ìîñêâîþ íà 54-ó ðîö³ æèòòÿ â³ä
êðîâîâèëèâó â ìîçîê ïîìåð Âîëîäèìèð ²ëë³÷ Ëåí³í (Óëü-
ÿíîâ), ðîñ³éñüêèé ðåâîëþö³îíåð, òåîðåòèê ìàðêñèçìó,
ë³äåð á³ëüøîâèöüêî¿ ïàðò³¿,îäèí ³ç îðãàí³çàòîð³â ³ êåð³âíèê³â
Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó â Ðîñ³¿,ïåðøèé êåð³âíèê
óðÿäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
1932 — ÑÐÑÐ ³ Ô³íëÿíä³ÿ ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî íåíà-
ïàä ³ ìèðíå ðîçâ`ÿçàííÿ êîíôë³êò³â.
1947—ï³ñëÿ â³äñòàâêè Äæåéìñà Á³ðíñà íîâèì äåðæñåê-
ðåòàðåì ÑØÀ ñòàâ ãåíåðàë Äæîðäæ Ìàðøàëë. Öå ïðèç-
íà÷åííÿ ôàêòè÷íî îçíà÷àëî ïåðåõ³ä â³ä ïîë³òèêè "òåð-
ïèìîñò³" äî ïîë³òèêè "ñòðèìóâàííÿ" êîìóí³çìó.
1952 — â ì. Ãðîòîí (øòàò Êîííåêòèêóò) ñïóùåíî íà âîäó
ïåðøèé ó ñâ³ò³ àòîìíèé ï³äâîäíèé ÷îâåí "Íàóò³ëóñ" âî-
äîì³ñòê³ñòþ 3 180 òîíí. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèïðîáóâàíü
ó 1954 ðîö³ "Íàóò³ëóñ" ïîáèâ íèçêó ðåêîðä³â äëÿ ï³äâîä-
íèõ êîðàáë³â, à ó ñåðïí³ 1958 ðîêó âïåðøå â ³ñòîð³¿ ï³ä
âîäîþ äîñÿãíóâ ãåîãðàô³÷íîãî Ï³âí³÷íîãî ïîëþñó Çåìë³.
1974 — â ðàäÿíñüê³é ïðåñ³ îïóáë³êîâàíå ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî ïîáóäîâó â Îáí³íñüêîìó ô³çèêî-åíåðãåòè÷íîìó
³íñòèòóò³ ïåðøîãî ó ñâ³ò³ ì³êðîòðîíà íåïåðåðâíî¿ ä³¿.
1977 — â ²òàë³¿ ëåãàë³çîâàíî àáîðòè.
1979 — ÷åðåç íèçêó îñîáëèâîñòåé ðóõó ïëàíåò Ïëóòîí,
íàéâ³ääàëåí³øà ïëàíåòà Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè, ïåðåì³ñòèâ-
ñÿ áëèæ÷å äî Ñîíöÿ, í³æ Íåïòóí.
1997 — ó ×å÷í³ îãîëîøåíî ïðî ïëàíè ïðîâåäåííÿ ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîð³â, ³ íàçâó êðà¿íè çì³íåíî íà Ðåñ-
ïóáë³êà ²÷êåð³ÿ.
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