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Çàâòðà êèÿíè îòðèìàþòü
áþäæåò-2015
�Êîøòîðèñ íà 4 ìëðä á³ëüøèé, í³æ òîð³ê

×åðãîâå ïëåíàðíå 
çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ 
Êè¿âðàäè â³äáóäåòüñÿ
28 ñ³÷íÿ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é
Êëè÷êî ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåííÿ
ïðî ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè VII ñêëèêàííÿ ó ñåñ³éí³é çà-
ë³ ì³ñüêðàäè (âóë. Õðåùàòèê, 36,
4-é ïîâåðõ).

Äî ïîðÿäêó äåííîãî âíåñåí³
òàê³ ïèòàííÿ:

— ïðî Ïðîãðàìó åêîíîì³÷íî-
ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êè-
ºâà íà 2015 ð³ê;

— ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà
2015 ð³ê.

Ïðîêóðàòóðà 
ïîâåðíóëà ñòîëè÷í³é
ãðîìàä³ ùå îäèí 
ê³íîòåàòð

Çà ïîçîâîì ïðîêóðàòóðè Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéîíóì³ñòà ñóä çîáîâ’ÿçàâ
ñòîëè÷íå òîâàðèñòâî ïîâåðíóòè ó
êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ê³íîòåàòð ³ìå-
í³ Ãàãàð³íà,ùî çíàõîäèòüñÿ íà âóë.
Ùóñºâà, 5. Âñòàíîâëåíî, ùî ó 2004
ðîö³ ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ
Äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Ê³íîòåàòð ³ìåí³ Ãàãàð³íà»
áóëî íàäàíî ó äîâãîñòðîêîâó îðåí-
äó ÒÎÂ «Êóëüòóðíèé öåíòð «Ñè-
ðåöü».Îäíàê óïðîäîâæ äâîõ ðîê³â
ï³äïðèºìñòâî íå ñïëà÷óâàëî äî ñòî-
ëè÷íîãî áþäæåòó êîøòè çà êîðèñ-
òóâàííÿ ïðèì³ùåííÿìè. Êð³ì òîãî,
áóëî âèÿâëåíî,ùî ê³íîòåàòð ïåðå-
áóâàº ó çàíåäáàíîìó ñòàí³: âèáèòî
â³êíà, â îêðåìèõ ì³ñöÿõ çðóéíîâà-
íî ñò³íè, âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ —
ïîáóòîâå ñì³òòÿ.Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëå-
íèìè ïîðóøåííÿìè ïðîêóðàòóðà
çàÿâèëà ïîçîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó ùîäî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè,ïîâåðíåííÿ êîìïëåêñó äî
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà ñòÿãíåí-
íÿ ç ï³äïðèºìñòâà 160 òèñ. ãðèâåíü
çàáîðãîâàíîñò³ çà îðåíäíó ïëàòíþ.
Ñóä ïîãîäèâñÿ ç óñ³ìà äîâîäàìè
ïðîêóðàòóðè òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâ
ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Áëàãîä³éíà âèñòàâêà
æèâîïèñó

1-12 ëþòîãî â ñòîëèö³ çà ï³äòðèì-
êè äåïóòàòà Êè¿âðàäè Ìèõàéëà Òå-
ðåíòüºâà ñòàðòóº áëàãîä³éíà âè-
ñòàâêà-ïðîäàæ æèâîïèñó äëÿ ïî-
òðåá á³éö³â ÀÒÎ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
íà ë³êóâàíí³ ó Ãîëîâíîìó â³éñüêî-
âîìó êë³í³÷íîìó ãîñï³òàë³ Ì³í³ñ-
òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè òà ùî-
äåííî ïîòðåáóþòü äîðîãîâàðò³ñ-
íèõ ë³ê³â.Âèñòàâêà ïðîâîäèòèìåòü-
ñÿ â ìàë³é çàë³ Óêðà¿íñüêîãî äîìó
çà àäðåñîþ: âóë.Õðåùàòèê, 2. Ïðà-
öþâàòèìå ùîäåííî ç 10:00 äî
19:00.Â³äêðèòòÿ â³äáóäåòüñÿ 1 ëþ-
òîãî î 16:00.

íîâèíè

«ÄÎÕÎÄÍÀ ÷àñòèíà öüîãî ðîêó
ñêëàäå 22,2 ìëðä ãðí, â òîìó ÷èñ-
ë³ 8,2 ìëðä ãðí ñóáâåíö³¿. Áàãàòî
öå ÷è ìàëî? Ñêàæó, ó ïîð³âíÿíí³
ç ìèíóëèì ðîêîì ìè îòðèìàëè ðå-
ñóðñíó áàçó íà 2 ìëðä á³ëüøó. ßê-
ùî âðàõóâàòè ðîçäóò³ñòü öèôð áþ-
äæåòó-2014,òî ðåàëüíî ìè îòðèìà-
ëè ïëþñ 4 ìëðä ãðí»,— çàçíà÷èâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
²ãîð Í³êîíîâ. Íà çàïèòàííÿ äåïó-
òàò³â, ÷è âäàëîñÿ ïîâåðíóòè ãðî-
ø³ êèÿí, â³í íàâ³â íàñòóïí³ öèôðè.

«Òîð³ê ìàëè 50 % ÏÄÔÎ, ç íèõ
1,1 ìëðä âèëó÷åíü. Îòæå, áóëî 8-1=7
ìëðä ãðí. Ùî ìè ìàºìî çàðàç?
7 ìëðä ãðí ÏÄÔÎ ïëþñ 1,8 ìëðä
ãðí ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ïëþñ 5,3
ìëðä ïðÿìà ñóáâåíö³ÿ. Ñêàæó, ùî
íàì õîò³ëè äàòè âñüîãî 25 % ÏÄÔÎ,
ìîâëÿâ, òîð³ê âè æ âèæèëè. Ìè
ê³ñòêàìè ëÿãëè ³ âèáîðîëè 40 %.
Öå áóëà áîðîòüáà íå íà æèòòÿ, à íà
ñìåðòü»,— ðîçïîâ³â ïàí Í³êîíîâ.
Çà éîãî ñëîâàìè, öüîãî ðîêó ç Êè-
ºâà íå áóäå ïðÿìèõ âèëó÷åíü. ª
ñóáâåíö³¿ íà îñâ³òó, ìåäèöèíó, ñîö-
çàõèñò. Ïîêè íåìàº íà ôóíêö³¿ ñòî-
ëèö³ ³ êîìïåíñàö³þ ð³çíèö³ â òà-
ðèôàõ. Ïîñàäîâåöü ââàæàº, ùî òà-
êèé ñòàí ñïðàâ ìîæíà íàçâàòè â³ä-
íîñíîþ äåöåíòðàë³çàö³þ. «ßêùî
ìè ñåðéîçíî çàëåæèìî â³ä ñóáâåí-
ö³é, òî öå íå çîâñ³ì äåöåíòðàë³çà-
ö³ÿ. Ìè ïðîïîíóâàëè — çàëèøòå
íàì 100 % ÏÄÔÎ ³ íå ïîòð³áíî æîä-
íèõ ñóáâåíö³é»,— ñêàçàâ ²ãîð Í³-
êîíîâ. Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî îñ-
ê³ëüêè öüîãî ðîêó íå áóäå ïðÿìèõ
âèëó÷åíü, òî âñå, ùî ì³ñòî çàðî-
áèòü äîäàòêîâî, ëèøèòüñÿ â ì³ñ-
öåâîìó áþäæåò³. Öå ñòèìóëþº ïðà-
öþâàòè ³ çàðîáëÿòè, àáè çá³ëüøè-
òè äîõ³äíó ÷àñòèíó. Í³êîíîâ ïðî-
³íôîðìóâàâ, ùî çàãàëîì çà ðîçðà-

õóíêàìè, àáè âèâåñòè Êè¿â íà ð³-
âåíü á³ëüø-ìåíø ºâðîïåéñüêî¿
ñòîëèö³, íåîáõ³äíî 50 ìëðä ãðí.

Äåïóòàòàì ðîçïîâ³ëè ïðî ãî-
ëîâí³ íàïðÿìêè, ÿê³ îòðèìàþòü
çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ. Íà îñ-
â³òó ñïðÿìóþòü íà 30 ìëí ãðí á³ëü-
øå. 2,3 ìëðä ñêëàäàº ñóáâåíö³ÿ ç
äåðæáþäæåòó, ì³ñòî äîäàº ùå 800
ìëí ãðí. Âèäàòêè íà îõîðîíó çäî-
ðîâ’ÿ çá³ëüøèëè íà 64 ìëí ãðí.
Äåðæàâíà ñóáâåíö³ÿ ñòàíîâèòü 2,97
ìëðä ãðí, ì³ñòî äîäàòêîâî âèä³-
ëèëî 618 ìëí ãðí. Íà ÆÊÃ çàêëà-
äåíî 524 ìëí ãðí.Âèòðàòè íà òðàíñ-
ïîðò çá³ëüøåíî íà 600 ìëí ãðí,
çàãàëüíà ñóìà íà öþ ãàëóçü ñêëà-
äå 1,052 ìëðä ãðí. Ï³ëüãîâèé ïðî-
¿çä äëÿ êèÿí áóäå çáåðåæåíî. Òàê
ñàìî ÿê ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè: ñóá-
ñèä³¿ íà ñïëàòó êîìóíàëêè äëÿ ìà-
ëîçàáåçïå÷åíèõ òà ìóí³öèïàëüí³
íàäáàâêè äëÿ ïðàö³âíèê³â ìåäè÷-
íî¿ ñôåðè, êóëüòóðè, îñâ³òÿí. Çà-
ãàëîì íà ñîöçàõèñò çàêëàäàþòü
3,57 ìëðä ãðí, öå íà 700 ìëí ãðí
á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Ì³ñòî äîäàòêî-
âî äî ñóáâåíö³¿ äîäàº 850 ìëí ãðí.
Êîøòè íà ïðîãðàìó «Òóðáîòà» çá³ëü-
øàòü âäâ³÷³ —äî 421 ìëí ãðí. «Íàé-
ãîëîâí³øå, ùî â òàêèõ åêîíîì³÷-
íî íåïðîñòèõ óìîâàõ íàì âäàëî-

ñÿ çáåðåãòè ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè.
Íå ïîíèçèòè ¿õ. Ìè çáåðåãëè âñ³
ìóí³öèïàëüí³ íàäáàâêè. Òîìó ùî
Êè¿â — öå ºäèíå ì³ñòî, äå ð³çíè-
öÿ ì³æ ñåðåäíüîþ çàðïëàòîþ ³ çàð-
ïëàòîþ áþäæåòíèê³â ñÿãàº á³ëü-
øå 40 %. Öå íåïðèïóñòèìî. Ìàê-
ñèìóì ìîæå áóòè 15-20 %. Âðàõî-
âóþ÷è öå, à òàêîæ âàðò³ñòü æèòòÿ
ó ñòîëèö³, ìè ìàºìî çðîáèòè âñå,
ùîá ï³äòðèìàòè ïðàö³âíèê³â áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè»,— ñêàçàâ ²ãîð Í³-
êîíîâ. Âåëèêà ñòàòòÿ âèòðàò — îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìèíóëèõ ïîçèê. Íà
öå öüîãî ðîêó ïîòð³áíî ïîíàä 1,9
ìëðä ãðí. Ïîêè ùî Êè¿â ãðîø³ íà
öå âèä³ëÿº ñàì. Àëå îð³ºíòîâíî 15
ëþòîãî áóäå êîðèãóâàííÿ äåðæ-
áþäæåòó, ³ ñòîëèö³ îá³öÿþòü äàòè
1,915 ìëðä ãðí íà ïîãàøåííÿ áîð-
ã³â. Òàêèì ÷èíîì ó ì³ñüêî¿ âëàäè
ç’ÿâëÿòüñÿ äîäàòêîâ³ ðåñóðñè, ÿê³
ðîçïîä³ëÿòü íà íàéâàæëèâ³ø³ ïðî-
ãðàìè.

Çàãàëîì ô³íàíñóâàííÿ ïî ïðî-
ãðàì³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó íà 2015 ð³ê ñêëàäå áëèçüêî
1,5 ìëðä ãðí. Ìàéæå òðåòèíó êà-
ï³òàëüíèõ âêëàäåíü ñïðÿìóþòü íà
çàõîäè åíåðãîçáåðåæåííÿ, 50 ìëí
íà òèñÿ÷ó òåïëîë³÷èëüíèê³â äëÿ
æèòëîâîãî ôîíäó ì³ñòà. Â 7-ìè çà-

êëàäàõ îñâ³òè ïðîâåäóòü òåðìîñà-
íàö³þ, ó 8-ìè áþäæåòíèõ óñòàíî-
âàõ ðåêîíñòðóþþòü ñèñòåìó ïîñ-
òà÷àííÿ òåïëà òà ãàðÿ÷î¿ âîäè. Ó
233-õ çàêëàäàõ îñâ³òè òà 12-òè ïî-
ë³êë³í³êàõ çàì³íÿòü â³êíà òà ïîëà-
ãîäÿòü äàõè. Íà ðåìîíò æèòëîâèõ
áóäèíê³â ñïðÿìóþòü 331 ìëí ãðí.
«Âñ³ ðîçóì³þòü, ÿêà âàðò³ñòü ãàçó
çàêëàäåíà â òàðèô òåïëîâî¿ åíåð-
ã³¿, öå 100 äîëàð³â. Óðÿä îäíîçíà÷-
íî êàæå, ùî çáèðàºòüñÿ ï³äíÿòè
öþ ö³íó. Òî ÿêùî âîíè ï³äí³ìóòü
äî ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ — 380 äîëà-
ð³â, ÷åñíî ñêàæó, ö³ êîìïåíñàòî-
ðè íå âðàõîâàí³. Ìè ñïîä³âàºìî-
ñÿ íà êîðèãóâàííÿ äåðæáþäæåòó.
Àëå íàéãîëîâí³øå, ùî ìè ïîâèí-
í³ ðîáèòè — öå ìàêñèìàëüí³ ðå-
ñóðñè âêëàäàòè â åíåðãîåôåêòèâ-
í³ñòü. Êè¿â ñïîæèâàº äåñü 2,2-2,5
ìëðä êóá³â ãàçó. Ìè ïîðàõóâàëè,
ùî àáñîëþòíî ðåàëüíî çìåíøèòè
öþ ê³ëüê³ñòü íà 30 % çà ï³âòîðà ðî-
êó. ² ìè ìàºìî ïîêëàñòè âñ³ ñèëè:
³ ô³íàñîâ³, ³ ÿêîãîñü ïîÿñíåííÿ ëþ-
äÿì, íàñê³ëüêè öå âàæëèâî äëÿ òî-
ãî, ùîá çìåíøèòè çàëåæí³ñòü â³ä
áëàêèòíîãî ïàëèâà. ² âàëþòíî¿
ñêëàäîâî¿. Öå ³ àëüòåðíàòèâí³ äæå-
ðåëà åíåðã³¿, ³ ³íø³ ìåõàí³çìè»,—
çàÿâèâ ²ãîð Í³êîíîâ �

Ö³ëîäîáîâî ³ áåç âèõ³ä-
íèõ — â òàêîìó ðåæèì³
ïðàöþº ó ö³ äí³ áþäæåò-
íà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè.
Çàâòðà äåïóòàòè ïëàíó-
þòü ïðîãîëîñóâàòè îñòà-
òî÷íèé âàð³àíò áþäæåòó
òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-
ãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèò-
êó. ¯õ ïðîåêòè â ï’ÿòíè-
öþ íà ñåñ³¿ ïðåçåíòóâàâ
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Ïðîåêòè áþäæåòó òà ïðîãðàìè ñîö³àëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ïðåçåíòóâàâ ñòîëè÷íèì äåïóòàòàì ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè
ó ï’ÿòíèöþ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ 
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Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ ñòîëè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ âèÿâèëè ãîòîâí³ñòü âæè-
òè çàõîäè òà çíèçèòè ð³âåíü åëåê-
òðîñïîæèâàííÿ, çá³ëüøóºòüñÿ.

Âæå áëèçüêî 30 ïðîìèñëîâö³â
ï³äïèñàëè àáî ïåðåáóâàþòü ó ñòà-
ä³¿ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ òà ñï³ëüí³ ä³¿ ç³ çíè-
æåííÿ åëåêòðîñïîæèâàííÿ ç Êè-
¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àä-
ì³í³ñòðàö³ºþ, ²íñïåêö³ºþ Äåðæ-
åíåðãîíàãëÿäó ó ì. Êèºâ³ òà ÏÀÒ
«Êè¿âåíåðãî».

Òàê, Óãîäà ïåðåäáà÷àº çàõîäè,
ÿê³ äîçâîëÿòü çíèçèòè ñïîæèâàí-
íÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ï³äïèñàí-
òàìè íà 30 % â³ä ð³âíÿ äîáîâîãî
åëåêòðîñïîæèâàííÿ, îñîáëèâî â
ï³êîâ³ ãîäèíè.

Ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâà-
òè òàê³ òåõí³÷í³ çàõîäè, ÿê çíè-
æåííÿ íàâàíòàæåííÿ â³ä îñâ³ò-
ëåííÿ, òåïëîâèõ çàâ³ñ, àí³ìàö³¿,
çîâí³øíüî¿ òà âíóòð³øíüî¿ ðåê-
ëàìè, ³íøîãî åíåðãîºìíîãî îá-
ëàäíàííÿ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, ï³ä-
ïèñàííÿ äîêóìåíòà òðèâàº, îñê³ëü-
êè Óãîäà º â³äêðèòîþ, ¿¿ ìîæíà
çíàéòè íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ âëàäè —
kievcity.gov.ua �

ÀÌÁÓËÀÒÎÐ²ß çàãàëüíî¿ ïðàê-
òèêè — ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ÖÏÌÑÄ

¹ 1 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó, ùî
çíàõîäèòüñÿ íà âóë. Ïåòðà Çàïî-

ðîæöÿ, 26, ïðèéíÿëà ïåðøèõ ìà-
ëåíüêèõ ïàö³ºíò³â.

Çà ê³ëüêà äí³â ïîíàä 200 áàòü-
ê³â âñòèãëè îö³íèòè óìîâè, ñòâîðå-
í³ äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè ¿õí³ì ä³òÿì, ÿê³ áóëè ïåðåâåäå-
í³ ñþäè ðàçîì ç ë³êàðÿìè-ïåä³àò-
ðàìè ç ïîë³êë³í³êè íà âóë. Êóðíà-
òîâñüêîãî, 7.

«Ìè äîñëóõàëèñÿ äî ïîáàæàíü
áàòüê³â ùîäî ðîçìåæóâàííÿ ÷àñ-
òèí àìáóëàòîð³¿ íà «äèòÿ÷èé» òà
«äîðîñëèé» ñåêòîðè. Òàê, êðèëî
áóä³âë³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 250 ì
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,

ïîâí³ñòþ â³äâåäåíî äëÿ ä³òåé. Äî-
ñâ³ä ðîáîòè ïåðøîãî òèæíÿ ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî òàêèìè çì³íàìè
çàäîâîëåí³ ³ ë³êàð³, ³ ïàö³ºíòè»,—
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ðàéîííîãî
óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äà-
í³åëü Êàðàáàºâ �

Ñåçîíí³ ê³îñêè ðîçì³ùóâàòèìóòü
ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é êèÿí

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ñïðàâä³ ïðîçîðèõ
óìîâ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ñåçîííî¿
òîðã³âë³ — êëþ÷îâå çàâäàííÿ, ÿêå
ñòî¿òü ñüîãîäí³ ïåðåä âëàäîþ
ì³ñòà. Ïðî öå çàÿâèâ ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè âèðîá-
íèê³â áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â äè-
ðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñ-
ëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
íèöòâà Ìàêñèì Êóçüìåíêî.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî ïðîãðàìà
ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ñåçîííî¿
òîðã³âë³, íàä ÿêîþ çàðàç ïðàöþ-
þòü ôàõ³âö³ ê³ëüêîõ äåïàðòàìåí-
ò³â ÊÌÄÀ, áóäå ìàêñèìàëüíî âðà-
õîâóâàòè ïîáàæàííÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â á³çíåñó òà ï³äïðèºìö³â,
îäíàê ¿¿ ê³íöåâà ìåòà — ïîðÿäîê
ó ñòîëèö³ òà çðó÷í³ñòü äëÿ êèÿí
³ ãîñòåé ì³ñòà.

«Íàø îñíîâíèé îáîâ’ÿçîê —
ïîâåðíóòè ñòîëèö³ ¿¿ ñïðàâä³ ïðè-
âàáëèâèé âèãëÿä,— ñêàçàâ Ìàê-
ñèì Êóçüìåíêî.— Çà îñòàíí³ ðî-
êè Êè¿â ïî÷àâ ïåðåòâîðþâàòè-
ñÿ íà áàçàð ç âåëè÷åçíîþ ê³ëü-
ê³ñòþ íåâïîðÿäêîâàíèõ ê³îñê³â,
ïàëàòîê. ×àñòî âîíè çàâàæàþòü

ïðîõîäó, çàéìàþòü ïðî¿æäæ³ ÷àñ-
òèíè. Ìè ô³êñóºìî áåçë³÷ ñêàðã
â³ä ëþäåé, ³ ç öèì òðåáà ùîñü ðî-
áèòè».

Çà éîãî òâåðäæåííÿì, ïðî «çà-
÷èñòêó» íå éäåòüñÿ — ïîòð³áíî
íå ñëîâàìè, à ñïðàâàìè íàâåñòè
ëàä ó Êèºâ³. «Öå ïèòàííÿ íå ïî-
ë³òè÷íå — áî êîæåí, õòî ïðèõî-
äèâ äî âëàäè, ãîâîðèâ ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü âïîðÿäêóâàííÿ. Àëå ìè
çàïî÷àòêîâóºìî ïðîçîðó ³ çðî-
çóì³ëó äëÿ âñ³õ ñõåìó ðîçòàøóâàí-
íÿ îá’ºêò³â ñåçîííî¿ òîðã³âë³»,—
íàãîëîñèâ äèðåêòîð Äåïàðòà-
ìåíòó.

Ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó, ïðè-
ñóòí³ íà çóñòð³÷³, ìàþòü ñõîæ³
ïîãëÿäè. Äëÿ íèõ âàæëèâèé ïðè-
áóòîê, àëå ï³äïðèºìö³ ï³äêðåñ-
ëþþòü, ùî òàêîæ æèâóòü ó öüî-
ìó ì³ñò³ é õî÷óòü, ùîáè Êè¿â áóâ
ïðèâàáëèâèì. ßêùî ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè ïèòàííÿ âäàñòüñÿ âè-
ð³øèòè, òî öå áóäå íàéêðàùèì
ðåçóëüòàòîì ó êóðñ³, ÿêèé âèçíà-
÷èëà ì³ñüêà âëàäà, ïåðåêîíàí³
âîíè �

Ðåñòîðàí «ßðîñëàâ³â Äâ³ð»
ïîâåðíóòî ó âëàñí³ñòü äåðæàâè

ÇÀ ÂÒÐÓ×ÀÍÍß ïðîêóðàòóðè
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ñóä âè-
çíàâ íåä³éñíèì äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó, çà ÿêèì êîìåðö³éíà
ñòðóêòóðà íåçàêîííî íàáóëà ó
âëàñí³ñòü ïðèì³ùåííÿ ðåñòîðà-
íó «ßðîñëàâ³â Äâ³ð», ùî íàëåæà-
ëè äåðæàâ³.

Ó 2010 ðîö³ ãîëîâà ïðàâë³í-
íÿ ÂÀÒ «Òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ
«Ïðîë³ñîê» ïðîäàâ ïðèâàòí³é
ñòðóêòóð³ áóä³âëþ ðåñòîðàíó.
Ïðîòå â õîä³ ïðîêóðîðñüêî¿ ïå-
ðåâ³ðêè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî
â³ä÷óæåííÿ â³äáóëîñÿ íåçàêîííî.

Îñê³ëüêè 82 % àêö³é êîì-
ïëåêñó íàëåæàòü äåðæàâ³, ãîëî-
âà ïðàâë³ííÿ ìàâ îòðèìàòè â³ä-
ïîâ³äíèé äîçâ³ë íà ïðîäàæ, ÷î-
ãî çðîáëåíî íå áóëî. Êð³ì òî-
ãî, âàðò³ñòü îá’ºêòà áóëà çàíè-

æåíà íà ñóìó ïîíàä 7 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü.

Çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïðîäàæ
ðåñòîðàíó â³äáóâñÿ âñóïåðå÷ ³í-
òåðåñàì äåðæàâè, ïðîêóðàòóðîþ
ðàéîíó áóëî çàÿâëåíî ïîçîâ ç
âèìîãîþ âèòðåáóâàòè äåðæàâíå
ìàéíî ç íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ.

Íàðàç³ ñóä ï³äòðèìàâ ïîçè-
ö³þ ïðîêóðàòóðè òà ñêàñóâàâ íå-
çàêîííå â³ä÷óæåííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ ðåñòîðàíó.

Êð³ì òîãî, ïðàâîîõîðîíö³ ðîç-
ñë³äóþòü êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ çà ôàêòîì íåçàêîííîãî
çàâîëîä³ííÿ òà ïåðåâèùåííÿ
ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ïðè â³ä-
÷óæåíí³ ïðèì³ùåíü ðåñòîðàíó.
Íà ñüîãîäí³ âñ³ ó÷àñíèêè çëî÷è-
íó îãîëîøåí³ ó ðîçøóê òà ¿ì
ïðåä’ÿâëåíî ï³äîçðó �

Çâåðíåííÿ â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà äî êèÿí

Øàíîâí³ êèÿíè! 

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ êåð³âíèöòâà äåðæàâè, ç
20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëàñÿ ÷åòâåðòà
÷åðãà ÷àñòêîâî¿ ìîá³ë³çàö³¿ äî ëàâ Çáðîéíèõ ñèë
Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, òðèâàë³ñòü
çàõîä³â âèêîíàííÿ ÿêî¿ ñòàíîâèòèìå 90 ä³á.

Ïîïåðåäí³ òðè ÷åðãè ïîêàçàëè, ùî ìåøêàíö³ ì.
Êèºâà íå çàëèøèëèñÿ áàéäóæèìè äî á³äè, ÿêà âè-
íèêëà íà ñõîä³ êðà¿íè. Òîìó äî â³éñüêîâèõ ÷àñòèí
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìó-
âàíü áóëè ìîá³ë³çîâàí³ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàí³ â³äïî-
â³äíî äî ðîçðàõóíêó âèìîã Ãåíåðàëüíîãî øòàáó ÇÑ
Óêðà¿íè.

Àëå íàñòàâ ÷àñ çàì³íèòè òèõ, õòî òðèâàëèé ïåð³-
îä ïåðåáóâàº íà ïåðåäîâ³é â çîí³ ÀÒÎ, äàòè ìîæëè-
â³ñòü ¿ì ïåðåïî÷èòè.

Çâåðòàþñÿ äî Âàñ, ìåøêàíö³ Êèºâà, ãðîìàäÿíè
Óêðà¿íè ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³ â³êîì â³ä 20 äî 60 ðîê³â, ÿê³
â ïîïåðåäí³ ðîêè ïðîõîäèëè â³éñüêîâó ñëóæáó â
Çáðîéíèõ ñèëàõ òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàííÿõ
³ ìàþòü â³éñüêîâî-îáë³êîâó ñïåö³àëüí³ñòü, äîñâ³ä
ñëóæáè â «ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ»: ÿêùî õòîñü íå îòðèìàâ
ïîâ³ñòêó (çàïðîøåííÿ) ç ðàéîííîãî â³éñüêîâîãî êî-
ì³ñàð³àòó, ïðîøó ïðèáóòè äî ðàéâ³éñüêêîìàòó çà
ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ é ïåðåáóâàííÿ íà â³éñüêîâîìó îá-
ë³êó (àáî çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ áåç ïå-
ðåáóâàííÿ íà â³éñüêîâîìó îáë³êó) äëÿ óòî÷íåííÿ äà-
íèõ, ïðîõîäæåííÿ ìåäè÷íîãî îãëÿäó òà âèçíà÷åí-
íÿ ïîòðåáè â ïðèçîâ³ ïî ìîá³ë³çàö³¿. Ç ñîáîþ ìàòè äî-
êóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó (ïàñïîðò), â³éñüêîâèé
êâèòîê ³ — ïî ìîæëèâîñò³ — íàÿâí³ ìåäè÷í³ äîêó-
ìåíòè.

Àäðåñè ðàéîííèõ â³éñüêîâèõ êîì³ñàð³àò³â ó
ì. Êèºâ³ òà òåëåôîíè ÷åðãîâèõ:

Äàðíèöüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 26,òåë. (044) 566-50-93
Äåñíÿíñüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. Âîëêîâà, 2-à, òåë. (044) 518-41-80
Äí³ïðîâñüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. Ëåáåäºâà, 14-à, òåë. (044) 220-23-22
Îáîëîíñüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. Ë. Ãàâðî, 16-à, òåë. (044) 464-78-02

Ïå÷åðñüêî-Ãîëîñ³¿âñüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. Êîìàäàðìà Êàìåíºâà, 1, òåë. (044)

285-03-50
Ïîä³ëüñüêèé ÐÂÊ, Øåâ÷åíê³âñüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. Ñàëþòíà, 4, òåë. (044) 400-61-46
Ñâÿòîøèíñüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. Ã. Îí³ñêåâè÷à, 1, òåë. (044) 424-10-24
Ñîëîì’ÿíñüêèé ÐÂÊ
ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, 5-à, òåë. (044) 241-13-25
Äîâîäæó äî â³äîìà ãðîìàäÿí, ùî äåðæàâà çîêðå-

ìà âñòàíîâèëà òàê³ ï³ëüãè äëÿ ìîá³ë³çîâàíèõ: çáåðå-
æåííÿ çà ìîá³ë³çîâàíèì ì³ñöÿ ðîáîòè (ïîñàäè), ñå-
ðåäíüîãî çàðîá³òêó íà îñîáëèâèé ïåð³îä, àëå íå á³ëü-
øå îäíîãî ðîêó; äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîá³ë³çîâàíèõ ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³ä-
ïðèºìö³â — íå ïðèïèíÿºòüñÿ; ç ïî÷àòêó ³ äî çàê³í-
÷åííÿ îñîáëèâîãî ïåð³îäó ìîá³ë³çîâàíèì íå áóäóòü
íàðàõîâóâàòèñü øòðàôí³ ñàíêö³¿, ïåíÿ çà íåâèêî-
íàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íè-
ìè îñîáàìè, â òîìó ÷èñë³ áàíêàìè, à òàêîæ ïðîöåí-
òè çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòîì.

Òàêîæ ³íôîðìóþ, ùî íå ï³äëÿãàþòü ïðèçîâó çà
ìîá³ë³çàö³ºþ òàê³ êàòåãîð³¿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíèõ:

çàáðîíüîâàí³ íà ïåð³îä ìîá³ë³çàö³¿ òà íà âîºí-
íèé ÷àñ; ÷îëîâ³êè, ÿê³ ìàþòü òðüîõ òà á³ëüøå ä³òåé
â³êîì äî 18 ðîê³â; âèçíàí³ íåïðèäàòíèìè äî â³éñü-
êîâî¿ ñëóæáè â³éñüêîâî-ë³êàðñüêîþ êîì³ñ³ºþ; ñòó-
äåíòè òà àñï³ðàíòè äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ; îñîáè,
çàéíÿò³ ïîñò³éíèì äîãëÿäîì çà íåä³ºçäàòíèìè, ùî
éîãî ïîòðåáóþòü, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-
¿íè; äåÿê³ ³íø³ êàòåãîð³¿ ãðîìàäÿí, âèçíà÷åí³ çàêî-
íîì.

ß ïëåêàþ íàä³þ, ùî íàøå òðèì³ëüéîííå ì³ñòî
çìîæå ³ öüîãî ðàçó çàáåçïå÷èòè Çáðîéí³ ñèëè Óêðà-
¿íè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèìè â³éñüêîâèìè êàäðàìè,
çãóðòóâàòèñü äëÿ ïîñèëåííÿ íàøî¿ àðì³¿ òà îáîðîíè
äåðæàâè â ö³ëîìó äëÿ çäîáóòòÿ Ïåðåìîãè!

Ñëàâà Óêðà¿í³! Ñëàâà Ãåðîÿì!

З повагою,
Військовий комісар Київського міського військового

комісаріату 
полковник В. І. КИДОНЬ

Ï³äãîòóâàëà Äàð’ÿ ÕÌÅËÅÂÑÜÊÀ | «Õðåùàòèê»

Êè¿âñüê³ ï³äïðèºìñòâà çíèæóþòü
ð³âåíü åëåêòðîñïîæèâàííÿ

Àìáóëàòîð³ÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ïî÷àëà ïðèéîì ìàëÿò
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про продаж земельної ділянки на земельних торгах 

(аукціоні) для будівництва, експлуатації 
та обслуговування комплексу з надання послуг автовласникам 

із супутньою інфраструктурою на вул. Зодчих, 3�б 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 568/568 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 За�

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний кадастр»,
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону Укра�
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко�
мунальної власності», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь�
ка рада
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оборони�та�іншо�о�призначення)�(справа�Є-1198).

2.�Затвердити�стартов��цін��продаж��земель-

ної� ділян�и —� лот�� (�адастровий� номер

8000000000:75:322:0028)�на�в�л.�Зодчих,�3-б��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а�вистав-

ляється�на�земельні�тор�и���розмірі�3443600,00

�рн.�(три�мільйони�чотириста�соро��три�тисячі

шістсот��ривень�00��опійо�)�на�підставі�е�сперт-

ної��рошової�оцін�и.

3.�Встановити��ро��земельних�тор�ів�по�зе-

мельній�ділянці���розмірі�5�відсот�ів�від�старто-

вої�ціни�земельної�ділян�и,�що�становить�172180,00

�рн.�(сто�сімдесят�дві�тисячі�сто�вісімдесят��ри-

вень�00��опійо�).

4.�Затвердити��мови�продаж��земельної�ді-

лян�и�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання��омпле�с��з�надання�посл���автовлас-

ни�ам�із�с�п�тньою�інфрастр��т�рою�на�в�л.�Зод-

чих,� 3-б� �� Святошинсь�ом�� районі�

м.�Києва�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

5.�Продати�переможцю�земельних�тор�ів�земель-

н��ділян����ом�нальної�власності�територіальної

�ромади� міста� Києва� (�адастровий� номер

8000000000:75:322:0028)�на�в�л.�Зодчих,�3-б��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�площею�0,2500

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

вання��омпле�с��з�надання�посл���автовласни-

�ам�із�с�п�тньою�інфрастр��т�рою.

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

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

�ої�державної�адміністрації):

6.1.�Забезпечити�під�отов���прое�т��до�ово-

р����півлі-продаж��земельної�ділян�и�на�в�л.�Зод-

чих,�3-б���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

6.2.�Забезпечити�передач��ви�онавцю�земель-

них�тор�ів�до��ментів�та�матеріалів�на�лот�не�піз-

ніше�30��алендарних�днів�після�надходження�цьо-

�о�рішення�до�Департамент��земельних�рес�рсів

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

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

7.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

пізніше�10�робочих�днів�після�надходження�цьо-

�о�рішення�надати�містоб�дівні��мови�та�обме-

ження�щодо�заб�дови�земельної�ділян�и�на�в�л.

Зодчих,� 3-б� �� Святошинсь�ом�� районі�

м.�Києва.

8.�Переможцю�земельних�тор�ів:

8.1.�У�ласти�до�овір���півлі-продаж��безпосе-

редньо�в�день�проведення�тор�ів.

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

ної�ділян�и�з�ідно�з�вимо�ами�статті�91�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

9.�Попередити�переможця�а��ціон�,�що�пра-

во�власності�на�земельн��ділян���може�б�ти�при-

пинено�відповідно�до�статей�140,�143�Земель-

но�о��оде�с��У�раїни.

10.�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

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

від�10.12.2014�№ 568/568

УМОВИ
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу з надання по�
слуг автовласникам із супутньою інфраструктурою 

на вул. Зодчих, 3�б у Святошинському районі м. Києва

1.�Ціна�продаж��земельної�ділян�и�підля�ає�сплаті�переможцем�земельних�тор�ів�не�пізніше�трьох

бан�івсь�их�днів�з�дня���ладання�до�овор����півлі-продаж�.

2.�Гарантійний�внесо�,�сплачений�переможцем�а��ціон��по�земельній�ділянці�на�в�л.�Зодчих,�3-б

��Святошинсь�ом��районі�м.�Києва,�при�подальших�остаточних�розрах�н�ах�за�до�овором���півлі-

продаж��земельної�ділян�и�зарахов�ється�до���півельної�ціни.

3.�Право�власності�на�земельн��ділян���переходить�до�переможця�земельних�тор�ів�після�нота-

ріально�о�посвідчення�до�овор����півлі-продаж��земельної�ділян�и�та�державної�реєстрації�права�влас-

ності�на�земельн��ділян���відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�за��мови�сплати�переможцем�земель-

них�тор�ів�повної�ціни�продаж��земельної�ділян�и,�а�та�ож�пені�(��разі�наявності).

4.�У�разі�несплати���встановлений�за�онодавством�стро���оштів�за�до�овором���півлі-продаж�

земельної�ділян�и�рез�льтати�земельних�тор�ів�мож�ть�б�ти�ан�льовані.�При�цьом���арантійний�вне-

со��переможцю�тор�ів�не�повертається.

5.�Переможцю�земельних�тор�ів:

5.1.�З�дня�вини�нення�права�власності�на�земельн��ділян��,�придбан��за�до�овором���півлі-про-

даж��земельної�ділян�и,�сплач�вати�земельний�подато����розмірах�і�поряд��,�передбачених�за�о-

нодавством�У�раїни.

5.2.�Ви�ористов�вати�земельн��ділян���за�цільовим�призначенням.

5.3.�Забезпеч�вати�вільний�дост�п�до�проданої�земельної�ділян�и�для��онтролю�за�дотриманням

власни�ом��мов�продаж��земельної�ділян�и�та�для�про�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�іс-

н�ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених���межах�земельної�ділян�и.

5.4.�Питання�пайової��часті�вирішити�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04.02.2014

№ 6/10152�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2014�рі�».

5.5.�Питання�відш�од�вання�відновної�вартості�зелених�насаджень�та�інші�питання�майнових�від-

носин�виріш�вати�в��становленом��поряд��.

5.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�05.02.2013

№ 1280/0/12/19-13�та�від�27.11.2013�№ 20646/0/12/09-13,�Головно�о��правління�Держсан-

епідсл�жби���м.�Києві�від�25.10.2012�№ 1602,�Державно�о��правління�охорони�нав�олишньо�о�при-

родно�о�середовища�в�м.�Києві�від�20.11.2012�№ 05-05/71/6, Головно�о��правління�охорони���ль-

т�рної�спадщини�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

від�24.10.2012�№ 5945�та�Головно�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від�17.12.2013�№ 5367.

5.7.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�а�земельної�ділян�и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

Заступник міського голови — секретар Київради О. Резніков

Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Рішення Київської міської ради № 572/572 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України та розглянувши заяву (клопотання) про продаж земель�

ної ділянки, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�проведення�е�спертної

�рошової�оцін�и�земельної�ділян�и�(�адастро-

вий�номер�8000000000:78:098:0210)�площею

0,0106��а�для�ре�онстр��ції�нежитлово�о�б�-

дин���з�подальшою�е�спл�атацією�під�тор�о-

вельний�об’є�т�з�надання�посл���населенню

на�в�л.�Лайоша�Гавро,�9-��(літ.�«А»)�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва,�що�підля�ає�продаж�

�р.�Адамен���Оле�сандр��Станіславович��(спра-

ва�№�Є-1249).

2.�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 внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 13 листопада 2013 року № 497/9985 

«Про передачу до сфери управління Територіального управління
Державної судової адміністрації України в місті Києві 

нежилих будинків та приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 559/559 від 9 грудня 2014 року
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве са�

моврядування в Україні», враховуючи звернення комунального підприємства «Київжитлоспецексплуата�
ція», від 03 червня 2014 року № 155/1/16�2123, від 19 червня 2014 року № 155/1/16�2381, від 28 серпня 2014 ро�
ку № 155/1/16�3464, Київська міська рада 

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 28.01.2015 пленарного засідання III сесії 

Київської міської ради VII скликання
Розпорядження № 28 від 26 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.�Провести�28�січня�2015�ро���о�14.00�пле-

нарне�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�VII�с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(м.�Київ,�в�лиця�Хрещати�,�36,�4-й

поверх)�з�внесенням�до�поряд���денно�о�та-

�их�питань:

— про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�;

— про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�.

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

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пле-

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

ради�VII�с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома

населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних

підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої

місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко
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ВИРІШИЛА:
1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро���№�497/9985�«Про

передач��до�сфери��правління�Територіально�о��правління�Державної�с�дової�адміністрації

У�раїни�в�місті�Києві�нежилих�б�дин�ів�та�приміщень��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�тах�1,�4�рішення�слова�«Гайцана,�4»�замінити�словами�«Гайцана�Ми�оли,�4,�літер

А»,�слова�«Смирнова-Ласточ�іна,�10-б»�замінити�словами�«Смирнова-Ласточ�іна,�10,�літер�Б».

1.2.�Позиції�1,�2�додат�а�до�рішення�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

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

1. Гайцана Миколи, 4, літер А 957,9

2 Смирнова�Ласточкіна, 10, літер Б 1466,6 Строком на 2 роки

Про введення в дію рішення Київської міської ради 
від 03.07.2014 № 23/23 «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 565/565 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статті 271 Податкового кодексу України, частини четвертої статті 23 Закону України «Про
оцінку земель», пункту 34 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 59 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні», враховуючи пункт 5 рішення Київської міської ради від 03.07.2014 № 23/23 «Про за�
твердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва», з метою економіч�
ного регулювання земельних відносин, визначення розмірів і встановлення порядку плати за землю в місті
Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�03.07.2014

№ 23/23�«Про�затвердження�технічної�до��мен-

тації�з�нормативної��рошової�оцін�и�земель�міста

Києва»�ввести�в�дію�з�01.07.2015�(справа�А-21252).

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�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 надання Дієцезіальній Місійній Семінарії 
«Редемпторіс Матер» Київсько�Житомирської Дієцезії 

Римсько�Католицької церкви земельної ділянки 
для реконструкції існуючої будівлі, будівництва, експлуатації 

та обслуговування гуртожитку, будівель 
та споруд духовної семінарії на вул. Восьмого березня, 11 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 576/576 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 92, 120, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до де�
яких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» та роз�
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�Дієцезіальній�Місійній

Семінарії�«Редемпторіс�Матер»�Київсь�о-Житомир-

сь�ої�Дієцезії�Римсь�о-Католиць�ої�цер�ви�для

ре�онстр��ції�існ�ючої�б�дівлі,�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання���ртожит��,�б�дівель

та�спор�д�д�ховної�семінарії�на�в�л.�Восьмо�о

березня,�11�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(�а-

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

заб�дови,�справа�Д-6591,�заява�ДЦ�№ 01005-

000116014-014�від�20.12.2013).

2.�Надати�Дієцезіальній�Місійній�Семінарії�«Ре-

демпторіс�Матер»�Київсь�о-Житомирсь�ої�Діє-

цезії�Римсь�о-Католиць�ої�цер�ви,�за��мови�ви-

�онання�п�н�т��3�цьо�о�рішення,���постійне��о-

рист�вання�земельн��ділян���площею�0,5131��а

(�адастровий�номер�8000000000:78:306:0007)

для�ре�онстр��ції�існ�ючої�б�дівлі,�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання���ртожит��,�б�дівель

та�спор�д�д�ховної�семінарії�на�в�л.�Восьмо�о

березня,�11�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�із

земель��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва���зв’яз���з�переходом�права

власності�на�майно�(до�овір���півлі-продаж��не-

житлово�о�б�дин���від�28.04.2010�№ 120,�а�т

прийом�-передачі�нежитлово�о�б�дин���від

28.04.2010,�до�овір���півлі-продаж��нежилої�б�-

дівлі�від�28.04.2010�№ 121,�а�т�прийом�-пере-

дачі�нежитлової�б�дівлі�від�28.04.2010).

3.�Дієцезіальній�Місійній�Семінарії�«Редемпто-

ріс�Матер»�Київсь�о-Житомирсь�ої�Дієцезії�Рим-

сь�о-Католиць�ої�цер�ви:

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

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

с��У�раїни.

3.2.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстрації

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».

3.3.�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.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри�від�23.01.2012�№ 780/0/12-2/19-12,�Головно-

�о��правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

03.12.2013�№ 5051.

3.5.�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.

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

�становленом��поряд��.

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

1�рішення�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої�місь-

�ої�Ради�деп�татів�тр�дящих�від�11.10.66�№ 1456

«Про�відвод�земельних�діляно��підприємствам�і

ор�анізаціям�під��апітальне�б�дівництво».

5.�Попередити�земле�орист�вача,�що�ви�о-

ристання�земельної�ділян�и�не�за�цільовим�при-

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

рист�вання�нею�відповідно�до�вимо��статей�141,

143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

6.�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 передачу земельної ділянки публічному 
акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд»

для будівництва та експлуатації житлового будинку 
з вбудованими нежитловими приміщеннями 

на вул. Святошинській у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 579/579 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою що�
до відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�п�блічном��а�ціо-

нерном��товариств��«Холдин�ова��омпанія�«Ки-

ївмісь�б�д»�для�б�дівництва�та�е�спл�атації

житлово�о�б�дин���з�вб�дованими�нежитлови-

ми�приміщеннями�на�в�л.�Святошинсь�ій���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�зе-

мель —�землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�-

дови,�справа�Д-6612,�заява�ДЦ�№ 01013-

000105856-014�від�14.10.2013).

2.�Передати�п�блічном��а�ціонерном��това-

риств��«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»,

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

�орот�остро�ов��оренд��на�3�ро�и�земельн�

ділян���площею�0,4975��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:225:0108)�для�б�дівництва�та

е�спл�атації�житлово�о�б�дин���з�вб�довани-

ми�нежитловими�приміщеннями�на�в�л.�Свя-

тошинсь�ій���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

із�земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва.

3.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«Хол-

дин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»:

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�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�10.09.2012�№ 11931/0/01/19-12,�від

24.10.2012�№ 14011/0/18-3/09-12,�Державно-

�о��правління�охорони�нав�олишньо�о�природ-

но�о�середовища�в�м.�Києві�від�17.12.2012

№ 05-08/7826,�Головно�о��правління�охорони

��льт�рної�спадщини�від�23.10.2012�№ 5935

та�Головно�о��правління�Держзема�ентства��

м.�Києві�від�02.07.2013�№ 2288.

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

в��становленом��поряд��.

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

відно�до�за�онодавства.

3.5.�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.

3.6.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

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 товариству з обмеженою відповідальністю 
«ДЕМЗ» земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування виробничого корпусу на вул. Шахтарській, 4
(літера А) в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 583/583 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», стат�
ті 32 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста�
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�товариств��з�обмеженою�відпо-

відальністю�«ДЕМЗ»,�за��мови�ви�онання�п�н�-

т��2�цьо�о�рішення,����орот�остро�ов��оренд�

на�5�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,3627��а

(�адастровий�номер�8000000000:78:081:0005)

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

�о��орп�с��на�в�л.�Шахтарсь�ій,�4�(літера�А)�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва���зв’яз���з�переходом�права�влас-

ності�на�об’є�т�нер�хомо�о�майна�(до�овір���-

півлі-продаж��нежитлово�о�б�дин���від�22.09.2010

№ 2886)�(�ате�орія�земель —�землі�житлової

та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа�№�А-20258,

заява� ДЦ� № 01006-000102203-014� від

17.09.2013).

2.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ДЕМЗ»:

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

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

�оде�с��У�раїни.

2.2.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

2.3.�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.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.5.�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.

2.6.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені���листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�30.09.2013

№ 05704-20757.

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

6�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28.11.2002

№ 112/272�«Про�оформлення�права��орист�-

вання�земельними�ділян�ами».

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

ди�земельної�ділян�и�від�17.11.2004�№ 78-6-00232

з�момент��державної�реєстрації�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�між�Київсь�ою�місь�ою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ДЕМЗ»�(лист-з�ода�лі�відатора�від-

�рито�о�а�ціонерно�о�товариства�«ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД»

від�07.12.2011�№ 1795).

5.�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.

6.�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
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Про надання Перинатальному центру м. Києва земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд

Перинатального центру м. Києва на вул. Предславинській, 9 
у Печерському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 599/599 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо

відведення земельної ділянки, Київська міська рада

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

ведення�земельної�ділян�и�Перинатальном�

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

вання�б�дівель�і�спор�д�Перинатально�о�цен-

тр��м.�Києва�на�в�л.�Предславинсь�ій,�9���Пе-

черсь�ом��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель —

землі�охорони�здоров’я�і�соціальних�посл��,

заява�ДЦ�№ 01013-000136824-014�від�03.06.2014,

справа�А-4311).

2.�Надати�Перинатальном��центр��м.�Києва,

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

постійне��орист�вання�земельн��ділян���пло-

щею� 1,3964� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:027:0002)�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�Перинаталь-

но�о�центр��м.�Києва�на�в�л.�Предславинсь�ій,

9���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

3.�Перинатальном��центр��м.�Києва:

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�Де-

партамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�від

27.11.2013�№ 20656/0/12-1/19-13,�Головно�о

�правління�Держзема�ентства���м.�Києві�від

20.03.2014�№ 19-26-0.31-1254/2-14,��правлін-

ня�охорони���льт�рної�спадщини�від�23.04.2014

№ 066/09-945.

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

в��становленом��поряд��.

3.4.�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.

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

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

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

��ментації�та�питання�пайової��часті�виріш�ва-

ти�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством

У�раїни.

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 приватизацію земельної ділянки громадянам Корольовій
Вірі Олександрівні, Корольову Сергію Івановичу та Корольовій
Юлії Сергіївні для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд на вул. Панорамній,
28<в у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 631/631 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно<
сті» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Корольовій�Вірі

Оле�сандрівні,�Корольов��Сер�ію�Іванович��та

Корольовій�Юлії�Сер�іївні���спільн��част�ов�

власність�земельн��ділян���площею�0,0883��а

(�адастровий�номер�8 000 000 000:82:413:0045)

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

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

в�л.�Панорамній,�28-в���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�в�том��чис-

лі:

— �ромадянці�Корольовій�Вірі�Оле�сандрів-

ні —�1/3�від�0,0883��а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010);

— �ромадянин��Корольов��Сер�ію�Іванови-

ч� —�1/3�від�0,0883��а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010);

— �ромадянці�Корольовій�Юлії�Сер�іївні —

1/3�від�0,0883��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�16.08.2010)�(�ате�орія�земель —�зем-

лі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�справа

П-8878).

2.�Громадянам�Корольовій�Вірі�Оле�сандрів-

ні,�Корольов��Сер�ію�Іванович��та�Корольовій

Юлії�Сер�іївні:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�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.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян���може�б�ти�припинено���випад�ах,�перед-

бачених�статтями�140,�143�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

4.�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 Релігійній громаді Української Православної
Церкви парафії Святого Великомученика Георгія Побідоносця 

у Солом’янському районі м. Києва земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування Храмового

комплексу на вул. Георгія Кірпи, 1 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 611/611 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відве<

дення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ведення�земельної�ділян�и�Релі�ійній��ромаді

У�раїнсь�ої�Православної�Цер�ви�парафії�Свято-

�о�Вели�ом�чени�а�Геор�ія�Побідоносця���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�Храмово�о��ом-

пле�с��на�в�л.�Геор�ія�Кірпи,�1���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(�ате�орія�земель—�землі�жит-

лової�та��ромадсь�ої�заб�дови)�(справа�Д-6799,

заява�ДЦ�№01013-000108134-014�від�28.10.2013).

2.�Надати�Релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої�Пра-

вославної�Цер�ви�парафії�Свято�о�Вели�ом�че-

ни�а�Геор�ія�Побідоносця���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва,�за��мови�ви�онання�п�н�т��3

цьо�о�рішення,���постійне��орист�вання�зе-

мельн��ділян���площею�0,5068��а�(�адастро-

вий�номер�8000000000:72:121:0074)�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�Храмово�о��ом-

пле�с��на�в�л.�Геор�ія�Кірпи,�1���Солом’янсь�о-

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.�Релі�ійній��ромаді�У�раїнсь�ої�Православної

Цер�ви�парафії�Свято�о�Вели�ом�чени�а�Геор�ія

Побідоносця���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва:

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки Посольству Республіки

Туреччина в Україні на вул. Сергія Струтинського у Печерському
районі м. Києва для будівництва транспортної інфраструктури

(для організації під’їзних шляхів до Посольства Туреччини)
Рішення Київської міської ради № 672/672 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе<
мельної ділянки Посольству Республіки Туреччина в Україні на вул. Сергія Струтинського у Печерському райо<
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом Укра<
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко<
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�Посольств��Респ�блі�и�Т�реччина�в�У�ра-

їні�на�в�л.�Сер�ія�Стр�тинсь�о�о���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,24

�а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)�в��орот�о-

стро�ов��оренд��на�5�ро�ів�для�б�дівництва

транспортної�інфрастр��т�ри�(для�ор�анізації

під’їзних�шляхів�до�Посольства�Т�реччини)�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-22087).

2.�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

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.�Ви�он�вати��мови�заб�дови�земельної

ділян�и�з�ідно�з�містоб�дівними��мовами�і�об-

меженнями�щодо�заб�дови�та�дозволом�на�ви-

�онання�б�дівельних�робіт,�одержаними�в��с-

тановленом��за�онодавством�поряд��.

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

в��становленом��поряд��.

3.4.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання�та�архіте�-

т�ри�від�10.10.2013�№ 13267/0/18-3/19-12�Де-

партамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збере-

ження�природно�о�середовища�від�09.10.2013

№ 064-13449�та�Головно�о��правління�Держ-

зема�ентства���м.�Києві�від�11.06.2013�№ 1988.

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�статей�141,�143�Земель-

но�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

Додато��не�др���ється.�
Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради

Про поновлення товариству з обмеженою відповідальністю
«ЄВРОБУДІВНИЦТВО» договору оренди земельної ділянки 

для будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано<
прибудованими приміщеннями, об’єктами соціальної

інфраструктури та з паркінгами на вул. Багговутівській, 1<а 
у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 673/673 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши клопотання товариства з обме<

женою відповідальністю «ЄВРОБУДІВНИЦТВО» про поновлення договору оренди земельної ділянки від
09.07.2014 № КОП<0223, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до�овір�оренди�зе-

мельної�ділян�и�від�20.10.2004�№ 91-6-00350

площею� 2,2923� �а� (�адастровий� номер

8000000000:91:006:0033),���ладений�між�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�радою�і�товариством�з�обме-

женою�відповідальністю�«ЄВРОБУДІВНИЦТВО»

для�б�дівництва��омпле�с��житлових�б�дин�ів

з�вб�довано-приб�дованими�приміщеннями,

об’є�тами�соціальної�інфрастр��т�ри�та�з�пар-

�ін�ами�на�в�л.�Ба��ов�тівсь�ій,�1-а���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�п�н�т��9

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29.04.2004

№ 237/1447�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно��та�припинення�права��орист�ван-

ня�землею»�(справа�А-21160).

2.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної

плати,�визначений�в�до�оворі�оренди�земель-

ної�ділян�и�від�20.10.2004�№ 91-6-00350,�під-

ля�ає�приведенню���відповідність�до�норм�за-

�онодавства.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«ЄВРОБУДІВНИЦТВО»:

3.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

мент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�для���ладання�додат-

�ової���оди�про�поновлення�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�від�20.10.2004�№ 91-6-

00350.

3.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Де-

партамент��земельних�рес�рсів�від�29.08.2014

№ 057041-8523.

4.�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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
27 ñ³÷íÿ 2015 ð.

¹10(4606)

6

Про приватизацію земельної ділянки громадянам 
Рєзніку Михайлу Леонідовичу, Рєзнік Юлії Іванівні 
та Рєзніку Дмитру Михайловичу для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд на вул. Панорамній, 28 у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 632/632  від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно7
сті» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�	ромадянам�Рєзні���Михайл�

Леонідович�,�Рєзні��Юлії�Іванівні�та�Рєзні��

Дмитр��Михайлович����спільн��част�ов��влас-

ність�земельн��ділян���площею�0,0724�	а�(�а-

дастровий�номер�8 000 000 000:82:413:0030)

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

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

на�в�л.�Панорамній,�28���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�із�земель��ом�нальної�власності

територіальної�	ромади�міста�Києва,�в�том�

числі:

— 	ромадянин��Рєзні���Михайл��Леонідови-

ч� —�1/3�від�0,0724�	а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010);

— 	ромадянці�Рєзні��Юлії�Іванівні —�1/3�від

0,0724�	а�(свідоцтво�про�право�власності�від

16.08.2010);

— 	ромадянин��Рєзні���Дмитр��Михайлови-

ч� —�1/3�від�0,0724�	а�(свідоцтво�про�право

власності�від�16.08.2010)�(�ате	орія�земель —

землі�житлової�та�	ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�П-8895).

2.�Громадянам�Рєзні���Михайл��Леонідови-

ч�,�Рєзні��Юлії�Іванівні�та�Рєзні���Дмитр��Ми-

хайлович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

	о��оде�с��У�раїни.

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

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

інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�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.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

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

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

��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про�дер-

жавн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хоме

майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�приватної�власності�на�земельн��ді-

лян���може�б�ти�припинено���випад�ах,�перед-

бачених�статтями�140,�143�Земельно	о��оде�-

с��У�раїни.

4.�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 дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю «Адміністративно7складський комплекс 
«Кудрявський» на вул. Кудрявській, 167а у Шевченківському

районі м. Києва для реконструкції будівель та споруд, 
будівництва, експлуатації та обслуговування житлово7офісного

комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями
громадського, торговельного та розважального призначення 

з наземними та підземними паркінгами
Рішення Київської міської ради № 654/654 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Адміністративно7складський комплекс «Куд7
рявський» на вул. Кудрявській, 167а у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат7
тями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Адміністративно-с�ладсь�ий��омпле�с�«К�д-

рявсь�ий»�на�в�л.�К�дрявсь�ій,�16-а���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�1,55�	а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної�	ромади�міста�Києва)

в�дов	остро�ов��оренд��на�15�ро�ів�для�ре�он-

стр��ції�б�дівель�та�спор�д,�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл�	ов�вання�житлово-офісно-

	о��омпле�с��з�вб�дованими�та�приб�довани-

ми�приміщеннями�	ромадсь�о	о,�тор	овельно-

	о�та�розважально	о�призначення�з�наземни-

ми�та�підземними�пар�ін	ами�з	ідно�з�планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-22011).

2.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті

Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Златоустівській, 47—49 

у Шевченківському районі м. Києва для будівництва 
та експлуатації житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення
Рішення Київської міської ради № 660/660 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7
мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Златоустівській, 47—49 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, ке7
руючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких зако7
нодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 час7
тини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕ-

РАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНО-

ЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.�Злато�стів-

сь�ій,�47—49���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�0,31�	а�(земельна�ді-

лян�а��ом�нальної�власності�територіальної

	ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�вання

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�житлово	о�б�-

дин���з�вб�дованими�приміщеннями�	ромадсь�о-

	о�призначення�з	ідно�з�планом-схемою�(до-

дато��до�рішення)�(К-22944).

2.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті

Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою
відповідальністю «ДЖЕНБОРІ ЮА» на просп. Московському, 20 

в Оболонському районі м. Києва для реконструкції, 
обслуговування та експлуатації будівель офісного, 

торговельного, виробничого призначення
Рішення Київської міської ради № 664/664 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7
мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «ДЖЕНБОРІ ЮА» на просп. Московському, 20 в
Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу Укра7
їни, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са7
моврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ДЖЕНБОРІ�ЮА»�на�просп.�Мос�овсь�о-

м�,�20�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,60�	а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної�власності�територіальної�	ромади

міста�Києва)�в�дов	остро�ов��оренд��на�10�ро-

�ів�для�ре�онстр��ції,�обсл�	ов�вання�та�е�спл�-

атації�б�дівель�офісно	о,�тор	овельно	о,�ви-

робничо	о�призначення�з	ідно�з�планом-схе-

мою�(додато��до�рішення)�(К-22424).

2.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті

Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гаражно7будівельному 

кооперативу «Сигнал» на вул. Андрія Малишка, 6 
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування гаражів
Рішення Київської міської ради № 666/666 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7
мельної ділянки гаражно7будівельному кооперативу «Сигнал» на вул. Андрія Малишка, 6 у Дніпровському райо7
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 7971, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею
50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої стат7
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�	аражно-б�дівельном���ооператив��«Си	-

нал»�на�в�л.�Андрія�Малиш�а,�6���Дніпровсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�1,17

	а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної�	ромади�міста�Києва)���власність

для�е�спл�атації�та�обсл�	ов�вання�	аражів

з	ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)

(К-21320).

2.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті

Київради

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

Оболонському районному управлінню 
Головного управління МВС України в місті Києві 

на вул. Маршала Малиновського, 27а в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації 

та обслуговування нежитлових будівель
Рішення Київської міської ради № 670/670 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе7
мельної ділянки Оболонському районному управлінню Головного управління МВС України в місті Києві на
вул. Маршала Малиновського, 27а в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись стаття7
ми 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому7
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�Оболонсь�ом��районном���правлінню

Головно	о��правління�МВС�У�раїни�в�місті�Ки-

єві�на�в�л.�Маршала�Малиновсь�о	о,�2-а�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�
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площею�0,55��а�(земельна�ділян�а�державної�власності)�в�постійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�нежитлових�б�дівель�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�(№�К-22221).

2.�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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради

Про поновлення публічному акціонерному товариству 
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054» договору 

оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд на вул. Малинській, 20 у Святошинському районі м. Києва та внесення

змін до нього
Рішення Київської міської ради № 687/687 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статей 30, 33 Закону України «Про оренду землі» та розглянувши лист=звернення публічного акціонерного това=
риства «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13054» від 01.02.2013 № 9, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Поновити�на�15�ро�ів�до�овір�оренди�земельної�ді-

лян�и�від�06.12.2004�№ 75-6-00157�площею�10,3602��а

(�адастровий�номер�8000000000:75:383:0010),���ладе-

ний�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�від�ритим�а�ціо-

нерним�товариством�«КИЇВСЬКЕ�АВТОТРАНСПОРТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО�13054»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�та�спор�д�на�в�л.�Малинсь�ій,�20���Свя-

тошинсь�ом��районі�м.�Києва�на�підставі�п�н�т��10�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�05.07.2001�№ 382/1358

«Про�оформлення�права��орист�вання�земельними�ділян-

�ами»�в�реда�ції�п�н�т��4�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�27.12.2001�№ 179/1613�«Про�оформлення�права

�орист�вання�земельними�ділян�ами»�та�п�н�т��6.2�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15.04.2004�№ 178/1388

«Про�оформлення�права��орист�вання�земельними�ділян-

�ами»�(справа�№�А-20671).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�06.12.2004�№ 75-6-00157,�а�саме:�слова�«від�ри-

те�а�ціонерне�товариство»�замінити�словами�«п�блічне

а�ціонерне�товариство»���відповідних�відмін�ах.

3.�Встановити,�що�розмір�річної�орендної�плати,�ви-

значеної�в�до�оворі�оренди�земельної�ділян�и�від�06.12.2004

№ 75-6-00157,�підля�ає�приведенню���відповідність�до

норм�за�онодавства.

4.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«КИЇВСЬКЕ

АВТОТРАНСПОРТНЕ�ПІДПРИЄМСТВО�13054»:

4.1.�У�місячний�термін�надати�до�Департамент��зе-

мельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до��мен-

ти,�визначені�за�онодавством,�для���ладання�додат�о-

вої���оди�про�поновлення�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�від�06.12.2004�№ 75-6-00157�та�внесення�змін

до�ньо�о.

4.2.�Ви�онати�вимо�и,�ви�ладені�в�листі�Департамен-

т��земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

08.10.2014�№ 05704-10594.

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

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿
ïðîñïåêòîì Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, âóëèöåþ Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî

òà çàõ³äíîþ ìåæåþ òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó
“Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà TOB “ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ” (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü
ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿,
îáìåæåíî¿ ïðîñïåêòîì Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, âóëèöåþ Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî òà
çàõ³äíîþ ìåæåþ òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” ó
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â
ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿ ïðîñïåêòîì Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, âóëèöåþ
Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî òà çàõ³äíîþ ìåæåþ òåðèòîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó
“Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹ 518/10006 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³”.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé
ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿
ïðîåêòíèõ ð³øåíü Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ
éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ
éîãî ïîëîæåíü,ïîâ’ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é,
ôóíêö³îíàëüíî-ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè, ðîçâèòêîì çàãàëüíîì³ñüêîãî öåíòðó.
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âë³ ëüîäîâî¿ ñïîðòèâíî¿ àðåíè òà
ñïîðóä “Öåíòðàëüíî¿ ó÷áîâî-òðåíóâàëüíî¿ áàçè ïî êîâçàíÿðñüêîìó ñïîðòó“Ëüîäîâèé
ñòàä³îí”,îðãàí³çàö³ÿ íîâî¿ âõ³äíî¿ ãðóïè Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó“Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè”
â ðàéîí³ ñòàíö³¿ ìåòðî “²ïîäðîì” ç ðîçì³ùåííÿì ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó, êîíãðåñ-
õîëó, ïðåñ-öåíòðó, ìåä³à-öåíòðó. Òàêîæ ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü áóä³âíèöòâà
æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü
íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ òà
ãðîìàäñüêî-ä³ëîâîãî öåíòðó.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ôîðìóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ òåðèòîð³¿, ÿêà
ñêëàäàºòüñÿ, â îñíîâíîìó, ç îá’ºêò³â çàãàëüíîì³ñüêîãî çíà÷åííÿ: ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñó òà ãðîìàäñüêî-ä³ëîâîãî öåíòðó, ùî îáñëóãîâóþòü íàñåëåííÿ ïðèëåãëèõ
ðàéîí³â ïðèì³ñüêî¿ çîíè òà ï³äöåíòð³â òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíîãî, ô³íàíñîâî-
ãîòåëüíî-îô³ñíîãî ñïðÿìóâàííÿ, à òàêîæ æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â ç ðîçì³ùåííÿì
ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ïðîïîçèö³é ïðîïîíóºòüñÿ
áóä³âíèöòâî æèòëà íà ïåðñïåêòèâó (äî 2025 ð.) ç ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ
àâòîìîá³ë³â òà íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ â îáñÿç³ 174,1 òèñ. ì2.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè
îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàëó ïðîåêòíî¿ çàáóäîâè ïðîïîíóºòüñÿ íà ïåðñïåêòèâó
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ çîíè â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â, äèòÿ÷î¿
äîøê³ëüíî¿ óñòàíîâè íà 120 ì³ñöü òà øêîëè-ã³ìíàç³¿ íà 500 ì³ñöü.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè —Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé
ïðîåêòóâàëüíèê — TOB “TEPPÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ”.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿, îáìåæåíî¿ ïðîñïåêòîì Àêà-
äåì³êà Ãëóøêîâà, âóëèöåþ Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî òà çàõ³äíîþ ìåæåþ òåðèòî-
ð³¿ Íàö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó “Åêñïîöåíòð Óêðà¿íè” ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³
ì³ñòà Êèºâà, ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ
www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó
äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 24.02.2015 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì
ïð³çâèùà, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³
ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì,
äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ
òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

Îãîëîøåííÿ
25 ëþòîãî 2015 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ ÒÁ “Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà” (ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6-Á, 5-é

ïîâåðõ,òîðãîâèé çàë á³ðæ³) â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³ òîðãè ç ïðîäàæó ïðàâà îðåíäè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó ôîðì³ àóêö³îíó,îðãàí³çàòîðîì ÿêèõ âèñòóïàº
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà:

Ëîò ¹1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,0428 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:926:0005). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ì. Êè¿â,
Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Çàð³÷íà, 46.

Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó. Ñòðîê îðåíäè
20 ðîê³â.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó (ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà) — 616 799,75 ãðí.
Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 30 839,99 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ëîò ¹ 2. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,3280 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:90:015:0047). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ: ì. Êè¿â,

Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Êîëåêòîðíà.
Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ñêëàäñüêîãî êîìïëåêñó.

Ñòðîê îðåíäè 20 ðîê³â.
Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó (ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà) — 3 495 386,39 ãðí.
Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 174 769,32 ãðí. áåç ÏÄÂ
Ëîò ¹ 3. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,2088 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:78:119:0031). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â,

Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Êóðåí³âñüêà, 27-à. Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà ç àâòîñàëîíîì, âèñòàâêîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïðèáóäîâàíîþ ñòàíö³ºþ òåõîáñëóãîâóâàííÿ
ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè. Ñòðîê îðåíäè 20 ðîê³â.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó (ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà) — 677 174,20 ãðí. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 33 858,71 ãðí áåç ÏÄÂ
Ëîò ¹ 4. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,1630 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000: 69:153:0008). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â,

Ñîëîì’ÿíñüêèé ð-í, íà ðîç³ ïðîâ. Âèáîðçüêîãî òà âóë. Êîçåëåöüêî¿.
Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ àäì³í³ñòðàòèâíî-âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêèõ

áóä³âåëü. Ñòðîê îðåíäè 20 ðîê³â. Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó (ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà) — 71 632,47 ãðí. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 3 581,62 ãðí áåç ÏÄÂ
Ëîò ¹ 5. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,0753 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000: 69:153:0012). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â,

Ñîëîì’ÿíñüêèé ð-í, íà ðîç³ ïðîâ. Âèáîðçüêîãî òà âóë. Êîçåëåöüêî¿.
Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ âëàøòóâàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè. Ñòðîê îðåíäè 5 ðîê³â.
Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó (ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà) — 33 091,56 ãðí. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê — 1 654,58 ãðí áåç ÏÄÂ
Ëîò ¹ 6. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,2505 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000: 66:560:0003). Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ — ì. Êè¿â,

Äí³ïðîâñüêèé ð-í, âóë.Ëóíà÷àðñüêîãî, 24-à. Âèäè âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (äëÿ ì³ñòîáóä³âíèõ ïîòðåá): äëÿ áóä³âíèöòâà, îáñëóãîâóâàííÿ
òà åêñïëóàòàö³¿ êàôå òà ìàãàçèíó. Ñòðîê îðåíäè 20 ðîê³â. Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó (ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà) — 304 219,49 ãðí. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê —
15 210,98 ãðí áåç ÏÄÂ

Âèêîíàâåöü çåìåëüíèõ òîðã³â — Òîâàðíà á³ðæà “Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà” (ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 5, ïðèì³ùåííÿ 6Á, 5-é
ïîâåðõ).

Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç äîêóìåíòàìè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (ëîòè) çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì +38(044)230-95-49. Êîíòàêòíà îñîáà — ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð á³ðæ³ Øèìêî Ñ.Â. Ñàéòè Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè http://torgy.land.gov.ua.Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) https://kievcity.gov.ua/content/79_departament-zemel-
nykh-resursiv.html òà ÒÁ “Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà” www.visnik.kiev.ua.

Ãàðàíò³éí³ âíåñêè ñïëà÷óþòüñÿ áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒÁ “Êè¿âñüêà àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà” êîä ªÄÐÏÎÓ 23243248,
26001500093064 ó ÏÀÒ “Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê” ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300614.

Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê ó ðîçì³ð³ ø³ñòñîò ãðèâåíü 00 êîï³éîê ñïëà÷óºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ÒÁ “Êè¿âñüêà
àãðîïðîìèñëîâà á³ðæà” êîä ªÄÐÏÎÓ 23243248, 26005500086817 ó ÏÀÒ “Êðåä³ Àãð³êîëü Áàíê” ó ì. Êèºâ³, ÌÔÎ 300614.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâîê äëÿ ó÷àñò³ ó çåìåëüíèõ òîðãàõ 20 ëþòîãî 2015 ðîêó.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — äåñÿòü ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 559-39-34.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè çàïðî-

ïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Ðîçì³ð ð³÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ñòàíîì 
íà 30.10.2014

1

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²Ä-
ÏÐÈªÌÑÒÂÎ “ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅ-
ÄÈÊÎ-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 ïîâåðñ³ — 348,90 êâ. ì,
íà 3 ïîâåðñ³ — 155,00 êâ. ì)

ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿêå ÷àñòêîâî óòðèìóºòüñÿ çà
ðàõóíîê ì³ñöåâîãî áþäæåòó (íàäàí-
íÿ âòîðèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè)

2 ðîêè 364
äí³

1 ãðí íà ð³ê

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè,ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.Îðåíäîäàâåöü—Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Äàí³
ïðî îá’ºêò îðåíäè: áàëàíñîóòðèìóâà÷åì º Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè (ÊÌÄÀ). Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
(01004, ì. Êè¿â, Áóëüâàð Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 3, ë³ò. À, òåë. 279-61-09, 279-58-83.) Õàðàêòåðèñòè-
êà — ² ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 21,60 ì.êâ. Âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ-ïðîôåñ³éíà ñï³ëêà. Ñòà-
íîì íà 27.11.2014 ð.Ñòðîê îðåíäè çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì —2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ. ì —1 ãðí íà ð³ê, Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè —1 ãðí íà ð³ê.Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çà-
ÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåí-
äó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Õðåùàòèê 10,—Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Ó ðàç³ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó íà îáºêò îðåíäè,ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïîâèíåí â³äøêîäóâàòè âàð-
ò³ñòü îãîëîøåííÿ.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: Äåïàðòàìåíò êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ðàçóºâó Îëüãó ²ãîð³âíó íà
ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Äåñíÿíñüêî¿ ÐÄÀ â ì. Êèºâ³ â
³íòåðåñàõ Ê³âøèê Â.Ñ. äî Ðàçóºâî¿ Î.Â. ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 23 ëþòîãî 2015 ð.î 12.00 â ïðèì³ùåíí³ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç éîãî ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î. Ï.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äðèíÿ
Â’ÿ÷åñëàâà Àíàòîë³éîâè÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 12.00 23.02.2015
ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äðèíü ². Ì. ïðî ïîâåðíåííÿ áîðãó (êàá. ¹ 9,
ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í.Ä. Áóøà

Л А М П А Х У Т Р О С
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Відповіді на сканворд 



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, õî÷åòå, àáè âàñ ëþ-

áèëè? Äîâåä³òü ÿê íà ñëî-

âàõ, òàê ³ íà ä³ë³, ùî âè íå

ñêíàðà, à ùåäðèé ëèöàð, çäàòíèé

ï³òè íà æåðòâè çàðàäè ùàñòÿ áëèçü-

êèõ òà ð³äíèõ. Ðîá³òü ïîäàðóíêè,

çàéìàéòåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ,ðîçêîøå-

ëþéòåñÿ — íå çá³äí³ºòå.

ÒÅËÜÖ², ïðè÷èíîþ ïðîá-

ëåì, îáìåæåíü, íåðâîâèõ

ñòðåñ³â ìîæå ñòàòè ñëóæ-

áîâèé äåäëàéí,ïðèíöèïîâ³ñòü ïàðò-

íåðà, ñòðîã³ñòü íà÷àëüñòâà, ÿêà-íå-

áóäü ïðîôåñ³éíà äîìîâëåí³ñòü ÷è

âëàñíà íåïðèÿçíü äî êîãîñü.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ÿêùî â ãîëî-

â³ ðîÿòüñÿ äóìêè ïðî ìà-

òåð³àëüí³ ïðîáëåìè, æå-

í³òü ¿õ ãåòü! Êàïîñí³ ïåðåøêîäæà-

òèìóòü ÿñíîñò³ òà ëîã³÷íîñò³ ìèñ-

ëåííÿ ³ íàâ³òü ï³äøòîâõíóòü íà ãà-

÷îê äî ô³íàíñîâèõ øàõðà¿â.

ÐÀÊÈ,áàæàííÿ ³ ìîæëèâî-

ñò³ ðîçáàëàíñîâàí³, âò³ì,

ãàðìîí³éíî âïèñàòèñÿ â ðå-

àëüí³ñòü ìîæíà, ÿêùî ïðèáîðêàºòå

àïåòèòè ³ ïîñòàâèòå ³íòåðåñè äðóç³â,

ä³ëîâèõ ïîïë³÷íèê³â, øëþáíèõ îá-

ðàíö³â íà ÷³ëüíå ì³ñöå — òîä³ ¿õí³

ðåñóðñè ïðàöþâàòèìóòü ³ íà âàñ.

ËÅÂÈ íà ïîðîç³ êàðäèíàëü-

íèõ äîëåíîñíèõ çì³í, äî

ÿêèõ äîâãî êðîêóâàëè. Öå

ñòîñóºòüñÿ êàð’ºðè,ä³ëîâî¿ ñï³âïðà-

ö³,øëþáíèõ âçàºìèí.Íå á³éòåñÿ êðè-

òèêè,àðãóìåíòîâàíî â³äñòîþéòå ñâî¿

ïðèáóòêè,îáãîâîð³òü ðîçì³ð çàðïëà-

òè ç øåôîì, êîìïàíüéîíàìè.

Ä²ÂÈ, íà ðîáîò³ ÿê íà âóë-

êàí³, òóò â³ä âàñ âèìàãàº-

òüñÿ íå ëèøå äèñöèïë³íî-

âàí³ñòü. Ñë³ä àêòèâíî âêëþ÷àòèñÿ

ó òâîð÷³ åêñïåðèìåíòè, éòè â íîãó

ç íàóêîâèì ïðîãðåñîì, óïðîâàäæó-

âàòè íîâàö³éí³ ìåòîäèêè.

ÒÅÐÅÇÈ, æèòòÿ — öå ãðà.

Äîòðèìóéòåñÿ ö³º¿ àêñ³îìè,

³ òîä³ âñ³ ïðîáëåìè, ùî

ðîÿòüñÿ äîâêîëà,íå îòðóþâàòèìóòü

äóøó. Âò³ì, öå íå îçíà÷àº, ùî ìîæ-

íà íà÷õàòè íà îáîâ’ÿçêè ³, çàáóâøè

ïðî íàñë³äêè, ðîáèòè òå, ùî çàìà-

íåòüñÿ. Ðèçèê íå âàðòèé çàõîä³â ³

çàãðîæóº çáèòêàìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ,òåìà ïàðòíåð-

ñüêèõ âçàºìèí íàéàêòóàëü-

í³øà.Íà æàëü, ó âàøèõ ñó-

ïóòíèê³â çà ìàñêîþ ñïîêîþ ïðè÷à-

¿âñÿ á³ñèê íàâ³æåíñòâà,òîæ, îáðàâ-

øè íåâ³ðíó ñòðàòåã³þ ä³é (ï³ä âïëè-

âîì åãî¿çìó), ðèçèêóºòå îòðèìàòè

íà ñâîþ á³äîëàøíó ãîëîâó çëèâó

ãí³âó, øàëåíîãî ðîçäðàòóâàííÿ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², àáè çáåðåãòè

ñëóæáîâèé àâòîðèòåò, íå

áîâêàéòå í³÷îãî çîïàëó,

äîâêîëà — ñóºòà-ñóºò.Äîðîæ³òü ðî-

áî÷èì ì³êðîêë³ìàòîì, êîëåãè, ðî-

áîòîäàâö³ íèí³ íàåëåêòðèçîâàí³

âêðàé (÷åðåç ìåðêàíòèëüí³ñòü òà

ïðèçåìëåí³ñòü). Äîñòàòíüî ³ñêðè

íåïîðîçóì³íü ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³—³

ïîæåæà íåìèíó÷à.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ðîìàíòè÷íå

ùàñòÿ,ïðî ÿêå òàê ìàðèëè,

íåìîâ ÿñíå ñîíöå âèçèð-

íå ç-çà õìàð ³ çíèêíå. Âåñåëèé íà-

ñòð³é áóäå ç³ïñîâàíî, âò³ì, öå íå

ïðèâ³ä äëÿ ðîçïà÷ó, à íàâïàêè —

óðîê, àáè âè íå áóëè ñêíàðàìè ³

íàëàøòóâàëèñÿ íà ïîâíó ñàìîâ³ä-

äà÷ó â ìàòåð³àëüí³é, ñåêñóàëüí³é,

ëþáîâí³é ñôåðàõ.

ÂÎÄÎË²¯, ð³äíà äîì³âêà —

öå âàøà ãîðä³ñòü ³ ôîðòå-

öÿ.Öå ³äåàë,äî ÿêîãî ìàº-

òå ïðàãíóòè. Îäíàê íèí³ âè íàëàø-

òîâàí³ íà ñ³ìåéíèé òåðîð, äæèí

êîíôë³êò³â âèðâåòüñÿ ç ïëÿøêè ç

ïëà÷åâíèìè íàñë³äêàìè.

ÐÈÁÈ, ÿêùî ó âàñ º òàºì-

íèö³ àáî ãîòóºòå êîìóñü

ñþðïðèç, íå ï³ääàéòåñÿ

åìîö³ÿì, ³íàêøå ñåêðåòè, ùî ðå-

òåëüíî îáåð³ãàþòüñÿ,øâèäêî ñòàíóòü

íàäáàííÿì ïóáë³êè. ² íàéã³ðøå òå,

ùî áóäóòü íåïðàâèëüíî íèìè ðîç-

òëóìà÷åí³. Â êðèòè÷íó ìèòü àêòèâ-

íî âêëþ÷àéòå åíåðãîïîòåíö³àë,

áóäüòå ³í³ö³àòèâíèìè, òîä³ çá³ã îá-

ñòàâèí ïðàöþâàòèìå íà âàñ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 93 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 69 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 88 %

ãîðîñêîï

27 ñ³÷íÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 27 ñ³÷íÿ
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

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

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

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

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

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

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

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 39756
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1859 — Îòòàâà ïðîãîëîøåíà ñòî-

ëèöåþ Êàíàäè.

1880—Òîìàñ Åä³ñîí îòðèìàâ ïàòåíò

íà ëàìïî÷êó ðîçæàðþâàííÿ.

1944 — ó Ëåí³íãðàä³ áóëî äàíî àð-

òèëåð³éñüêèé ñàëþò íà ÷åñòü îñòà-

òî÷íî¿ ë³êâ³äàö³¿ áëîêàäè ì³ñòà, ÿêà

òðèâàëà ìàéæå 900 äí³â ³ çàáðàëà

æèòòÿ ñîòåíü òèñÿ÷ ëþäåé.

1977 — Âàò³êàí ï³äòâåðäèâ çàáî-

ðîíó æ³íêàì áóòè ñâÿùåíèêàìè Ðèì-

ñüêî¿ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè.

1998—çà êèòàéñüêèì ì³ñÿ÷íèì êà-

ëåíäàðåì ïî÷àâñÿ íîâèé 4696-é

ð³ê,ð³ê òèãðà.Çã³äíî ç ëåãåíäîþ,ðà-

õóíîê âåäåòüñÿ â³ä äíÿ, êîëè Áóä-

äà ç³áðàâ âñ³õ çâ³ð³â ñâ³òó ³ ïîîá³-

öÿâ âñ³ íàñòóïí³ ðîêè ïî ÷åðç³ íà-

çèâàòè ³ìåíåì êîæíîãî ç íèõ, ÿê-

ùî çâ³ð³ áóäóòü ïîê³ðíèìè ³ øàíîá-

ëèâèìè.Íà öþ ïðîïîçèö³þ ïðèñòà-

ëî ëèøå 12 òâàðèí—ùóð,áèê,òèãð,

çàºöü,äðàêîí,çì³ÿ,ê³íü,áàðàí,ìàâ-

ïà, ï³âåíü, ñîáàêà ³ âåäì³äü.

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ðîñ³éñüêà ïðîïàãàíäà ñòâåðäæóº,
ùî ×îðíå ìîðå âèêîïàëè «äðåâí³ óêðè»,
à Áàíäåðà — öå âò³ëåíèé ²ñóñ Õðèñòîñ
ÐÎÑ²ÉÑÜÊÀ ïðîïàãàíäà ðîçðî-
äèëàñÿ â ÷åðãîâèé ðàç íåñàìîâè-
òèì ôåéêîì, ÿêîìó ïîçàçäðèëè á
íàâ³òü ó ãåááåëüñ³âñüêîìó ì³í³ñ-
òåðñòâ³.

Òàê, ³íôîðìóº Joinfo. ua., íîâó
ïîðö³þ «ïóò³íñüêî¿ ëîêøèíè» ðî-
ñ³éñüê³ ïðîïàãàíäîíè çãîäóâàëè
ðîñ³ÿíàì íà òåëåêàíàë³ ÒÂÖ ó ïå-
ðåäà÷³ «Öåíòð ïîä³é».

Íà öåé ðàç êðåìë³âñüêà ïðîïà-
ãàíäà âçÿëàñÿ çà «óêðà¿íñüêó ³ñòî-
ð³þ» — ðîñ³ÿíàì âèð³øèëè ï³äíåñ-
òè ñâîþ âåðñ³þ òîãî, ÿê, í³áèòî,
âèêëàäàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ â óêðà¿íñüêèõ
øêîëàõ.

Ùîá äîâåñòè, ùî óêðà¿íö³ í³-
áèòî æèâóòü «ó ñâ³ò³ ì³ô³â», íà ÒÂÖ
âèáóõíóëè ñïðàâæí³ì ïîòîêîì
øèçîôðåí³÷íîãî êðåàòèâó.

Îòæå, ñòâåðäæóº ÒÂÖ, çà âåð-
ñ³ºþ óêðà¿íö³â, ×îðíå ìîðå º øòó÷-
íèì ³ âèêîïàíèì ÿêèìèñü «äðåâ-
í³ìè óêðàìè», ùîá êóïàòèñÿ ³ ïðà-
òè â íüîìó îäÿã — ñàìå òîìó, ìîâ-
ëÿâ, â ìîð³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñ³ðêî-
âîäíþ. Âò³ì, âåäó÷à ñêîðáîòíî
óòî÷íþº, ùî åëåìåíò çàçäðîñò³ äî
Ðîñ³¿ â ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ×îðíî-
ãî ìîðÿ â óêðà¿íö³â òåæ áóâ ïðè-
ñóòí³é — ìîâëÿâ, ÷îìó ó ñóñ³äà ìî-
ðå º, à ó «äðåâí³õ óêð³â» íåìàº?

Äàë³ âåäó÷à âèð³øèëà ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ñâî¿ âèäàòí³ ë³íãâ³ñ-
òè÷í³ ï³çíàííÿ ³ ï³äíåñëà ùå îä-
íó âèãàäàíó â Êðåìë³ áðåõíþ —
óêðà¿íö³, ìîâëÿâ, â³ðÿòü, ùî Îâ³-
ä³é ïèñàâ óêðà¿íñüêîþ.

«Âèÿâëÿºòüñÿ, Îâ³ä³é ïèñàâ
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ÿêî¿ äî Õ²Õ
ñòîë³òòÿ ÿê îêðåìî¿ íå áóëî, òà é
òåïåð ïèòàííÿ ¿¿ ³ñíóâàííÿ ñï³ð-
íå»,— çàïåâíÿº ðîñ³éñüêà ïðîïà-
ãàíäèñòêà.

Äàë³, çãàäàâøè ïðî íåäàâí³ íî-
âîð³÷í³ ñâÿòà, âåäó÷à â ÷åðãîâèé
ðàç òèðàæóº ì³ô ïðî í³áèòî «çà-
áîðîíåíîãî» â Óêðà¿í³ Ä³äà Ìîðî-
çà, ÿêîãî «ïðîì³íÿëè» íà Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ.

«ßêùî òè äàðóºø óêðà¿íñüêèì
ä³òÿì ïîäàðóíêè â³ä Ä³äóñÿ Ìî-
ðîçà — òè çðàäíèê óêðà¿íñüêî¿ íà-
ö³¿. ßêùî õî÷åø ùîñü ñâÿòêóâà-
òè — ñâÿòêóé äåíü íàðîäæåííÿ
Áàíäåðè 1 ñ³÷íÿ»,— öèòóþòü ÿêî-
ãîñü óêðà¿íñüêîãî áëîãåðà íà ðîñ³é-
ñüêîìó êàíàë³.

Çðîçóì³ëî, íå îá³éøëîñÿ ³ áåç
óëþáëåíî¿ «ñòðàøèëêè» ïðî ¿ñò³â-
íèõ íåìîâëÿò, ÿêèõ, ÿêùî â³ðèòè
ðàøà-òâ, ïîäàþòü ó âñ³õ ðåñòîðà-
íàõ Êèºâà.

«Óëþáëåíà ñòðàâà — ñìàæåíèé
ñåïàðàòèñò»,— ñòâåðäæóþòü æóð-
íàë³ñòè.

Íó ³, çðîçóì³ëî, íå îá³éøëè óâà-
ãîþ ³ ãîëîâíå «ïóãàëî» ðîñ³éñüêèõ
«âàòíèê³â» — Ñòåïàíà Áàíäåðó.

«Óêðà¿íöÿì ïîÿñíèëè, ùî Áàí-
äåðà í³õòî ³íøèé, ÿê âò³ëåíèé ²ñóñ
Õðèñòîñ, ³ íàðîäèâñÿ íå â Ãàë³ëå¿,
à â Ãàëè÷èí³, äå ³ ñòâîðèâ âåëèêó
óêðà¿íñüêó íàö³þ»,— æàõàþòüñÿ
ðîñ³éñüê³ æóðíàë³ñòè. Íó ³ çàâåð-
øóº ïîò³ê øèçîôðåí³÷íîãî êðåì-
ë³âñüêîãî ìàðåííÿ ùå îäèí «ë³íãâ³ñ-
òè÷íèé» åêñêóðñ: âèÿâëÿºòüñÿ,óêðà-
¿íö³ â³ðÿòü, ùî ³ìïåðàòîð Ïåòðî
âêðàâ ïðàâèëüíó íàçâó Óêðà¿íè —
Ðóñü, ï³ñëÿ ÷îãî çë³ñí³ «áàíäåð³â-
ö³» âèíàéøëè íàçâó Óêðà¿íà �
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