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Øåâ÷åíê³âñüêèé ìàðàôîí
�Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àþòü Äí³ ïàì’ÿò³ ãåí³àëüíîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà

19 áåðåçíÿ â³äáóäåòüñÿ
ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ III ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè VII ñêëèêàííÿ â³äáóäåòü-

ñÿ 19 áåðåçíÿ 2015 ðîêó î 10.00 â ñå-

ñ³éí³é çàë³ Êè¿âðàäè (ì. Êè¿â, âóëèöÿ

Õðåùàòèê, 36, 4-é ïîâåðõ). Â³äïîâ³ä-

íå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà êîíêóðñ 
«Òåðèòîð³ÿ Ã³äíîñò³» 
ïîäàíî 147 ïðîåêò³â

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-

áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, íà ì³æíà-

ðîäíèé êîíêóðñ «Òåðèòîð³ÿ Ã³äíîñò³»

â³ä êèÿí óæå íàä³éøëî 147 ïðîåêò³â.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå îðãàí³çîâà-

íî âèñòàâêó êîíêóðñíèõ ðîá³ò, ³ âñ³

îõî÷³ çìîæóòü ïðîãîëîñóâàòè çà íàé-

ö³êàâ³øèé ïðîåêò.Íàãàäàºìî,ùî äëÿ

âèçíà÷åííÿ íàéêðàùî¿ ³äå¿ õóäîæíüî-

ãî â³äîáðàæåííÿ ðåâîëþö³éíèõ ïî-

ä³é ó Êèºâ³ òà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çà-

ãèáëèõ Äåïàðòàìåíò ñï³ëüíî ç Ì³í³ñ-

òåðñòâîì êóëüòóðè ïðîâîäèòü âñåóêðà-

¿íñüêèé â³äêðèòèé êîíêóðñ íà âèçíà-

÷åííÿ êðàùî¿ ³äå¿ Ìåìîð³àëüíîãî êîì-

ïëåêñó Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ó ñòî-

ëèö³. Íàðàç³ âæå ïîäàíî 478 çàÿâîê

ç 40 êðà¿í ñâ³òó.

Ç íåçàêîííî¿ îðåíäè 
ïîâåðíóòî ïîíàä 
8 ãà çåìë³ 
íà Ñîëîì’ÿíö³

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà ñêàñóâàâ

íåçàêîííå ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, ÿêèì

ïðèâàòíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ íàáó-

ëà â îðåíäó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ ïîíàä

15 ìëí ãðí íà âóë. Êàäåòñüêèé Ãàé.

Ó 2007 ðîö³ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè

8,4 ãà áóëî ïåðåäàíî â îðåíäó ÒÎÂ

«Áëàêèòíà õâèëÿ» äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ æèò-

ëîâîãî êîìïëåêñó ç îá’ºêòàìè ãðîìàä-

ñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ, òîðã³âë³, à òà-

êîæ ï³äçåìíèìè òà íàçåìíèìè ïàð-

ê³íãàìè.

Îäíàê ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî öÿ ä³ëÿí-

êà ïåðåáóâàº ó ïîñò³éíîìó êîðèñòó-

âàíí³ ÄÏ «Ïóùà-Âîäèöÿ». ² æîäíèì

÷èíîì ¿¿ íå áóëî âèëó÷åíî ç êîðèñ-

òóâàííÿ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè. Çàóâà-

æèìî, ùî ÷àñòèíà öèõ çåìåëü, à ñà-

ìå ïîíàä 4 ãà, íàëåæèòü äî çåìåëü

ñ³ëüãîñïïðèçíà÷åííÿ. À ³íøà — çíà-

õîäèòüñÿ â ìåæàõ ïðèáåðåæíèõ çà-

õèñíèõ ñìóã, äå çàêîíîäàâñòâîì çà-

áîðîíåíî çä³éñíþâàòè áóäü-ÿêå áó-

ä³âíèöòâî. Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè

ïîðóøåííÿìè ïðîêóðàòóðà çàÿâèëà

ïîçîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç âè-

ìîãîþ âèçíàòè íåçàêîííèì òà ñêàñó-

âàòè ð³øåííÿ Êè¿âðàäè, ïðè öüîìó

ââàæàòè íåä³éñíèì ³ ñàì äîãîâ³ð

îðåíäè òà ïîçáàâèòè ïðàâà íà êî-

ðèñòóâàííÿ ö³ºþ çåìëåþ ïðèâàòíó

êîìïàí³þ. Ãîñïîäàðñüêèé ñóä çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòó-

ðè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè

ÇÍÀÊÎÂÈÌ ì³ñöåì äëÿ ñâÿòêóâàíü
òðàäèö³éíî º Íàö³îíàëüíèé ìóçåé
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ó ö³ äí³ íà áóëü-
âàð³ Øåâ÷åíêà ä³òè-ïåðåñåëåíö³ âçÿ-
ëè ó÷àñòü ó ïàòð³îòè÷í³é àêö³¿ «ªäè-
íà êðà¿íà».Äëÿ äîïèòëèâèõ â³äâ³ä-
óâà÷³â ïðîâåëè çàõîïëþþ÷ó åêñêóð-
ñ³þ ìóçåºì, à òàêîæ ïðåçåíòóâàëè
íîâó àâòîðñüêó ³íòåðàêòèâíó ðîç-
ðîáêó éîãî ïðàö³âíèê³â — íàñò³ëü-
íó ãðó «Óêðà¿íà». Â Äèòÿ÷îìó öåí-
òð³ ìóçåþ îðãàí³çóâàëè ïîêàç óêðà-
¿íîìîâíèõ ìóëüòô³ëüì³â òà ðîçìà-
ëüîâîê çà ìîòèâàìè Øåâ÷åíêîâèõ
òâîð³â.

Òà âñå æ åï³öåíòðîì ñâÿòêóâàíü
ñòàëà ì³æíàðîäíà êóëüòóðíî-ìèñ-
òåöüêà öåðåìîí³ÿ «Íàñ ºäíàº Øåâ-

÷åíêîâå ñëîâî», â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü
óêðà¿íñüê³ àêòîðè, ïèñüìåííèêè,
æóðíàë³ñòè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè
ìàéæå äâîõ äåñÿòê³â ïîñîëüñòâ. Îð-
ãàí³çàòîðè çàõîäó àíîíñóâàëè, ùî
â ðàìêàõ öåðåìîí³¿ âïåðøå â Óêðà-
¿í³ ïðåçåíòîâàíî âñ³ íàÿâí³ òî÷í³
ïåðåêëàäè ïîåç³¿ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè áóëî ïðî-
âåäåíî áåçïðåöåäåíòíó ðîáîòó ç³
çáîðó ïåðåêëàä³â. ×èòàëè â³ðø³
Øåâ÷åíêà ìîâàìè ñâî¿õ íàðîä³â
îñîáèñòî ïîñëè ³íîçåìíèõ äåðæàâ
òà ïðåäñòàâíèêè äèïëîìàòè÷íîãî
êîðïóñó.

Òàê, ÷è íå âïåðøå ïðîçâó÷àëè
â³ðø³ Êîáçàðÿ àðàáñüêîþ ìîâîþ —
Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïî-

ñîë Ïàëåñòèíè â Óêðà¿í³ äîêòîð Ìî-
õàììåä Àëü-Àñààä ÷èòàâ óðèâîê «Ðå-
âå òà ñòîãíå Äí³ïð øèðîêèé».À ïî-
ñîë Ìàëàéç³¿ ïàí ×óà Òåîíã Áàíã íå
ëèøå ëþá’ÿçíî ïîãîäèâñÿ âçÿòè
ó÷àñòü ó öåðåìîí³¿, à é ñàì ïåðå-
êëàâ ìàëàéñüêîþ «ßêáè âè çíàëè,
ïàíè÷³». Ïðîòå íå âñ³ äèïëîìàòè
÷èòàëè çàïëàíîâàí³ îðãàí³çàòîðà-
ìè òâîðè. Çîêðåìà ïîñîë Ðåñïóáë³-
êè Ïîëüùà â Óêðà¿í³ Ãåíðèê Ë³òâ³í
çàì³ñòü óðèâêó «Ïîëÿêàì» âèð³øèâ
çàäåêëàìóâàòè «Äóìêó» — «Íàùî
ìåí³ ÷îðí³ áðîâè, íàùî êàð³ î÷³».

«Ó Ïîëüù³ öåé â³ðø «óï³çíàâà-
íèé», êð³ì òîãî, â³í ìàº ö³êàâó ³ñ-
òîð³þ. Âïåðøå ïîëüñüêîþ éîãî ïå-
ðåêëàâ ñó÷àñíèê Øåâ÷åíêà Âëàäè-
ñëàâ Ñèðîêîìëÿ ôàêòè÷íî îäðàçó
æ ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³ðø áóâ íàïèñà-
íèé,— ðîçïîâ³â ïàí Ë³òâ³í.— Ó òîé
÷àñ öå áàãàòî çíà÷èëî, àäæå ïîëü-
ñüêà øëÿõòà ðîçóì³ëà óêðà¿íñüêó, ³
íà÷åáòî íå áóëî ïîòðåáè ó ïåðåêëà-
ä³.Õî÷ó çàçíà÷èòè,ùî â Ïîëüù³ òî-
ð³ê øèðîêî â³äçíà÷àëè 200-ð³÷÷ÿ ç
äíÿ íàðîäæåííÿ Øåâ÷åíêà, àäæå
ìàºìî äîâîë³ áàãàòî÷èñåëüíó óêðà-
¿íñüêó ìåíøèíó.Êð³ì òîãî,ïðèíàé-
ìí³ â 4-õ óí³âåðñèòåòñüêèõ öåíòðàõ
º óêðà¿íñüêà ô³ëîëîã³ÿ, ³, çðîçóì³ëî
æ, âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè àêòèâíî
ïðîïàãóþòü ñïàäùèíó Øåâ÷åíêà».

Øåâ÷åíêîâ³ â³ðø³ òàêîæ çâó÷àëè
³ñïàíñüêîþ,ïîðòóãàëüñüêîþ,óçáåöü-
êîþ, ðóìóíñüêîþ, áîëãàðñüêîþ òà
³íøèìè ìîâàìè.Çâ³ñíî,áåç çíàííÿ

ìîâ ñêëàäíî îö³íèòè ìåëîäèêó ÷ó-
æèõ ñë³â, öå á³ëüøå äàíèíà øàíè
ïîñòàò³ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ,ÿêèé äëÿ
óêðà¿íö³â º îñîáëèâèì. Íåäàðìà æ
êîæíå ïîêîë³ííÿ â³äêðèâàº «ñâîãî»
ïîåòà. Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
Øåâ÷åíêà ïðîïàãóâàëè ÿê áîðöÿ ç ïà-
íàìè, ñïðîùóþ÷è ³ âèð³çàþ÷è «íå-
çðó÷í³» ðÿäêè ç éîãî òâîð÷îñò³,à äå-
ÿê³ òâîðè — çîêðåìà ì³ñòåð³þ «Âå-
ëèêèé ëüîõ» — âçàãàë³ çàìîâ÷óâà-
ëè. Ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà
Ìàéäàí³ òâîð÷³ñòü Øåâ÷åíêà íàäè-
õàëà íà áîðîòüáó: òàê ç’ÿâèëèñÿ çíà-
ìåíèòà âæå ñåð³ÿ ïîðòðåò³â Òàðàñà
íà áàðèêàäàõ ³ç ïðîòèãàçàìè, êîê-
òåéëÿìè ìîëîòîâà ³ øèíàìè.

Çíàí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè
áðàòè Êàïðàíîâè, ÿê³, äî ðå÷³, ïåð-
øèìè îðãàí³çóâàëè êîíêóðñ äâ³é-
íèê³â Øåâ÷åíêà,çàóâàæèëè,ùî íè-
í³ òðèâàº ïðîöåñ «ëîìêè» ñòåðåî-
òèï³â ïðî âèäàòíîãî ïîåòà.Íàïðè-
êëàä, áàãàòî ìóçèêàíò³â âèçíàþòü
âåëè÷åçíó «äðàéâîâ³ñòü» ïîåç³¿ íà-
øîãî Êîáçàðÿ.² ÿê äîêàç öèõ ñë³â Â³-
òàë³é òà Äìèòðî ñàì³ æ âèêîíàëè
çíàìåíèò³ «Äóìè ìî¿, äóìè ìî¿» ó
áëþç-îáðîáö³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ç íàãîäè 201-¿ ð³÷íèö³
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà â³äçíà÷èâ, ùî òâîðè ïîåòà
íàäèõàþòü ³ ï³äòðèìóþòü äóõ áàãà-
òüîõ ïàòð³îò³â, ÿê³ íà ñõîä³ Óêðà¿íè
â³äñòîþþòü ö³ë³ñí³ñòü ³ íåçàëåæ-
í³ñòü Óêðà¿íè �

Â óêðà¿íö³â îñîáëèâå ñòàâëåííÿ äî Øåâ÷åíêà. Äëÿ
íàñ â³í çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ãåí³àëüíèé ïîåò, òîìó
øåâ÷åíê³âñüê³ äí³ çàâåäåíî ñâÿòêóâàòè óðî÷èñòî ³
ïèøíî. Òîð³ê âèïîâíèëîñÿ 200 ðîê³â ç äíÿ íàðî-
äæåííÿ Êîáçàðÿ, ³ ÞÍÅÑÊÎ âêëþ÷èëî öþ äàòó äî
Êàëåíäàðÿ ïàì’ÿòíèõ äàò íà 2014—2015 ðîêè. Ó
Êèºâ³ öèìè äíÿìè, îêð³ì òðàäèö³éíèõ — ÿê-îò âðó-
÷åííÿ øåâ÷åíê³âñüêèõ ïðåì³é ³ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â
äî ïàì’ÿòíèêà,— â³äáóëîñÿ ÷èìàëî ö³êàâèõ êâåñò³â,
ó÷àñòü ó ÿêèõ áðàëè ä³òè òà ïîñëè ³íîçåìíèõ äåð-
æàâ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Åï³öåíòðîì ñâÿòêóâàíü ñòàëà ì³æíàðîäíà êóëüòóðíî-ìèñòåöüêà öåðåìîí³ÿ "Íàñ ºäíàº Øåâ÷åíêîâå ñëîâî", â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü óêðà¿íñüê³ àêòîðè, ïèñüìåííèêè, æóðíàë³ñòè,
à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ìàéæå äâîõ äåñÿòê³â ïîñîëüñòâ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд��денно�о�пленарно�о�засі-

дання�III�сесії�Київсьої�місьої�ради�VII�сли-

ання�12.02.2015�таі�питання:

1.�Про�підтрим��деп�татсьих�запитів�ор�а-

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�затвердження�план��роботи�III�та�IV

сесій�Київсьої�місьої�ради�VII�слиання�на

2015�рі.

3.�Про�звернення�деп�татів�Київсьої�місьої

ради�до�Президента�Ураїни,�Верховної�Ради

Ураїни�та�Кабінет��Міністрів�Ураїни.

4.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верховної

Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ородження�По-

чесною��рамотою�Верховної�Ради�Ураїни�Пе-

ре��дова�Олесандра�Миолайовича.

5.�Про�внесення�змін�до�Положення�про�о-

м�нальний�залад�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмі-

ністрації)�«Київсьий�місьий�методичний�центр

заладів��льт�ри�та�навчальних�заладів».

6.�Про�деяі�питання�діяльності�навчальних

заладів,�що�належать�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�та�пе-

редаються�до�сфери��правління�Деснянсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

7.�Про�започат�вання���місті�Києві�щорічно-

�о�свята�паралімпійсьих�видів�спорт�.

8.�Про�започат�вання���місті�Києві�щорічно-

�о�спортивно�о�заход��«День��імнастии�в�міс-

ті�Києві».

9.�Про�надання�стат�с��свер��земельній�ді-

лянці�площею�2��а�на�в�лиці�Заревсьо�о,�30-

42���Деснянсьом��районі�м.�Києва.

10.�Про�надання�стат�с��свер��земельній�ді-

лянці�на�в�л.�Польовій,�56-74���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва.

11.�Про�надання�стат�с��свер��земельній�ді-

лянці�на�Андріївсьом���звозі,�34���Подільсьо-

м��районі�м.�Києва.

12.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�27.05.2010�№ 815/4253�«Про

заборон��виористання�сміттєзбірниів�не�за

цільовим�призначенням»�(прийнято�за�основ�

09.12.2014).

13.�Про�змін��наймен�вання�Міжнародно�о

центр��дитячо-юнацьо�о�т�ризм��на�ом�наль-

ний�позашільний�навчальний�залад�«Київсьий

центр�дитячо-юнацьо�о�т�ризм�,�раєзнавства

та�війсьово-патріотично�о�виховання».

14.�Про�роз�ляд�подання�заст�пниа�про�-

рора�міста�Києва�від�04�вітня�2013�ро��№07/1/5-

114-вих-13�на�рішення�X�сесії�Київсьої�місьої

ради�VI�слиання�від�25��р�дня�2012�ро�

№ 702/8986�«Про�реор�анізацію�залад���ль-

т�ри�«Творча�вітальня�майстрів�оперно�о�та�ба-

летно�о�мистецтва�«Д�ховна�спадщина»�імені�Іва-

на�Козловсьо�о».

15.�Про�сас�вання�рішення�Оболонсьої

районної�в�місті�Києві�ради�від�17�люто�о�2004

ро��№ 19/19�«Про�затвердження�перелі��об’-

єтів,�яі�дозволяються�до�приватизації���2004

році»�в�частині,�що�стос�ється�об’єта�на�в�-

лиці�Прирічній,�9�в�Оболонсьом��районі�міста

Києва�та�зарах�вання�цьо�о�об’єта�до�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

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

он�рс��нежитлово�о�приміщення�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�(від�11.12.2014�№ 08/231-1492/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�11.12.2014�№ 08/231-1493/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�10.11.2014�№ 08/231-1121/ПР).

19.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о�апі-

тал��ом�нально�о�підприємства�«Київжитлос-

пецеспл�атація»�(від�20.10.2014�№ 08/231-

980/ПР).

20.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о�апі-

тал��ом�нально�о�підприємства�«Державний

історио-меморіальний�Л�’янівсьий�заповід-

ни»�(від�03.11.2014�№ 08/231-1034/ПР).

21.�Про�реор�анізацію�Київсьо�о�місьо�о

центр��дозвілля�(від�02.12.2014�№ 08/231-

1413/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�22.12.2014�№ 08/231-1621/ПР).

23.�Про�демонтаж�та�списання�основних�за-

собів,�яі�належать�до�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�(від�02.12.2014

№ 08/231-1439/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�28.11.2014�№ 08/231-1558/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди�(від�28.11.2014�№ 08/231-1557/ПР).

26.�Про�зарах�вання�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�майна

(від�19.12.2014�№ 08/231-1613/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�29.12.2014�№ 08/231-1642/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на

право�оренди�(від�29.12.2014�№ 08/231-1638/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�24.12.2014�№ 08/231-1636/ПР).

30.�Про�передач��до�сфери��правління�Сл�ж-

би�безпеи�Ураїни�майна�санаторію-профіла-

торію�«Тетерів»�(від�19.12.2015�№ 08/231-

1612/ПР).

31.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�31�березня�2011�ро��№ 100/5487

«Про�Про�рам��приватизації�ом�нально�о�май-

на�територіальної��ромади�міста�Києва�на�2011-

2012�рои»�(від�27.11.2014�№ 08/231-1335/ПР).

32.�Про�передач��до�сфери��правління�Херсон-

сьої�місьої�ради�майна,�що�належить�до�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�03.02.2015�№ 08/231-183/ПР).

33.�Про�затвердження�перелі��земельних

діляно,�право�оренди�яих�виставляється�на

земельні�тор�и�(Є-1254).

34.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Міжнарод-

ний�діловий�центр»�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дин�,�офісних�приміщень�на�б�льв.

Тараса�Шевчена,�26/4-б�(літ.�Б)���Шевченів-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-6415).

35.�Про�передач��п�блічном��аціонерном�

товариств��«На�ово-виробниче�підприємство

«Сат�рн»�земельних�діляно�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративно-виробни-

чих�та��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�просп.

Леся�К�рбаса,�2-б�та�в�л.�Героїв�Космос�,�2-б

��Святошинсьом��районі�м.�Києва�(А-18417).

36.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ДІМ�НА�МИХАЙЛІВСЬКІЙ»�зе-

мельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�нежитлово�о�б�дин��(офісних�примі-

щень)�на�в�л.�Михайлівсьій,�7�(літ.�А)���Шевчен-

івсьом��районі�м.�Києва�(А-20344).

37.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Грант»�земельної�діляни�для

обсл��ов�вання�та�еспл�атації�одноповерхо-

во�о�нежитлово�о�приміщення�(ма�азин��по

продаж��продовольчих�товарів)�на�в�л.�Полов-

ниа�Ш�това,�6�(літ.�Б)���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-5705).

38.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КОРПОРАЦІЯ�МАРІАМ»�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�еспл�ата-

ції�тор�ово-офісно�о,�розважально�о�омпле-

с��з�приміщеннями��ромадсьо�о�харч�вання

та�автозаправної�станції�на�в�л.�Проетній,�1

(перетин�Столично�о�шосе�та�в�л.�Аадеміа

Заболотно�о)���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

(Д-4340).

39.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«КВІТКО-

ВА�ГАЛЯВИНА»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�існ�ючо�о�майново�о�омплес��на�в�л.

Мельниова,�1�(літ.�З,�И,�І,�К,�Л,�Т,�У,�Ф,�Ю,�Я)

��Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-6793).

40.�Про�передач��земельної�діляни�ПУБЛІЧ-

НОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ФІДО-

БАНК»�для�реонстр�ції�адміністративної�б�-

дівлі�з�розширенням�під�офісно-тор�овельний

омплес,�подальшої�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�на�в�л.�Червоноармійсьій,�10-а,�10-б,

12-б���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-

6948).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«КСП�«ПОЖТЕХНІКА»�на�просп.�Пе-

ремо�и,�121-д�(літера�А)���Святошинсьом�

районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�нежитлово�о�б�дин�-офіс��(К-22628).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�релі�ійній��ромаді�незалежної�по-

місної�церви�єван�ельсьих�християн-баптис-

тів���Святошинсьом��районі�м.�Києва�на�в�л.

Тимофія�Строача,�35���Святошинсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�молитовно�о

б�дин��та�недільної�шоли�(К-21117).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�об’єднанню�співвласниів�ба�ато-

вартирно�о�б�дин��«Олесандрівсье»�на�в�л.

Петра�Са�айдачно�о,�25�(літ.�А)���Подільсьом�

районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�ба�атовартирно�о�житлово�о�б�дин�

(К-20516).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�об’єднанню�співвласниів�ба�ато-

вартирно�о�б�дин��«КВАЗАР-10»�на�в�л.�Бе-

режансьій,�12-а�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�ба�атовартирно�о�жит-

лово�о�б�дин��(К-20493).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Яовлев��Олесандр�

Володимирович��на�б�льв.�Івана�Лепсе,�8,�літ.

«Д»���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�для�об-

сл��ов�вання�виробничо-сладсьої�б�дівлі�(К-

17707).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�об’єднанню�співвласниів�ба�ато-

вартирно�о�б�дин��«Краівсьа,�5»�на�в�л.

Краівсьій,�5���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атоповер-

хово�о�б�дин��та�приб�динової�території�(К-

22021).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�малом��приватном��підприємств�

«Атлант»�на�в�л.�Карла�Марса,�32-а���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�виробничо-сладсьих�б�дівель�і

спор�д�з�адміністративними�приміщеннями�(К-

21346).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«РоСт»�на�в�л.�Мир�,�19���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�сладсьих�б�дівель�(К-22353).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ПІК-КОММЕРС»�на�в�л.�Червоно-

флотсьій,�7�(літ.�Б)�в�Оболонсьом��районі�м.

Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмі-

ністративної�б�дівлі�(К-21922).

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

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�житлово-б�дівельном��ооператив�

«Зв’язівець-1»�на�в�л.�Лісівсьій,�4���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�об-

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 19.03.2015 пленарного засідання 

III сесії Київської міської ради VII скликання
Розпорядження № 110 від 6 березня 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�19�березня�2015�ро��о�10-00��оди-

ні�пленарне�засідання�III�сесії�Київсьої�місьої�ра-

ди�VII�слиання���сесійній�залі�Київсьої�місьої

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

2.�Серетаріат��Київсьої�місьої�ради�здійс-

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

безпечення�під�отови�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�III�сесії�Київсьої�місьої�ради�VII

слиання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�проетом�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�«Про�порядо

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

ди�VII�слиання�19.03.2015»,�сформованим

Президією�Київсьої�місьої�ради,�довести�до

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

ївсьої�місьої�ради,��олів�деп�татсьих�фра-

цій�Київсьої�місьої�ради,�ерівниів�стр�т�р-

них�підрозділів�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�ад-

міністрації),�працівниів�серетаріат��Київсьої

місьої�ради���встановленом��поряд�.

Київський міський голова 
В. Кличко
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сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��з�приб�дин-

овою�територією�(К-20242).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�житловом��ооператив��«Вз�ттєви-5»

на�в�л.�Лариси�Р�дено,�9���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва�для�еспл�атації�житлово�о�б�дин-

��(К-22150).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�об’єднанню�співвласниів�ба�атовар-

тирно�о�б�дин��«Віторія»�на�в�л.�Шолом-Алей-

хема,�17-б���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��та�приб�динової�території�(К-20213).

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

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

ляни�об’єднанню�співвласниів�ба�атовартир-

но�о�б�дин��«БІЛИЙ�ДІМ»���пров.�Василя�Ж�-

овсьо�о,�10���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�-

дин��та�приб�динової�території�(К-20007).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�об’єднанню�співвласниів�ба�атовар-

тирно�о�б�дин��«ЛИБІДЬ»�на�в�л.�Гайдара,�27

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

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

(К-21860).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�об’єднанню�співвласниів�ба�атовар-

тирно�о�б�дин��«Простір»�на�Харівсьом��шо-

се,�58-а���Дарницьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атовартир-

но�о�житлово�о�б�дин��і�приб�динової�тери-

торії�(К-20214).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни��ромадянці�Про�діній�Людмилі�Дмит-

рівні,�товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Норві�Ураїна»,�омпанії�Європа�Ессетс

Енд�Інвестментс�Лімітед,�Ресал�Інтеллет�ал

Файненсис�Лімітед�на�в�л.�Жилянсьій,�97,�101

в�Шевченівсьом��районі�м.�Києва�для�обсл�-

�ов�вання�та�еспл�атації�інженерно-поб�тово-

�о�орп�с�,�виробничо-сладсьих�б�дівель�та

спор�д�(К-16647).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�авто�аражном��ооператив��«Есава-

торни»�на�в�л.�Есаваторній,�37-а���Свято-

шинсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання��аражних�босів�(К-21825).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�об’єднанню�співвласниів�ба�атовар-

тирно�о�б�дин��«Позняи-Дніпро»�на�в�л.�Дра-

�оманова,�12-а���Дарницьом��районі�м.�Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атовар-

тирно�о�б�дин��(К-22688).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�авто�аражном��ооператив��по�б�дів-

ництв��та�еспл�атації�олетивних��аражів�та

стояно�«Троянда»�на�в�л.�Беровецьій,�6��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання��аражів�(К-20232).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ІСТРЕЙТ»�на�в�л.�Аадеміа�Доброхото-

ва,�16���Святошинсьом��районі�м.�Києва�для

реонстр�ції�та�обсл��ов�вання�ма�азин��про-

довольчих�та�непродовольчих�товарів�(К-21875).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни��ромадянин��Андрі�ці�Р�слан��Анато-

лійович��на�в�л.�Пшеничній,�18���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�офісно-сладсьих�б�дівель�і�спор�д

(К-22413).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�фізичній�особі —�підприємцю�Шол�дь-

о�Вірі�Масимівні�на�в�л.�Прирічній,�5-в�(літ.�А)

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�ветеринарно�о�п�нт�

(К-21226).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�Національном��історио-архітет�рно-

м��м�зею�«Київсьа�фортеця»���пров.�Запечер-

ном����Печерсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�пам’ято�архітет�ри�(фор-

тифіації)�(К-22433).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�Національном��історио-архітет�рно-

м��м�зею�«Київсьа�фортеця»�на�в�л.�Січнево-

�о� повстання� �� Печерсьом�� районі�

м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

пам’ято�архітет�ри�(фортифіації)�(К-21337).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�Міністерств��вн�трішніх�справ�Ураїни

на�Набережном��шосе,�25���Печерсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

адміністративної�б�дівлі�та�парін���(К-22103).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�1�Спеціалізованом��центр��швидо�о

реа��вання�Державної�сл�жби�Ураїни�з�над-

звичайних�сит�ацій�на�в�л.�Виш�ородсьій,�150

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�для�реон-

стр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�ді-

вель�і�спор�д�1�Спеціально�о�центр��швидо�о

реа��вання�ДСНС�Ураїни�(К-23265).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«КОЛУМБУС»�на�в�л.�Братсьій,�1/9���По-

дільсьом��районі�м.�Києва�для�реставрації�пам’-

яти�історії�національно�о�значення�з�приб�до-

вою�офісно-ділової�частини�з�підземним�пар-

ін�ом�(К-21956).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельної

діляни�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ДЕР-

ЖПОСТАЧАННЯ»�на�в�л.�Верховинній,�53/13��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�для�реон-

стр�ції,�б�дівництва�ба�атоповерхово�о�жит-

лово�о�омплес��з�подальшою�еспл�атацією

та�обсл��ов�ванням�(К-23514).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земельних

діляно�Національном��Києво-Печерсьом��іс-

торио-�льт�рном��заповідни��на�в�л.�Лавр-

сьій,�9���Печерсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�об’єтів�Національ-

но�о�Києво-Печерсьо�о�історио-�льт�рно�о

заповідниа�(К-23281).

70.�Про�поновлення�приватном��аціонерно-

м��товариств��«УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»�до-

�овор��оренди�земельної�діляни�для�еспл�-

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

дин�� на� в�л.� Архітетора� Городецьо�о,�

11-в���Печерсьом��районі�м.�Києва�та�внесен-

ня�змін�до�ньо�о�(А-21080).

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

ною�відповідальністю�«АЛЕКСА�ЛТД»�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�виробничих�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Льва�Толсто�о,�63-а���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(А-20982).

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

ною�відповідальністю�«На�ово-виробниче�під-

приємство�«ЕВКЛАЗ»�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації

адміністративно-поб�тово�о,�виробничо�о�та

сладсьих�приміщень�на�в�л.�Сім’ї�Сосніних,

13-а� �� Святошинсьом�� районі� м.� Києва�

(А-20785).

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

ною�відповідальністю�«Еф�Ай�Ем�Ріелті»�до�ово-

р��оренди�земельної�діляни�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�адміністративно-виробни-

чо�о�орп�с��на�в�л.�Лінійній,�17�(літ.�А)���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�(А-20586).

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

ною�відповідальністю�«РОСТ-М»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�б�дівництва�та�ес-

пл�атації�майстерні�з�адміністративно-поб�то-

вим�приміщенням�на�в�л.�Волинсьій,�66-а��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(А-20905).

75.�Про�поновлення�п�блічном��аціонерно-

м��товариств��«Галантерея»�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівлі�бази�і�павільйон��на�в�л.�К�ренів-

сьій,�27�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�ньо�о�(ВАТ�«Галантерея»�за-

мінити�на�ПАТ�«Галантерея»)�(А-19765).

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

ною�відповідальністю�на�ово-виробничом�

центр��«ЄВРОДІМ»�до�оворів�оренди�земель-

них�діляно�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�під’їзних�шляхів�та�інформаційних�табло�до

АЗС�на�в�л.�Солом’янсьій���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�них�

(А-21003).

77.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��«Лавашна»�до�овор��оренди�земельної�ді-

ляни�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ма-

�азин�-афетерію�та�ондитерсьо�о�цех��на

в�л.�Донецьій,�10-а���Солом’янсьом��районі

м.�Києва�(А-20994).

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

ною�відповідальністю�підприємств�,�що�повні-

стю�належить�іноземним�інвесторам,�«СК�ДЖОН-

СОН»�до�овор��оренди�земельних�діляно�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�промислових

б�дівель�і�спор�д�на�просп.�Мосовсьом�,�

19-б�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-21061).

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

ною�відповідальністю�«Яном»�до�оворів�орен-

ди�земельних�діляно�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�під’їзд�,�для�влашт�вання�заїзд��на

територію�та�виїзд��з�території�існ�ючої�АЗС�з

подальшою�еспл�атацією�та�обсл��ов�ванням

на�в�л.�Івана�Климена,�1-а���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(А-19774).

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

приємцю�Артенян��Гнел��Серьожайович��до�о-

вор��оренди�земельної�діляни�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйо-

н��з�літнім�майданчиом�на�в�л.�Де�тярівсьій,

62�(літера�«Б»)���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-19905).

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

ною�відповідальністю�«ПЛАНЕТА»�ЛТД�до�ово-

р��оренди�земельної�діляни�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�літньо�о�майданчиа-афе�на

в�л.�Артема,�11�(літ.�А)���Шевченівсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21138).

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

ною�відповідальністю�«Розважальний�омплес

«СВІТЛАНА»�до�овор��оренди�для�розташ�ван-

ня�тор�овельно�о�літньо�о�майданчиа�біля�а-

фе�на�б�льв.�Чоолівсьом�,�21���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-20379).

83.�Про�поновлення�термін��дії�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�23.10.2013�№ 362/9850

«Про�передач��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ДІМ-ІНВЕСТМЕНТ»�земельних

діляно�для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�адміністративних�б�дівель�на�в�л.

Братсьій,�3�(літери�«А»,�«Б»,�«В»)���Подільсьо-

м��районі�м.�Києва».

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

ною�відповідальністю�«ЛОТОС�ЛТД»�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�б�дівництва,�ес-

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

�о�житлово�о�б�дин��з�приміщеннями�за�аль-

но�о�орист�вання�і�підземним�парін�ом�на

в�л.�Артема,�52-а,�52-д���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�(А-21255).

85.�Про�внесення�змін���додато�до�рішення

Київсьої�місьої�ради�від�14.10.2010�№ 151/4963

«Про�приватизацію�земельних�діляно�для�б�-

дівництва�та�обсл��ов�вання�житлових�б�дин-

ів,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва»�(А-20935).

86.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�01.11.2012�№ 334/8618�«Про

надання�дозвол��на�розроблення�проет��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�діляни

п�блічном��аціонерном��товариств��«Завод

«Мая»�на�просп.�Мосовсьом�,�8�в�Оболон-

сьом��районі�м.�Києва�для�реонстр�ції�та

обсл��ов�вання�адміністративних�та�виробни-

чих�б�дівель�і�спор�д»�(А-20571).

87.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�05.04.2012�№ 448/7785�«Про

приватизацію�земельної�діляни��ромадянина

Хромих�Володимира�Миолайовича,�члена�са-

дівницьо�о�товариства�«Дніпровсье-1»,�для

ведення�садівництва�на�в�л.�4-й�Садовій,�діл.

61�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва»�(А-21019).

88.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�18.12.2008�№ 875/875�«Про

поновлення�ом�нальном��підприємств��з��т-

римання�та�еспл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«СПЕЦЖИТЛОФОНД»

до�овор��оренди�земельної�діляни�для�реон-

стр�ції���ртожит��під�житловий�б�дино�з�по-

вартирним�заселенням�на�б�льв.�Кольцова,

24-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва»�

(А-20426).

89.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянці�Теплицьій�Людмилі

Олесандрівні�на�в�л.�Вітавсьій,�39-а���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21767).

90.�Про�передач���ромадянці�К�рінено�Га-

лині�Дементіївні���власність�земельної�діляни

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Цілинній,�17-а���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-14536).

91.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Старостін��Олесандр��Михайлови-

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

�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д

на�просп.�На�и,�42-б���Голосіївсьом��районі

м.�Києва�(П-9026).

92.�Про�приватизацію��ромадянин��Ш�льзі

Анатолію�Яович��земельної�діляни�для�б�дів-

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Мо-

лочансьом�,� 5� �� Дарницьом�� районі�

м.�Києва�(П-8744).

93.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Біло�с��І�орю�Іванович�,�Романено�Люд-

милі�Іванівні�та�Ролен��І�орю�Олесійович��для

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

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

Та�ільсьій,�32���Подільсьом��районі�м.�Києва

(П-9103).

94.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Тоарев��Геннадію�Яович��для�б�-

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

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Олесандра�Матросова,�4-а���Печерсьом�

районі�м.�Києва�(П-9035).

95.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�К�зін��Володимир��Павлович�,�Воро-

бей�Альоні�Василівні,�Воробею�Олесію�Васи-

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

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Каменярів,�46���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-20854).

96.�Про�відмов��ба�атопрофільном��підпри-

ємств��«Солідарність»���формі�товариства�з�об-

меженою�відповідальністю�в�поновленні�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни�для�б�дівниц-

тва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атопо-

верхово�о�парін���на�розподільчій�см�зі�просп.

Оболонсьо�о�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

та�визначення�перелі��земельних�діляно�для

опрацювання�можливості�продаж��їх�(або�пра-

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах�(А-20547).

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

роблення�проет��земле�строю�щодо�відве-

дення�земельних�діляно��ромадянин��У�ри-

ню��Бо�дан��Бо�данович����Солом’янсьом�

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

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�та�спор�д�(К-23508).

98.�Про�поділ�земельної�діляни,�що�пере-

б�ває�в�оренді�приватно�о�підприємства�«Же-

ня»�на�в�л.�Оноре�де�Бальзаа���Деснянсьо-

м��районі�м.�Києва,�внесення�змін�до�до�ово-

р��оренди�земельної�діляни�та�передач��земель-

них�діляно�приватном��підприємств��«СВ»�на

в�л.�Оноре�де�Бальзаа,�3�та�3�(літ.�Б)���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання� б�дівлі� шиномонтаж��

(Д-6879).

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

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

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

земельною�діляною���26-а�мірорайоні�жит-

лово�о�масив��Ви��рівщина-Троєщина���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�(А-20774).

100.�Про�розірвання�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни,��ладено�о�між�Київсьою�місь-

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

повідальністю� «ІНТЕРБУД� КОМПАНІ»� від

12.11.2008�№ 72-6-00544�на�підставі�рішення

Київсьої�місьої�ради�від�27.12.2007�№1555/4388.

101.�Про�розірвання�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни,��ладено�о�між�Київсьою�місь-

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

ДМАРТ»�від�16.04.2007�№ 72-6-00434�на�під-

ставі�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�22�лю-

то�о�2007�ро��№ 189/850.
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської програми 
створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» 

та доповнення до Переліку містобудівної документації для розроблення
(оновлення) у м. Києві у 2013 — 2016 рр.

Рішення Київської міської ради № 64/929 від 12 лютого 2015 року
На виконання законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування»,

«Про місцеве самоврядування», «Про столицю України — місто#герой Київ», з метою забезпечення сталого
розвитку міста Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2013�№ 518/10006�«Про�затверджен-

ня�місь�ої�про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві»,�доповнивши�Пе-

релі��містоб�дівної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві���2013-2016�рр.�(додато�

до�Про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації���м.�Києві)�та�ими�позиціями:

2.�Позиції�48�та�69�Перелі���містоб�дівної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)���

м.�Києві���2013-2016�рр.�(додато��до�Про�рами�створення�(оновлення)�містоб�дівної�до��мен-

тації���м.�Києві)�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Номер за
експлікацією

Найменування детального плану території Код
плану�

вального
утворення

Площа,
га

92 ДПТ в межах вулиці Вишгородської, Мінського шосе, вулиць Петра
Дехтяренка, Лугової, Автозаводської та залізничної колії

4.1.005 367

93 ДПТ в межах проспекту "Правди", вулиці Газопровідної, проспектів Георгія
Гонгадзе та Свободи

4.1.009 200

94 ДПТ в межах проспекту "Правди", Свободи, вулиць Косенка, Ростовської та
Вишгородської

4.1.008 316

95 ДПТ в межах проспектів "Правди", вулиць Вишгородської, Білицької,
Північно�Сирецької та Межової

4.1.007 287

96 ДПТ в межах проспекту Оболонського, вулиць Озерної, Богатирської та
Маршала Малиновського

4.1.003 244

97 ДПТ в межах проспекту Оболонського, вулиць Північної, Прирічної та
Маршала Тимошенка

4.1.004 227

98 ДПТ в межах проспекту Оболонського, вулиць Маршала Тимошенка,
Прирічної, Оболонської набережної та вулиці Приозерної

4.1.002 332

99 ДПТ реконструкції промрайону Біличі 3.2.024 94

100 ДПТ реконструкції частини промрайону Нивки 3.2.023 511
101 ДПТ в межах проспектів Академіка Палладіна, Перемоги, вулиць Миколи

Ушакова та Командарма Уборевича
3.1.010 131

102 ДПТ в межах проспектів Перемоги, Академіка Палладіна, бульвару Академіка
Вернадського, вулиці Миколи Краснова та залізничної колії

3.1.007 202

103 ДПТ в районі вулиць Бударіна та Зв'язківців 3.1.016 115

104 ДПТ селища Катеринівка 3.1.015 28

105 ДПТ в межах проспекту Перемоги, вулиць Академіка Туполєва, Естонської,
Щербакова, Салютної, Саратівської та залізничної колії

3.1.006 211

106 ДПТ в межах Кільцевої дороги, вулиць Перемоги, Бетховена, Жмаченка,
Героїв Космосу та проспекту Леся Курбаса

3.1.012 320

107 ДПТ в межах Кільцевої дороги, проспекту Леся Курбаса, вулиці Сім'ї Сосніних 3.1.013 250

108 ДПТ в межах Кільцевої дороги, вулиці Сім'ї Сосніних, проспекту Академіка
Корольова, вулиці Симиренка

3.1.014 189

109 ДПТ в межах проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, Авіаконструктора
Сікорського, залізничних колій, вулиць Тимофія Шамрила, Дорогожицької,
Олени Теліги, Олександра Довженка

3.1.002
3.2.020

173

110 ДПТ в межах вулиць Олени Теліги, Дорогожицької, Оранжерейної, межі
Лук'янівського кладовища та вулиць Сім'ї Хохлових та Дегтярівської

1.2.017 50

111 ДПТ в межах проспекту Перемоги, Повітрофлотського проспекту, залізничної
колії та вулиці Академіка Янгеля

1.1.013 26

112 ДПТ в межах проспекту Перемоги, вулиць Олександра Довженка,
Дегтярівської, вулиці В'ячеслава Чорновола

1.1.011 325

113 ДПТ в межах бульвару Тараса Шевченка, проспекту Перемоги, вулиць
В'ячеслава Чорновола, Глибочицької, Кудрявського узвозу, вулиць Артема,
Ярославів Вал, Івана Франка

1.1.006 243

114 ДПТ в межах бульвару Тараса Шевченка, вулиць Івана Франка, Ярославів
Вал, Артема, Смирнова�Ласточкіна, Воздвиженської, Володимирського
узвозу, вулиці Хрещатик

1.1.001 209

115 ДПТ в межах вулиць Воздвиженської, Нижній Вал, Нижньоюрківської,
Костянтинівської, Набережно�Лугової та Набережно�Хрещатицької

1.1.016 240

116 ДПТ в межах вулиць Хрещатик, Михайла Грушевського, Кловського узвозу,
вулиць Мечникова, Басейної

1.1.002 146

117 ДПТ в межах проспектів Повітрофлотського, Перемоги, вулиць Басейної,
Еспланадної, Саксаганського, Великої Васильківської, Жилянської та
залізничних колій

1.1.007 225

118 ДПТ в межах вулиць Короленківської, Жилянської, Великої Васильківської,
Саксаганського, Анрі Барбюса, Щорса, Казимира Малевича

1.1.008 114

119 ДПТ в межах бульвару Лесі Українки, вулиць Еспланадної, Анрі Барбюса,
Щорса

1.1.010 104

120 ДПТ в межах бульвару Лесі Українки, вулиць Щорса, Казимира Малевича,
залізничних колій, бульвару Дружби Народів, вулиць Великої Васильківської,
Тверської, Патріса Лумумби, Івана Кудрі, бульвару Дружби Народів

1.1.009 201

121 ДПТ в межах бульварів Дружби Народів, Лесі Українки, вулиць Мечнікова,
Різницької, Московської, Івана Мазепи, Лейпцизької

1.1.003 183

122 ДПТ в межах бульвару Дружби Народів, вулиць Професора Підвисоцького,
Кіквідзе, Залізничного шосе, вулиці Тимірязєвської, в межах Ботанічного саду

1.1.005
1.1.004

153

123 ДПТ в межах бульвару Дружби Народів, залізничної колії, вулиці Олександра
Матросова

1.1.004 76

124 ДПТ в межах Повітрофлотського проспекту, Чоколівського бульвару та
залізничних колій

2.1.001 252

125 ДПТ в межах Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської,
Механізаторів, Кудряшова та залізничних колій

2.1.003 183

126 ДПТ в межах вулиць Солом'янської, Механізаторів, Кудряшова, залізничних
колій та вулиці Протасів Яр

2.1.005 188

127 ДПТ в межах Чоколівського бульвару, вулиць Михайла Мишина,
Молодогвардійської, Фастівської та залізничної колії

2.1.002 140

128 ДПТ в межах проспекту Відрадного, вулиці Вадима Гетьмана та залізничних
колій

3.1.005 224

129 ДПТ в межах проспектів Повітрофлотського, Червонозоряного, вулиць
Кіровоградської та Народного Ополчення

2.1.007 236

130 ДПТ в межах проспектів Повітрофлотського, Червонозоряного, вулиць Андрія
Головка та Солом'янської

2.1.004 116

131 ДПТ в межах проспекту Червонозоряного, вулиць Андрія Головка,
Солом'янської, Протасів Яр, в межах Байкового кладовища та вулиці
Кіровоградської

2.1.006 234

132 ДПТ в межах проспектів Червонозоряного, 40�річчя Жовтня, вулиць
Васильківської, Михайла Стельмаха, Широкої, Кайсарова та Кіровоградської

2.1.009 278

133 ДПТ в межах проспектів 40�річчя Жовтня, Науки, вулиці Максима Рильського 2.1.019 162

134 ДПТ в межах вулиці Саперно�Солобідської та проспекту Науки 2.1.020 87

135 ДПТ в районі вулиць Героїв Оборони, Полковника Потєхіна 2.1.015 90

136 ДПТ в районі проспекту Науки та вулиці Ягідної 2.1.022 182

137 ДПТ в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Радунської 5.1.015 201

138 ДПТ в межах вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи
Закревського, Олександра Сабурова

5.1.014 311

139 ДПТ в межах вулиць Оноре де Бальзака, Олександра Сабурова, Миколи
Закревського

5.1.013 402

140 ДПТ промрайону вздовж Броварського шосе 5.2.025 107

141 ДПТ в межах вулиць Братиславської, Кіото, Маршала Жукова 5.1.008 336

142 ДПТ в межах вулиць Генерала Жмаченка, Юності, Милославської,
Братиславської, Андрія Малишка

5.1.007 135

143 ДПТ реконструкції частини промрайону "Воскресенський" 5.2.022 140

144 ДПТ між вулицями Алма�Атинською та Довбуша, Новоросійською 5.1.003 146

145 ДПТ в межах Русанівської набережної, проспекту Возз'єднання, вулиці
Флоренції

5.1.004 147

146 ДПТ в межах Дніпровської набережної, проспекту Возз'єднання, вулиці
Академіка Шліхтера та залізничної колії

5.1.001 256

147 ДПТ в межах проспекту Возз'єднання, Харківського шосе, залізничної колії,
вулиці Академіка Шліхтера

5.1.002 173

148 ДПТ в межах Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівської, проспектів
Петра Григоренка та Миколи Бажана

6.1.005 250

149 ДПТ в межах проспекту Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової,
Драгоманова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана

6.1.004
6.2.018

250

150 ДПТ в межах проспекту Миколи Бажана, вулиці Ревуцького, Харківського
шосе, вулиць Славгородської та Ялинкової

6.1.001
6.1.003

441

151 ДПТ реконструкції промрайону "Бортничі" 6.2.020 517

152 ДПТ району Бортничі Верхні 6.1.011
6.2.021

457

3.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�ор�анізаційно-правових�заходів�щодо�забезпе-

чення�розроблення�містоб�дівної�до��ментації�відповідно�до�Перелі���містоб�дівної�до��мен-

тації�для�розроблення�(оновлення)���м.�Києві���2013-2016�рр.

4.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�питань�міс-

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

Київський міський голова В. Кличко

48 ДПТ реконструкції промрайону "Борщагівський�1" в межах проспекту Леся
Курбаса, вулиці Сім'ї Сосніних, проспекту Академіка Корольова та
залізничної колії

3.2.022 114

69 ДПТ реконструкції промрайону "Подільсько�Куренівський" в межах вулиць
Фрунзе, Нахімова, Новокостянтинівської, Аляб'єва, залізничної колії, вулиць
Тульчинської та Вікентія Хвойки

1.2.018 88

Про скасування рішення Оболонської районної 
в місті Києві ради від 17 лютого 2004 року № 19/12 

«Про затвердження переліку об’єктів, які дозволяються 
до приватизації у 2004 році» в частині, що стосується об’єкта 

на вулиці Прирічній, 9 в Оболонському районі міста Києва 
та зарахування цього об’єкта до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 72/937 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до статей 104 — 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 135 Господарського кодексу України, ста#
тей 19, 32 Кодексу цивільного захисту населення, Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ»,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабіне#
ту Міністрів України «Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної
оборони) для господарських, культурних та побутових потреб», рішення Київської міської ради від 28 жовтня 2010
року № 183/4995 «Про окремі питання організації управління районами в місті Києві» та враховуючи численні
звернення жителів Оболонського району міста Києва, а також те, що частина об’єкта на вулиці Прирічній, 9 в
Оболонському районі міста Києва є захисною спорудою цивільного захисту, яка призначена для захисту населен#
ня від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терорис#
тичних актів, та відсутність доступу до зазначеного об’єкта цивільної оборони в результаті того, що наземна час#
тина будівлі знаходиться в приватній власності, з метою приведення об’єктів цивільної оборони, що розташова#
ні на території міста Києва, у готовність до використання за призначенням, з метою ефективного управління
майном територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�С�ас�вати�рішення�Оболонсь�ої�районної

в�місті�Києві�ради�від�17�люто�о�2004�ро��

№ 19/12�«Про�затвердження�перелі���об’є�-

тів,�я�і�дозволяються�до�приватизації���2004

році»�в�частині,�що�стос�ється�об’є�та�на�в�-

лиці�Прирічній,�9.

2.�Дор�чити�Київсь�ом��місь�ом���олові�вжи-

ти�всіх�ор�анізаційно-правових�заходів�щодо

зарах�вання�б�дівлі�на�в�лиці�Прирічній,�9�до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�та�відновлення�захисної�спор�ди

цивільно�о�захист�.

102.�Про�вшан�вання�Героїв�Небесної�Сотні.

103.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�13.11.2013�№ 518/10006�«Про�за-

твердження�місь�ої�про�рами�створення�(оновлен-

ня)� містоб�дівної� до��ментації� ��

м.�Києві»�та�доповнення�до�Перелі���містоб�дів-

ної�до��ментації�для�розроблення�(оновлення)��

м.�Києві�на�2013 —�2016�ро�и.

104.�Про�вре��лювання�питань�ви�ористання

земельної�ділян�и���пров.�Десятинном�,�3,�літе-

ри�А,�Б�та�5,�літера�Д���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва.

105.�Про�визнання�п�н�т��1-1�частини�першої

статті�64�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни�та�им,�що

пор�ш�є�права�та�інтереси�територіальної��ро-

мади�столиці�У�раїни —�міста-�ероя�Києва.

106.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�19.06.2014�№ 10/10�«Про�перелі��та

с�лад�постійних��омісій�Київради�VII�с�ли�ання».

107.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�19.06.2014�№ 10/10�«Про�перелі��та

с�лад�постійних��омісій�Київради�VII�с�ли�ання».

108.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній�ді-

лянці�площею�2��а�на�в�л.�Кадетсь�ий��ай�біля

б�дин���№ 6���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

109.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�25��р�дня�2014�ро���№ 731/731�«Про

надання�піль��по�сплаті�земельно�о�подат��».

110.�Про�затвердження�Місь�ої�цільової�про-

�рами�зміцнення�і�розвит���міжнародних�зв’яз-

�ів�на�2015 —�2018�ро�и.

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

Кабінет��Міністрів�У�раїни.

112.�Інформація�дире�тора�КП�«Київсь�ий�мет-

рополітен»�про�тарифи�за�проїзд.

113.�Інформація�дире�тора�КП�«Київре�лама»

про�робот��підприємства.

Київський міський голова
В. Кличко
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3.�Дор�чити�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Ки-

єві�державній�адміністрації�вжити�всіх�ор�аніза-

ційно-правових�заходів�щодо�повернення�жит-

лово-е�спл�атаційної��онтори�№ 510�в�Обо-

лонсь�ом��районі�міста�Києва�до�б�дівлі�на�в�-

лиці�Прирічній,�9�з�вивільненням�приміщення

дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��№ 665�на

проспе�ті�Героїв�Сталін�рада,�48-а.

4.�Дор�чити�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�міста�Києва�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���разі�не-

обхідності�віднайти�замін��для�власни�а�зазна-

ченої�б�дівлі�з��ом�нальної�власності�міста�Ки-

єва.

5.�Оприлюднити�це�рішення�в�офіційном��ор-

�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради��азеті�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення депутатів Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 75/940 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто#ге#
рой Київ», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алко#
гольних напоїв та тютюнових виробів», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюно#
вих виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих ак#
тів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» № 1824#VI від 21.01.2010,
постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.96 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ал#
когольними напоями», наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Про за#
твердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами» від 24.07.2002 № 218 (зі змінами від 10.11.2009)
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Направити�звернення�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�до�Президента�У�раїни,�Верховної

Ради�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�звернення�в��а-

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

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

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

ради�з�питань�тор�івлі,�підприємництва�та�ре-

��ляторної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

17.02.2015�№ 75/940

Звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�висловлюють�ст�рбованість�щодо�проблем�реалізації�в�місті�Ки-

єві�тютюнових�виробів,�ал�о�ольних�напоїв,�слабоал�о�ольних�напоїв�та�пива.

У�місті�Києві�з�2008�по�2010�рі��діяло�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�№ 929/929�від�25.12.2008

«Про�впоряд��вання�продаж��ал�о�ольних�напоїв�та�тютюнових�виробів���місь�ій�тор�овельній�ме-

режі».�На�жаль,�воно�втратило�чинність�з�прийняттям�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�№ 413/5225

від�23.12.2010�«Про�дея�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,

слабоал�о�ольними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютюновими�ви-

робами».�Протя�ом�2010 —�2011�ро�ів�Київсь�а�місь�а�рада�відповідними�рішеннями�нама�алась

вре��лювати�питання�продаж��ал�о�ольних,�слабоал�о�ольних�напоїв,�пива�та�тютюнових�виробів.

Та�,�напри�лад,�б�ло�прийнято�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�дея�і�питання�з��поряд��-

вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о�ольними�напоями,�вином�столовим,

пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»�№ 413/5225�від�23.12.2010,�але�поста-

новою�О�р�жно�о�адміністративно�о�с�д��міста�Києва�від�27.04.2011�вищев�азане�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�б�ло�визнано�та�им,�що�втратило�чинність,�і�с�асовано.

З�ідно�з�За�оном�У�раїни�«Про�державне�ре��лювання�виробництва�і�обі���спирт��етилово�о,��онь-

ячно�о�і�плодово�о,�ал�о�ольних�напоїв�та�тютюнових�виробів»�місь�і�ради�на�час�проведення�ма-

сових�заходів���межах�відповідної�адміністративної�території�мож�ть�заборонити�або�обмежити

продаж�пива�(�рім�пива���пласти�овій�тарі),�ал�о�ольних,�слабоал�о�ольних�напоїв,�вин�столових

та���ріння�тютюнових�виробів.

На�жаль,�в�У�раїні�с�лалась�та�а�сит�ація,�що�від�вживання�спиртних�напоїв�щоро���помирає

близь�о�40000���раїнців,�ще�близь�о�20000 —�від�паління,�не��аж�чи�вже�про�тисячі�померлих�від

більш�важ�их�нар�оти�ів.�І�це�лише�офіційна�статисти�а.

На�д�м���деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�вре��лювання�питання�реалізації�ал�о�ольних,�слабо-

ал�о�ольних�напоїв,�пива�та�тютюнових�виробів���місті�Києві�по�ращило�б�сит�ацію�щодо�зменшен-

ня�проявів�ал�о�олізм�,�паління�й�інших�форм�нар�оманії�серед��ромадян���нашій�державі.

З�о�ляд��на�вищезазначене�та�врахов�ючи�те,�що�повноваження�ор�анів�місцево�о�самовряд�-

вання�в�У�раїні�в�частині�визначення�додат�ових�місць,�де�забороняється�продаж�ал�о�ольних�на-

поїв,�слабоал�о�ольних�напоїв,�пива�та�тютюнових�виробів,�обмежені,�Київсь�а�місь�а�рада�звер-

тається�до�Президента�У�раїни,�Верховної�Ради�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�з�пропози-

цією�внести�зміни�до�та�их�нормативно-правових�а�тів�У�раїни,�а�саме:

— За�он��У�раїни�«Про�державне�ре��лювання�виробництва�і�обі���спирт��етилово�о,��оньяч-

но�о�і�плодово�о,�ал�о�ольних�напоїв�та�тютюнових�виробів»;

— За�он��У�раїни�«Про�ліценз�вання�певних�видів��осподарсь�ої�діяльності»;

— На�аз��Міністерства�е�ономі�и�та�з�питань�європейсь�ої�інте�рації�У�раїни�«Про�затверджен-

ня�Правил�роздрібної�тор�івлі�тютюновими�виробами»�від�24.07.2002�№ 218�(зі�змінами�від

10.11.2009),

зо�рема�в�частині:

— заборони�продаж��пива�(�рім�безал�о�ольно�о),�ал�о�ольних,�слабоал�о�ольних�напоїв,�вин

столових�та�тютюнових�виробів�на�відстані�менше�ніж�200�метрів�від�наявних�земельних�меж�за-

�альноосвітніх�та�дош�ільних�навчальних�за�ладів;

— заборони�продаж��зазначених��р�п�товарів���тимчасових�спор�дах,�передбачивши�їх�реалі-

зацію�ви�лючно�в�стаціонарних�за�ладах�тор�івлі;

— заборони�продаж��пива�(�рім�безал�о�ольно�о),�ал�о�ольних,�слабоал�о�ольних�напоїв,�вин

столових�та�тютюнових�виробів���місцях�та���часових�проміж�ах,�визначених�ор�анами�місцево�о

самовряд�вання;

— за�ріплення�повноважень�місь�их,�сільсь�их�та�селищних�рад���межах�відповідної�адміністра-

тивної�території�вводити�додат�ові�обмеження�щодо�місць�та�час��продаж��пива�(�рім�безал�о�оль-

но�о),�ал�о�ольних,�слабоал�о�ольних�напоїв,�вин�столових�та�тютюнових�виробів�та�ін.;

— введення�ліценз�вання�продаж��пива.

Передбачені�в�цьом��зверненні�пропозиції�сприятим�ть�зменшенню�рівня�проявів�ал�о�олізм�,

паління,�а�та�ож�б�д�ть�стим�лювати�підвищення�правової���льт�ри�серед��ромадян�У�раїні —

членів�європейсь�ої�спільноти.

Київський міський голова В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України Перегудова Олександра Миколайовича
Рішення Київської міської ради № 76/941 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже#
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541#III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216#IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Пор�шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на�ородження�Почес-

ною��рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Пере-

��дова�Оле�сандра�Ми�олайовича —��олови

правління —��енерально�о�дире�тора�п�бліч-

но�о�а�ціонерно�о�товариства�«Завод�«Мая�»

за�ва�омий�особистий�внесо����розвито��про-

мисловості,�ба�аторічн��с�млінн��працю,�ви-

со�ий�професіоналізм.

2.�Управлінню��адрової�роботи�і�на�ород�апа-

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

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

під�от�вати��лопотання�про�на�ородження�По-

чесною��рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Пе-

ре��дова�Оле�сандра�Ми�олайовича —��оло-

ви�правління —��енерально�о�дире�тора�п�б-

лічно�о�а�ціонерно�о�товариства�«Завод�«Ма-

я�»�за�ва�омий�особистий�внесо����розвито��про-

мисловості,�ба�аторічн��с�млінн��працю,�ви-

со�ий�професіоналізм.

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про започаткування в місті Києві щорічного 
спортивного заходу «День гімнастики в місті Києві»

Рішення Київської міської ради № 80/945 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про столицю України — міс#

то#герой Київ», з метою розвитку фізичної культури і спорту, популяризації спортивної та художньої гім#
настики в місті Києві та підтримки ініціативи Української федерації гімнастики Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Започат��вати�в�місті�Києві�спортивний

захід,�«День��імнасти�и�в�місті�Києві»,�я�ий

проводити�щорічно�16�березня.

2.�Встановити,�що�фінанс�вання�заходів,�перед-

бачених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�здійснюється

за�рах�но���оштів�відповідних��ромадсь�их�ор�а-

нізацій,�спонсорів�та�меценатів,�а�та�ож�з�б�дь-

я�их�інших�джерел�в��становленом��поряд��.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про зміну найменування Міжнародного центру 
дитячо#юнацького туризму на комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Київський центр дитячо#юнацького 
туризму, краєзнавства та військово#патріотичного виховання»

Рішення Київської міської ради № 84/949 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12

Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433
«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчаль#
ний заклад», Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді, туристсько#краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів, затвердженого наказом Мі#
ністерства освіти і науки України від 19 грудня 2002 року № 730, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08
січня 2003 року за № 10/7331, наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2006 року № 847 «Про до#
даткові функції Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді», з метою задоволен#
ня потреб громадян міста Києва у творчій самореалізації туристсько#краєзнавчого характеру, забезпечення ор#
ганізації військово#патріотичного виховання, отримання належної позашкільної освіти Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Змінити�наймен�вання�Міжнародно�о�цен-

тр��дитячо-юнаць�о�о�т�ризм��на��ом�нальний

позаш�ільний�навчальний�за�лад�«Київсь�ий

центр�дитячо-юнаць�о�о�т�ризм�,��раєзнав-

ства�та�війсь�ово-патріотично�о�виховання».

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

2.1.�Затвердити�стат�т��ом�нально�о�поза-

ш�ільно�о�навчально�о�за�лад��«Київсь�ий

центр�дитячо-юнаць�о�о�т�ризм�,��раєзнав-

ства�та�війсь�ово-патріотично�о�виховання».

2.2.�Привести�свої�розпорядження���відпо-

відність�до�цьо�о�рішення.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��азе-

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної�по-

літи�и�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про реорганізацію Київського міського центру дозвілля
Рішення Київської міської ради № 91/956 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України,
пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19 Закону
України «Про культуру» та з метою ефективного використання комунального майна територіальної грома#
ди міста Києва, врегулювання майнових питань, посилення ефективності та вдосконалення роботи комуналь#
ного підприємства «Київкультурасервіс» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Реор�аніз�вати�Київсь�ий�місь�ий�центр�до-

звілля�шляхом�приєднання�до��ом�нально�о�під-

приємства�«Київ��льт�расервіс».

2.�Взяти�до�відома,�що��ом�нальне�підприєм-

ство�«Київ��льт�расервіс»�є�правонаст�пни�ом

�сіх�прав�і�обов’яз�ів�реор�анізовано�о�Київсь�о-

�о�місь�о�о�центр��дозвілля.

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи,

пов’язані�з�ви�онанням�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.2.�Утворити��омісію�з�реор�анізації�Київсь�о-

�о�місь�о�о�центр��дозвілля�шляхом�приєднання

до��ом�нально�о�підприємства�«Київ��льт�расер-

віс».

3.3.�Затвердити�передавальний�а�т�в��станов-

леном��поряд��.

3.4.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом�нальним�підприємством�«Київ��льт�ра-

сервіс»�майно�реор�анізовано�о�Київсь�о�о�місь-

�о�о�центр��дозвілля.

3.5.�Затвердити�зміни�до�Стат�т���ом�нально-

�о�підприємства�«Київ��льт�расервіс».

3.6.�Привести�власні�розпорядження���відповід-

ність�до�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

4.�Встановити�стро��заявлення��редиторами

своїх�вимо��два�місяці�з�дня�оп�блі��вання�пові-

домлення�про�рішення�щодо�реор�анізації�Київ-

сь�о�о�місь�о�о�центр��дозвілля.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

з�питань�власності�та�постійн���омісію�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм�.

Київський міський голова
В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

27.01.2011�р.�№ 90

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.12.2014�р.�№ 1550)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1.�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри
ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-
ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —
Департамент)�є�стр��т�рним�підрозділом�ви�о-
навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації),�підпоряд�ов�є-
ться�Київсь�ом��місь�ом���олові,�підзвітний�та
під�онтрольний�Київсь�ій�місь�ій�раді,�а�з�питань
ви�онання�ф�н�цій�державної�ви�онавчої�вла-
ди —�Міністерств��ре�іонально�о�розвит��,�б�-
дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��осподар-
ства�У�раїни.
2.�Департамент�перейменовано�з�Головно�о

�правління�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�о-
навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації)�відповідно�до�рі-
шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15�березня�2012
ро���№ 198/7535�«Про�діяльність�ви�онавчо�о
ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої
державної�адміністрації)».
3.�Повне�наймен�вання —�Департамент�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�
Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації).
С�орочене�наймен�вання—�Київмістоб�д�ван-

ня.
4.�Департамент���своїй�діяльності��ер�ється

Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�постанова-
ми�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента
У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами
міністерств,�інших�центральних�ор�анів�ви�онав-
чої�влади,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-
порядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви-
�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-
сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими
нормативно-правовими�а�тами,�а�та�ож�цим�По-
ложенням.
5.�Основним�завданням�Департамент��є:
5.1.�забезпечення�реалізації�державної�полі-

ти�и���сфері�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�на
території�м.�Києва;
5.2.�аналіз�стан��містоб�д�вання�на�території

міста,�ор�анізація�розроблення,�е�спертизи�і�за-
безпечення�затвердження�в��становленом��по-
ряд���містоб�дівних�про�рам,��енерально�о�пла-
н��міста�Києва,�іншої�містоб�дівної�до��ментації;
5.3.��оординація�в�межах�своїх�повноважень

діяльності�с�б’є�тів�містоб�д�вання�щодо��ом-
пле�сно�о�розвит���територій,�заб�дови�міс-
та�Києва,�поліпшення�йо�о�архіте�т�рно�о�ви-
�ляд�;
5.4.�забезпечення�дотримання�за�онодавства

��сфері�містоб�д�вання,�державних�стандартів,�норм
і�правил,�затвердженої�містоб�дівної�до��мента-
ції;
5.5.�ор�анізація���межах�своїх�повноважень

охорони,�реставрації�та�ви�ористання�пам’ято��ар-
хіте�т�ри�та�містоб�д�вання.
6.�Департамент�відповідно�до�визначених��а-

л�зевих�повноважень�ви�он�є�та�і�завдання:
6.1.�ор�анізов�є�ви�онання�Констит�ції�У�ра-

їни�і�за�онів�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни,�на�азів�міністерств,�ін-
ших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та
здійснює��онтроль�за�їх�реалізацією;
6.2.�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�за-

хист�прав�і�за�онних�інтересів�фізичних�та�юри-
дичних�осіб;
6.3.�надає�адміністративні�посл��и;
6.4.�здійснює�державний��онтроль�за�дотриман-

ням�підприємствами,��становами�та�ор�анізаці-
ями�правил,�норм,�стандартів���межах�визначе-
них�повноважень;
6.5.�аналіз�є�стан�та�тенденції�соціально-е�о-

номічно�о�і���льт�рно�о�розвит�����сфері�місто-
б�д�вання�та�архіте�т�ри���межах�відповідної�ад-
міністративно-територіальної�одиниці�та�вживає
заходів�до��с�нення�недолі�ів;
6.6.�бере��часть���під�отовці�пропозицій�до

прое�тів�про�рам�соціально-е�ономічно�о�роз-
вит���міста�Києва;
6.7.�вносить�пропозиції�щодо�прое�т��бюдже-

т��міста�Києва,�в�том��числі�щодо�потреби���роз-
робленні�містоб�дівної�до��ментації;
6.8.�забезпеч�є�ефе�тивне�і�цільове�ви�орис-

тання�відповідних�бюджетних��оштів;
6.9.�бере��часть���під�отовці�заходів�щодо�міс-

цево�о�розвит��;
6.10.�розробляє�прое�ти�розпоряджень�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан�
Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації),�прое�ти�рішень�Київсь�ої�місь-
�ої�ради,���визначених�за�оном�випад�ах—�про-
е�ти�нормативно-правових�а�тів�з�питань�реалі-
зації��ал�зевих�повноважень;
6.11.�бере��часть���по�одженні�прое�тів�норма-

тивно-правових�а�тів,�розроблених�іншими�ор-
�анами�ви�онавчої�влади;
6.12.�бере��часть���розробленні�прое�тів�роз-

поряджень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�о-
навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень
Київсь�ої�місь�ої�ради,�прое�тів�нормативно-пра-
вових�а�тів,��оловними�розробни�ами�я�их�є�ін-
ші�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-
ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної
адміністрації);
6.13.�бере��часть���під�отовці�звітів�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови�для�їх�роз�ляд��на�сесії�Київ-
сь�ої�місь�ої�ради;
6.14.��от�є�самостійно�або�разом�з�іншими

стр��т�рними�підрозділами�інформаційні�та�ана-
літичні�матеріали�для�подання�Київсь�ом��місь-
�ом���олові;
6.15.�забезпеч�є�здійснення�заходів�щодо�за-

побі�ання�і�протидії��ор�пції;
6.16.��от�є�(бере��часть���під�отовці)�прое�ти

��од,�до�оворів,�меморанд�мів,�прото�олів�з�-
стрічей�деле�ацій�і�робочих��р�п���межах�своїх
повноважень;
6.17.�роз�лядає�в��становленом��за�онодав-

ством�поряд���звернення��ромадян;
6.18.�опрацьов�є�запити�і�звернення�народних

деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої
ради;

Про внесення змін до Положення про Департамент
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 27 січня 2011 року № 90

Розпорядження № 1550 від 29 грудня 2014 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — містоBгерой Київ», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи наказ МіB
ністерства регіонального розвитку, будівництва та житловоBкомунального господарства України від 26 лисB
топада 2012 року № 587 «Про затвердження методичних рекомендацій з розроблення положень про струкB
турні підрозділи житловоBкомунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектуB
ри місцевих державних адміністрацій»:

Внести�зміни�до�Положення�про�Департамент

містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

жавної�адміністрації),�затверджено�о�розпоря-

дженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

від�27�січня�2011�ро���№ 90,�ви�лавши�йо�о���но-

вій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

6.19.�забезпеч�є�дост�п�до�п�блічної�інформа-
ції,�розпорядни�ом�я�ої�він�є;
6.20.�постійно�інформ�є�населення�про�стан

здійснення�визначених�за�оном�повноважень;
6.21.�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень

ви�онання�завдань�мобілізаційної�під�отов�и,�ци-
вільно�о�захист��населення,�дотримання�вимо��за-
�онодавства�з�охорони�праці,�пожежної�безпе-
�и;
6.22.�ор�анізов�є�робот��з���омпле�т�вання,

збері�ання,�облі���та�ви�ористання�архівних�до-
��ментів;
6.23.�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень

реалізацію�державної�політи�и�стосовно�захист�
інформації�з�обмеженим�дост�пом;
6.24.�бере��часть���вирішенні�відповідно�до�за-

�онодавства��оле�тивних�тр�дових�спорів�(�он-
флі�тів);
6.25.�забезпеч�є�захист�персональних�даних;
6.26.�ор�анізов�є�розроблення,�внесення�змін

до��енерально�о�план��м.�Києва,�іншої�містоб�-
дівної�до��ментації�та�подання�на�роз�ляд�Київ-
сь�ої�місь�ої�ради,�в�том��числі:
6.26.1.�здійснює�під�отов���та�ор�анізаційні�за-

ходи�з�реалізації�затвердженої�Про�рами�ство-
рення�(оновлення)�містоб�дівної�до��ментації�в
м.�Києві;
6.26.2.�ор�анізов�є�розроблення�планів�зон�-

вання�о�ремих�територій�(зонін�ів)�для�існ�ючих
заб�дованих�територій,�де�можлива�вибір�ова
ре�онстр��ція�о�ремих�б�дівель�або�додат�ове
розміщення�б�дин�ів�та�спор�д�для�завершення
форм�вання�заб�дови�житлових��варталів,��ро-
мадсь�их�центрів,�ма�істралей,�розпочато�о�або
запрое�товано�о�б�дівництва�на�відведених�зе-
мельних�ділян�ах,�а�та�ож�для�інших�територій;
6.26.3.�ор�анізов�є�розроблення�детальних

планів�територій�для�мі�рорайонів�(житлових
районів)�нової��омпле�сної�заб�дови,��варталів
(мі�рорайонів)�застаріло�о�житлово�о�фонд�,�я�і
підля�ають��омпле�сній�ре�онстр��ції,�промис-
лових�та��ом�нально-с�ладсь�их�територій,�я�і
підля�ають�рестр��т�ризації�зі�зміною�ф�н�ціо-
нально�о�призначення,�територій�для�форм�ван-
ня��омпле�сних�ландшафтно-ре�реаційних�зон
для�відпочин���та�дозвілля�населення,�а�та�ож
для�інших�територій;
6.26.4.�Уточнює�межі�та�площі�територій�для

розроблення�містоб�дівної�до��ментації�та�роз-
�лядає�можливості�зал�чення�інвестиційних��ош-
тів�для�розроблення�о�ремих�видів�містоб�дів-
ної�до��ментації;
6.27.�Ви�он�є�ф�н�ції�замовни�а�розроблен-

ня�містоб�дівної�до��ментації�в��становленом�
поряд��;
6.28.�Визначає��мови�щодо�необхідності�пер-

шочер�ово�о�б�дівництва�об’є�тів�соціальної�ін-
фрастр��т�ри�та��ромадсь�о�о�обсл��ов�вання
при�під�отовці�завдання�на�розроблення�деталь-
них�планів�територій�для�забезпечення��омпле�с-
ної�заб�дови;
6.29.�Роз�лядає�інвестиційні�наміри,�пропози-

ції,�о�ремі�містоб�дівні�рішення,�детальні�плани
територій�на�відповідність��енеральном��план�
м.�Києва;
6.30.�Забезпеч�є�ор�анізацію�ведення�робіт�зі

створення�місь�ої�інформаційно-аналітичної�сис-
теми�забезпечення�містоб�дівної�діяльності�«Міс-
тоб�дівний��адастр�Києва»�(МІАС�ЗМД�МКК);
6.31.�Ви�он�є�ф�н�ції�адміністратора�МІАС�ЗМД

МКК,�здійснює�реєстрацію�в�містоб�дівном���а-
дастрі�містоб�дівних��мов�та�обмежень,�затвер-
джених�детальних�планів�територій,�прое�тів�за-
б�дови�земельних�діляно�,�а�та�ож�інші�завдан-
ня�та�ф�н�ції�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь-
�ої�ради�від�24�травня�2012�ро���№ 588/7925
«Про�Сл�жб��містоб�дівно�о��адастр�»;
6.32.�При�під�отовці�містоб�дівних��мов�та�об-

межень�визначає�необхідність�моделювання�транс-
портних�пото�ів�для�визначення�наслід�ів�впли-
в��прое�тованих�об’є�тів�на�існ�юч��та�про�но-
зован��сит�ації,�їх�об’ємно-просторовий�вплив
на�збереження�історично�о�середовища;
6.33.�По�одж�є�в��становленом��поряд���про-

е�ти�земле�строю;
6.34.�По�одж�є�містоб�дівні�та�архіте�т�рні�про-

е�тні�рішення�об’є�тів,�розташованих�в�історич-
ній�частині�міста,�історичних�ареалах,�на�ма�істра-
лях�та�площах�за�альномісь�о�о�значення,�а�та-
�ож�тих,�що�план�ються�та�прое�т�ються�із�за-
л�ченням�бюджетних��оштів;
6.36.�під�отов�а�рішень�щодо�план�вання�те-

риторії�на�місцевом��рівні;
6.37.�роз�лядає�пропозиції�щодо�встановлен-

ня�та�зміни�межі�міст�Києва,��от�є�виснов�и�що-
до�її�затвердження�в��становленом��за�онодав-
ством�поряд��;
6.38.���межах��омпетенції,�на�підставі�прое�т-

них�рішень�містоб�дівної�до��ментації,�бере��часть
��під�отовці�пропозицій�щодо��дос�оналення�ад-
міністративно-територіально�о��строю�м.�Києва;
6.39.�ор�анізов�є�під�отов����омпле�сних�вис-

нов�ів�щодо�інвестиційних�містоб�дівних�про�рам;

6.40.�здійснює�моніторин��заб�дови�та�іншо�о
ви�ористання�територій;
6.41.�надає�пропозиції�щодо:
6.41.1.�розроблення��омпле�сних�схем�розмі-

щення�тимчасових�спор�д�для�провадження�під-
приємниць�ої�діяльності�на�території�м.�Києва;
6.41.2.�питань�присвоєння�поштових�адрес�об’-

є�там�містоб�д�вання;
6.41.3.�забезпеч�є�додержання�за�онодавства

��сфері�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри,�держав-
них�стандартів,�норм�і�правил�при�реалізації�за-
твердженої�містоб�дівної�до��ментації;
6.41.4.�направляє�звернення�до�центрально-

�о�ор�ан��ви�онавчої�влади,�що�забезпеч�є�фор-
м�вання�державної�політи�и���сфері�містоб�д�-
вання�та�архіте�т�ри,�щодо�визначення�держав-
них�інтересів�для�їх��рах�вання�під�час�розроблен-
ня��енерально�о�план��м.�Києва;
6.41.5.�сприяє�розробленню,�проведенню�е�с-

пертизи�містоб�дівної�до��ментації�для�м.�Києва;
6.41.6.�інформ�є�населення�про�плани�розмі-

щення�найважливіших�містоб�дівних,�промисло-
вих,�енер�етичних�і�транспортних��омпле�сів,�ін-
женерних�мереж;
6.42.�здійснює��оординацію�діяльності:
6.42.1.�стр��т�рних�підрозділів�містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри�районних�в�місті�Києві�та�дер-
жавних�адміністрацій,�методичне�і�нормативне
забезпечення�їх�роботи;
6.42.2.�с�б’є�тів�містоб�д�вання�щодо��ом-

пле�сно�о�розвит���і�заб�дови�м.�Києва,�поліп-
шення�їх�архіте�т�рно�о�ви�ляд�,�збереження�тра-
диційно�о�хара�тер��середовища�і�об’є�тів�архі-
те�т�рної�та�містоб�дівної�спадщини;
6.42.3.�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�я�і

ви�он�ють�роботи,�надають�посл��и���сфері�міс-
тоб�д�вання�та�архіте�т�ри;
6.43.�надає�містоб�дівні��мови�та�обмеження

заб�дови�земельної�ділян�и;
6.44.�надає�б�дівельний�паспорт�заб�дови�зе-

мельної�ділян�и;
6.45.�оформлює�паспорт�прив’яз�и�тимчасової

спор�ди�для�провадження�підприємниць�ої�ді-
яльності;
6.46.�забезпеч�є�ведення�містоб�дівно�о��а-

дастр��території�м.�Києва;
6.47.�сприяє�створенню�та�оновленню��арто-

�рафічної�основи�території�м.�Києва,�здійснює
реєстрацію�даних�ви�онавчої�зйом�и�топо�ра-
фічної�основи�масштабів�1:500,�1:2000,�1:5000,
1:10000,�1:25000,�1:50000,�1:100000;
6.48.�забезпеч�є�ви�онання�робіт�з���омпле�-

т�вання,�збері�ання,�облі���та�ви�ористання�ар-
хівних�до��ментів,�містоб�дівної�до��ментації,�то-
по�рафо-�еодезичних�матеріалів;
6.49.�співпрацює�з�ор�анами�державно�о�ар-

хіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю�з�питань�са-
мочинно�зб�дованих�об’є�тів�містоб�д�вання;
6.50.�ор�анізов�є�проведення�в��становлено-

м��поряд���архіте�т�рних�та�містоб�дівних��он-
��рсів;
6.51.�сприяє�діяльності�місцевих�ор�анізацій

творчих�спіло����сфері�містоб�д�вання�та�архі-
те�т�ри;
6.51.�ор�анізов�є�розроблення�і�подання�на�за-

твердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�містоб�дівних
про�рам;
6.53.�ор�анізов�є�розроблення�або�внесення

змін�до�схеми�план�вання�території�та�її�затвер-
дження;
6.54.�здійснює�моніторин��реалізації�схеми�пла-

н�вання�території,�стан��розроблення,�оновлен-
ня�містоб�дівної�до��ментації�на�місцевом��рів-
ні,�заб�дови�та�іншо�о�ви�ористання�територій;
6.55.�здійснює��ерівництво�Сл�жбою�містоб�-

дівно�о��адастр�,�я�а�є�стр��т�рним�підрозділом
��с�ладі�Департамент�,�з�питань�щодо:
6.55.1.�ор�анізації�створення�та�ведення�міс-

тоб�дівно�о��адастр�,�визначення�завдань�моні-
торин���об’є�тів,�зал�чення�на��ово-дослідних
та�прое�тно-виш���вальних�ор�анізацій�для�впро-
вадження�інноваційних�техноло�ій�ведення�міс-
тоб�дівно�о��адастр�;
6.55.�2.�визначення�пріоритетів�форм�вання

містоб�дівно�о��адастр��і�чер�овості�ви�онання�ро-
біт;
6.55.3.�введення�в�робот��Сл�жби�містоб�дів-

но�о��адастр��єдиних�ор�анізаційно-правових�та
нормативно-методичних�до��ментів,�а�та�ож�про-
�рамно-технічних��омпле�сів�ведення�містоб�-
дівно�о��адастр�;
6.55.4.�впровадження��ерівних�до��ментів�що-

до�діяльності�з�ведення�містоб�дівно�о��адастр�;
6.55.5.�ор�анізації�під�отов�и�та�подання�звітів

ор�анам�ви�онавчої�влади�та�ор�анам�місцево�о
самовряд�вання�про�стан�ведення�містоб�дівно-
�о��адастр��та�рез�льтати��адастрової�діяльності;
6.55.6.�ор�анізації�впровадження�єдиних�ор�а-

нізаційно-правових,�нормативно-методичних�та
про�рамно-технічних�основ�ведення�містоб�дів-
но�о��адастр�,�типових�форм�містоб�дівно�о�пас-
порта�об’є�та�та��адастрових�довідо�,�єдиної
цифрової�топо�рафічної�основи�території�м.�Ки-
єва�різних�масштабів;
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6.55.7.�ор�анізації�проведення�постійно�о�містоб�дівно-
�о�моніторин���та�занесення�рез�льтатів�в�баз��даних�міс-
тоб�дівно�о��адастр��на�території�міста�Києва;

6.55.8.�розпорядження�системою�інформаційних�рес�р-
сів�містоб�дівно�о��адастр�;

6.59.��оордин�є�діяльність��ом�нальних�підприємств�ви-
�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої
державної�адміністрації),�підпоряд�ованих�Департамент�.

6.56.�ре��лює�в�межах�повноважень�діяльність���сфері
розміщення�ре�лами�на�території�м.�Києва.

6.57.��онтролює�та�веде�облі��ре�лами�міста�Києва�з�ід-
но�з�встановленим�поряд�ом�її�розміщення.

6.58.��оордин�є�заходи�щодо�впоряд��вання�діяльності
в��ал�зі�ре�лами.

6.60.��дос�оналює�систем���правління���сфері�ре�лами
та�забезпеч�є�форм�вання�єдино�о�місь�о�о�ре�ламно-ін-
формаційно�о�простор�.

6.61.�аналіз�є�стан�і�потреби�рин���ре�лами�і��от�є�ре-
�омендації�щодо�йо�о�впоряд��вання�та�вдос�оналення.

6.62.�надає�пропозиції�щодо�затвердження�в��становле-
ном��поряд���е�ономічно�об�р�нтованих�диференційованих
тарифів�оплати�за�тимчасове��орист�вання�місцями�для
розташ�вання�ре�ламних�засобів,�я�і�переб�вають����ом�-
нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�в
том��числі�оплати�за�посл��и�з�розміщення�ре�лами�на
транспорті�та�ре�лами�в�ліфтах�житлових�б�дин�ів��ом�-
нальної�власності�міста�Києва.

6.63.�здійснює��онтроль�за�дотриманням�поряд���розмі-
щення�зовнішньої�ре�лами,�інформаційних�вивісо�,�ре�ла-
ми�на�транспорті�та�ре�лами�в�ліфтах�житлових�б�дин�ів
�ом�нальної�власності�міста�Києва.

6.64.�вживає�необхідних�заходів�щодо�впровадження�но-
вих�техноло�ій�і�матеріалів�в�оснащенні�ре�ламних�засобів
та�інформаційних�вивісо�.

6.65.��за�альнює�пра�ти���застос�вання�за�онодавства
з�питань,�що�належать�до��омпетенції�Департамент�,�роз-
робляє�і�подає�на�роз�ляд�Київсь�ом��місь�ом���олові�про-
позиції�щодо�вдос�оналення�за�онодавства�з�питань,�що�від-
носяться�до�йо�о��омпетенції.

6.66.�здійснює�інші�передбачені�за�оном�повноваження.�
7.�Департамент�має�право:
7.1.�одерж�вати�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд���від�інших�стр��т�рних�підрозділів,�підприємств,��ста-
нов�та�ор�анізацій�незалежно�від�форми�власності�та�їх�по-
садових�осіб�інформацію,�до��менти�і�матеріали,�необхід-
ні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань;

7.2.�зал�чати�до�ви�онання�о�ремих�робіт,��часті���ви-
вченні�о�ремих�питань�спеціалістів,�фахівців�інших�стр��т�р-
них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,
�станов�та�ор�анізацій�(за�по�одженням�з�їх��ерівни�ами),
представни�ів��ромадсь�их�об’єднань�(за�з�одою);

7.3.�вносити�в��становленом��поряд���пропозиції�щодо
�дос�оналення�роботи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-
�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���сфе-
рі�містоб�д�вання�і�архіте�т�ри;

7.4.��орист�ватись�в��становленом��поряд���інформа-
ційними�базами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�системами�зв’яз-
���і��ом�ні�ацій,�мережами�спеціально�о�зв’яз���та�інши-
ми�технічними�засобами;

7.5�с�ли�ати�в��становленом��поряд���наради,�прово-
дити�семінари�та��онференції�з�питань�містоб�дівної�та�ар-
хіте�т�рної�діяльності.

8.�Департамент�в��становленом��за�онодавством�по-
ряд���та���межах�повноважень�взаємодіє�з�іншими�стр��-
т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-
�ої�ради�(�иївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�ор�а-
нами�місцево�о�самовряд�вання,�територіальними�ор�а-
нами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої
влади,�а�та�ож�підприємствами,��становами�та�ор�аніза-
ціями�з�метою�створення��мов�для�провадження�послідов-
ної�та��з�одженої�діяльності�щодо�стро�ів,�періодичності
одержання�і�передачі�інформації,�необхідної�для�належно-
�о�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�та�здійснення�за-
планованих�заходів.

Майно�Департамент��належить�до��ом�нальної�власно-
сті�територіальної��ромади�м.�Києва�і�за�ріплене�за�нею�на
праві�оперативно�о��правління.

Департамент�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а
або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�відч�ж�вати�за�ріплене
за�ним�майно,�надавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орис-
т�вання�(позич��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,
обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�вати�з
баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

Департамент�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий
облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�надає�фінансов�,�ста-
тистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним
за�онодавством�У�раїни.�Фінансова�звітність�Департамен-
т��надається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва
ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-
�ої�державної�адміністрації)�в��становленом��поряд��.

9.�Департамент�очолює�дире�тор,�я�ий�призначається
на�посад��і�звільняється�з�посади�Київсь�им�місь�им��оло-
вою�за�по�одженням�з�Міністерством�ре�іонально�о�роз-
вит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нально�о��осподарства
У�раїни.

Дире�тор�Департамент��за�посадою�є��оловним�архіте�-
тором�міста�Києва.

Призначення�на�посад���оловно�о�архіте�тора�здійсню-
ється�ви�лючно�за�рез�льтатами��он��рс�.

В��он��рсі�мож�ть�брати��часть�особи,�я�і�мають�вищ��ар-
хіте�т�рн��освіт��та�стаж�ор�анізаційної�і�професійної�ро-
боти�за�фахом���сфері�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�не
менше�5�ро�ів.

Дире�тор�Департамент��має�першо�о�заст�пни�а�та�за-
ст�пни�ів,�я�і�призначаються�на�посад��і�звільняються�з�по-
сади�Київсь�им�місь�им��оловою�за�поданням�дире�тора
Департамент��та�по�одженням�з�відповідним�заст�пни�ом
�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з
розподілом�обов’яз�ів.

Заст�пни�и�дире�тора�Департамент��повинні�відповіда-
ти�наст�пним��валіфі�аційним�вимо�ам:

— повна�вища�освіта�відповідно�о�професійно�о�спря-
м�вання�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спе-
ціаліста;

— стаж�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на��ерівних
посадах�чи�на��ерівних�посадах�не�менше�3�ро�ів�або�стаж
роботи�в�інших�сферах��правління�не�менше�5�ро�ів.

10.�Дире�тор�Департамент�:
— здійснює��ерівництво�діяльністю�Департамент�,�не-

се�персональн��відповідальність�перед�Київсь�им�місь�им
�оловою�за�ви�онання�по�ладених�на�Департамент�зав-
дань;

— затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�підрозділи�Де-
партамент�,�розподіляє�обов’яз�и�між�заст�пни�ами�ди-
ре�тора�Департамент�,��ерівни�ами�стр��т�рних�підрозді-
лів�Департамент��та�визначає�ст�пінь�їх�відповідальності;

— затвердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів�Департа-
мент�;

— розпоряджається��оштами�в�межах�аси�н�вань,�пе-
редбачених���бюджеті�міста�Києва�на�розвито��містоб�д�-
вання�та�архіте�т�ри�і��тримання�Департамент�,�несе�пер-
сональн��відповідальність�за�їх�цільове�ви�ористання;

— видає�в�межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є
і��онтролює�їх�ви�онання;

— призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�працівни�ів
Департамент�;

— по�одж�є�призначення�та�звільнення�з�посад��ерівни-
�ів�стр��т�рних�підрозділів�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри
районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

— ��межах�своїх�повноважень��оордин�є�діяльність�стр��-
т�рних�підрозділів�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�районних
в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�здійснює��онтроль
за�їх�діяльністю;

— має�право��от�вати�пропозиції�щодо�с�ас�вання�на-
�азів��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�містоб�д�вання�та
архіте�т�ри�районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-
цій,�що�с�перечать�за�онодавств��У�раїни�та�а�там�ор�а-
нів�ви�онавчої�влади�вищо�о�рівня,�рішенням�Київсь�ої�місь-
�ої�ради,�б�ти�прис�тнім�на�засіданнях�ор�анів�місцево�о�са-
мовряд�вання�та�вист�пати�з�питань,�що�стос�ються��ом-
петенції�Департамент�;

— забезпеч�є��омпле�сне�вирішення�питань�роботи�з
�ерівни�ами��ом�нальних�підприємств,�що�належать�до��о-
м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва
та�підпоряд�ованих�Департамент�,�вносить�пропозиції�що-
до�призначення�та�звільнення�їх��ерівни�ів;

— відповідає�за�під�отов��,�своєчасне�по�одження�та
��ладення��онтра�тів�з�дире�торами�підпоряд�ованих��о-
м�нальних�підприємств.�Здійснює�аналіз�ви�онання��мов�та
по�азни�ів���ладених��онтра�тів�з��ерівни�ами�цих�підпри-
ємств,�забезпечення�своєчасно�о�продовження�та�розірван-
ня��онтра�тів.

11.�На�ази�дире�тора�Департамент�,�що�носять�норма-
тивно-правовий�хара�тер,�зачіпають�права,�свободи�й�за-
�онні�інтереси��ромадян�або�мають�міжвідомчий�хара�тер,
подаються�на�державн��реєстрацію�до�Головно�о��прав-
ління�юстиції�в�місті�Києві���п’ятиденний�термін�після�їх�ви-
дання�і�набирають�чинності�з�момент��їх�реєстрації,�я�що
самими�на�азами�не�встановлено�пізніший�термін�введен-
ня�їх���дію.

12.�На�ази�дире�тора�Департамент�,�що�с�перечать�Кон-
стит�ції�У�раїни,�іншим�а�там�за�онодавства,�рішенням
Констит�ційно�о�С�д��У�раїни,�на�азам�Міністерства�ре-
�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�наль-
но�о��осподарства�У�раїни,�мож�ть�б�ти�с�асовані��оло-
вою�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та�Міністер-
ством�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�о-
м�нально�о��осподарства�У�раїни.

13.�Для��з�оджено�о�вирішення�питань,�що�належать�до
�омпетенції�Департамент�,�в�Департаменті��творюється
�оле�ія���с�ладі�дире�тора�(�олова��оле�ії),�заст�пни�ів�ди-
ре�тора�Департамент��(за�посадою),�інших�працівни�ів�Де-
партамент�.

До�с�лад���оле�ії�мож�ть�входити�деп�тати�Київсь�ої�місь-
�ої�ради,��ерівни�и�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онав-
чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-
ної�адміністрації),�інших��станов�та�ор�анізацій.�С�лад��о-
ле�ії�затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-
н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-
ністрації)�за�поданням�дире�тора�Департамент�.

Рішення��оле�ії�провадяться�в�життя�на�азами�дире�то-
ра�Департамент�.

14.�Для�професійно�о�об�оворення�прое�тних�рішень��
сфері�містоб�д�вання�при�Департаменті��творюється�ар-
хіте�т�рно-містоб�дівна�рада.

С�лад�ради�та�положення�про�неї�затвердж�ється�ви�о-
навчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою
державною�адміністрацією)�за�поданням�дире�тора�Де-
партамент�.

15.�Видат�и�на��тримання�Департамент�,�в�том��числі
на�оплат��праці�йо�о�працівни�ів,�затвердж�ються���бю-
джеті�міста�Києва�на�відповідний�рі�.

Гранична�чисельність�працівни�ів�Департамент��затвер-
дж�ється�Київсь�им�місь�им��оловою.

Стр��т�ра�Департамент��затвердж�ється�розпоряджен-
ням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої
місь�ої�державної�адміністрації).

Штатний�розпис�Департамент��в�межах��раничної�чи-
сельності�і�фонд��оплати�праці�йо�о�працівни�ів�затвер-
дж�ється�Київсь�им�місь�им��оловою�після�е�спертизи,
проведеної�Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�
Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-
трації).

16.�Лі�відація�чи�реор�анізація�Департамент��здійсню-
ється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,�визна-
ченом��за�онодавством�У�раїни.

17.�При�Департаменті�мож�ть��творюватися�на��ово-тех-
нічна�і�х�дожня�ради.

18.�Департамент�є�юридичною�особою�п�блічно�о�пра-
ва,�має�самостійний�баланс,�рах�н�и�в�ор�анах�Державної
�азначейсь�ої�сл�жби,�печат���із�зображенням�Державно-
�о�Герба�У�раїни�та�своїм�наймен�ванням,�власні�блан�и.

Керівник апарату В. Бондаренко

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ — 4 âàêàíñ³¿.

Îñíîâí³ îáîâ’ÿçêè:

Îðãàí³çàö³ÿ ïðàâîâî¿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ,íåóõèëüíå
äîäåðæàííÿ òà çàïîá³ãàííÿ íåâèêîíàííþ âèìîã àêò³â çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:

-âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì
ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà
íå ìåíøå 1 ðîêó àáî çàãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè
íå ìåíøå 3 ðîê³â;

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Îñíîâí³ îáîâ’ÿçêè:

Îðãàí³çàö³ÿ ïðàâîâî¿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïðàâèëüíå çàñòîñóâàííÿ,íåóõèëüíå
äîäåðæàííÿ òà çàïîá³ãàííÿ íåâèêîíàííþ âèìîã àêò³â çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè:

-âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì
ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà,

- ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàäàõ ñïåö³àë³ñòà ² òà II
êàòåãîð³¿ íå ìåíøå 1 ðîêó, àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè
íå ìåíøå 2 ðîê³â.

- â³ëüíå êîðèñòóâàííÿ ÏÊ;

- â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà êîíòðîëþ
óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü òà óçãîäæåíü.

Îñíîâí³ îáîâ’ÿçêè:

Âåäåííÿ áàçè äàíèõ âõ³äíî¿ òà âèõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ â ìåðåæ³ Äåïàðòàìåíòó.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí 278-61-27.

Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ äî ñåêòîðó ç êàäðîâèõ ïèòàíü
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, êàá. 214-à.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óï-
ðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³  Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñ-
òâà “Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ”Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. 1. âóë. Ñàáóðîâà Îëåêñàíäðà,
3-à, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì — 53,20, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ (33,80 êâ.ì) òà ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò ïîáóòîâî¿
òåõí³êè) — (19,40 êâ.ì), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 161,84 ãðí, ì³-
ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 4887,62, 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 çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ
ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëà-
òà áåç ( ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðà-
éîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº,ùî çà ðåçóëüòàòàìè
êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó
ïî âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, 2-20 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ïåðåìîæöåì
âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÃÀÌÀ²ÍÂÅÑÒ” (êîä
ªÄÐÏÎÓ 38810402), ðåçóëüòàòè êîíêóðñó çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 5 áåðåçíÿ 2015 ðîêó ¹ 196.

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

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

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

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети на 2015 рік
22094

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

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

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ
(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ) 61308
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ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ñåêñ, ãðîø³, áëàãî-
ä³éí³ñòü — íàéàêòóàëüí³-
ø³ òåìè. Ïîºäíàâøè ïðè-

ºìíå ç êîðèñíèì, äîñÿãíåòå ïîâ-
íî¿ ãàðìîí³¿ äóø³ òà ò³ëà.Â ïîøóêàõ
ðîìàíòè÷íèõ ïðèãîä «íà ñòîðîíó»
íå õîä³òü, êîõàéòåñÿ ç ïîñò³éíèìè
ñóïóòíèêàìè — âîíè âàø äîðîãî-
âêàç.Îäíî÷àñíî íàâåä³òü ëàä ó ãîñ-
ïîäàðñòâ³, ñï³ëüí³ ô³íàíñîâ³ ðåñóð-
ñè ïîòðåáóþòü ðåâ³ç³¿: òóò ìàº áóòè
âñå íà âèùîìó ð³âí³.

ÒÅËÜÖ², ñòîñóíêè ç ä³ëî-
âèì îòî÷åííÿì ïåðåõî-
äÿòü ó ïðîãðåñèâíó ôàçó

ðîçâèòêó. Îäíàê äëÿ äîñÿãíåííÿ
ïî-ñïðàâæíüîìó êðàñèâîãî ñï³â-
çâó÷÷ÿ â ïàðòíåðñòâ³ âàì ñë³ä ïî-
ñòàâèòè ³íòåðåñè ³íøî¿ ñòîðîíè,
îñîáëèâî ñåêñóàëüí³ çàïèòè øëþá-
íèõ ñóïóòíèê³â, íà ÷³ëüíå ì³ñöå.

ÁËÈÇÍÞÊ²Â î÷³êóº çàâçÿ-
òà áîðîòüáà çà ì³ñöå ï³ä
ïðîôåñ³éíèì ñîíöåì,òîæ

íàìàãàéòåñÿ òðóäèòèñÿ â ïðèºìí³é,
ñïîê³éí³é àòìîñôåð³, ï³äòðèìóâà-
òè â³äì³ííó ô³çè÷íó òà ïñèõîëîã³÷-
íó ôîðìó.Àæ³îòàæ íàâêîëî êàð’ºð-
íîãî ñõîäæåííÿ, ðåàë³çàö³¿ ôàõî-
âîãî ïîêëèêàííÿ, äå ìîæëèâ³ íå-
ïåðåäáà÷óâàí³ çì³íè ï³ä âïëèâîì
êîíêðåòíèõ îñ³á, òðèâàº.

ÐÀÊÈ, áëàãîäàòí³ êîñì³÷-
í³ ðèòìè ñïðèÿþòü âò³ëåí-
íþ â æèòòÿ êðåàòèâíèõ çà-

äóì³â, óñï³øí³é ðåàë³çàö³¿ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó,ðî-
ìàíòè÷íîìó çëåòó. ª øàíñ íå ò³ëü-
êè çàéíÿòèñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ
ñîá³ íà âò³õó, à é çàâîþâàòè ñèì-
ïàò³¿ ïóáë³êè, ïðèìíîæèâøè êîëî
ïðèõèëüíèê³â.

ËÅÂÈ, íå ïõàéòåñÿ êóäè-
íåáóäü íàâìàííÿ,çàõîâàé-
òåñÿ â ð³äíèõ ñò³íàõ,áî òî

ôîðòåöÿ,äå âàñ í³õòî ç âîðîã³â íå ä³ñ-
òàíå é íå íàøêîäèòü. Ãð³éòåñÿ á³ëÿ
äîìàøíüîãî âîãíèùà,âèêîð³íþþ÷è
äàâí³ êîìïëåêñè,ðîçêð³ïà÷óéòåñÿ,äî-
ëó÷èâøèñü äî ñ³ìåéíèõ òðàäèö³é.

Ä²ÂÀÌÈ âåðõîâîäèòèìóòü
åìîö³¿, äå ³íòèìíèé ïîòÿã
ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü. Îòæå,

ÿêùî áëàãîâ³ðí³ âàñ íå òðèìàòè-
ìóòü íà ïðèâ’ÿç³, òèì ã³ðøå îáîì.

ÒÅÐÅÇÈ ïåðåáóâàòèìóòü
â ïîëîí³ ñåêñóàëüíî¿ òà
ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëå-

íîñò³. À îñê³ëüêè âè äóæå âðàçëè-
â³, òîæ ÿê ãóáêà âñìîêòóâàòèìåòå â
ñåáå åìîö³éíó åíåðã³þ ç íàâêîëèø-
íüîãî ïðîñòîðó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ íà ïàðàäíî-
ìó êîí³, ³ìïîçàíòí³, ñåêñó-
àëüíî ïðèâàáëèâ³. Ïðè-

ñëóõàéòåñÿ äî ³íòó¿ö³¿—¿¿ ãîëîñ ï³ä-
êàæå, ç êèì ìàòè ñïðàâó, à êîìó äà-
òè â³ä÷³ïíîãî ÷åðåç õèòð³ñòü òà ìåð-
êàíòèëüí³ñòü. Ëîâ³òü ùàñëèâ³ øàí-
ñè íà ñëóæá³, íå öóðàþ÷èñü í³ÿêî¿
ðîáîòè (ñèëè ïðèìíîæàòüñÿ!), âà-
øîþ êàð’ºðîþ îï³êóºòüñÿ Âñåâèø-
í³é, ³ áóäü-ÿê³ çàâäàííÿ ðîáîòîäàâ-
ö³â ñïðèéìàéòå ç ðàä³ñòþ: ïîò³ì
âñå ïîâåðíåòüñÿ ñòîðèöåþ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², êëîïî÷³òüñÿ ïðî
îñîáèñòå ùàñòÿ,äåíü ïðî-
ìàéíå íà ïðèºìí³é íîñ-

òàëüã³÷í³é õâèë³, ùî ñïðè÷èíèòü
ãîñòð³ ïåðåæèâàííÿ, àêòèâ³çóºòüñÿ
òåëåïàòè÷íèé çâ’ÿçîê ç ð³äíèìè,ïî-
ñèëèòüñÿ òóðáîòà ïðî ä³òåé, áàòü-
ê³â, êîõàíèõ. Âè íåï³äâëàäí³ ïîä³-
ÿì äíÿ, òîìó áðàòè ¿õ ï³ä êîíòðîëü,
ïðèéìàòè âîëüîâ³ ð³øåííÿ ñåíñó
íåìàº,õ³áà ùî áëàãîðîäíî ñêîð³òü-
ñÿ, é òîä³ æèòòºâèé ÷îâåí ïðèá’º äî
áåðåãà, âèçíà÷åíîãî äîëåþ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ðåïåðòóàð âà-
øèõ çàö³êàâëåíü äîñèòü
øèðîêèé,ùî ñâ³ä÷èòü ïðî

áàãàòîãðàíí³ñòü íàòóðè. Âò³ì, íîâ³
çíàííÿ, ³íôîðìàö³ÿ çàñâîþâàòè-
ìóòüñÿ áëèñêó÷å, ÿêùî âîíè âàì äî
âïîäîáè, áóäÿòü åìîö³¿, ³íòðèãóþòü,
âñåá³÷íî çàäîâîëüíÿþòü äîïèòëè-
â³ñòü. Â³äíîâëþéòå äðóæí³ ìîñòè,
çáëèæóéòåñÿ ç ëþäüìè, ÷è¿ ³íòåðå-
ñè òà ïîãëÿäè ñï³âçâó÷í³ ç âàøè-
ìè, — öå çöåìåíòóº íàäîâãî âçà-
ºìèíè, ÿê³ çãîäîì ñòàíóòü ó íàãîä³
é ïðèíåñóòü êîðèñòü. À îñü ãðîø³,
ìåðêàíòèëüí³ ³íòåðåñè ìîæóòü ñòà-
òè ÿáëóêîì ðîçáðàòó â äðóæá³.

ÂÎÄÎË²¯ íàäòî ÷óòëèâ³ òà
ðàíèì³, ñõèëüí³ õâîðîá-
ëèâî ðåàãóâàòè íà ïîä³¿,

÷óæó ïîâåä³íêó, õî÷à íàñïðàâä³
ï³äñòàâ äëÿ ïðåöåäåíò³â çîâñ³ì
íå ³ñíóº. Éä³òü äî ïîñòàâëåíî¿ ìå-
òè ñïîê³éíî, îãîðí³òü óâàãîþ øå-
ôà, âñòàíîâ³òü äîâ³ð÷³ âçàºìèíè
ç òèìè, â³ä êîãî çàëåæèòü âàø ðóõ
óïåðåä, ³ â ðåçóëüòàò³ îòðèìàºòå
çàïîâ³òíó ïðîòåêö³þ, ùî ñòàíå
ïðèçîì â³ä äîë³.

ÐÈÁÈ, íå ñèä³òü êâî÷êîþ,
ïðåçåíòóéòå ñâî¿ äîñÿã-
íåííÿ, ñàìîñòâåðäæóéòå-

ñÿ, äåáþòóéòå ç ïðèòàìàííèì âàì
ðåâîëþö³éíèì çàïàëîì ñêð³çü, äå
òîãî õî÷å ñåðöå! Âè ïîâèíí³ â óñüî-
ìó ñòàòè íàéêðàùèìè, íàéâïëèâî-
â³øèìè, íàéñèëüí³øèìè. Îòî÷åííÿ
ñïðèéìàº âàñ çà âç³ðåöü, ð³âíÿºòü-
ñÿ íà âàñ, òîæ çãóðòóâàòè â ñâî¿ ëà-
âè ñîðàòíèê³â çà ³íòåðåñàìè ïî-
ùàñòèòü íåàáèÿê. Ãîëîâíå — ïðè-
áîðêàòè çàçäðîù³, ïîçáóòèñÿ íåãà-
òèâíèõ çâè÷îê,ùî âñòðîìëÿþòü ïà-
ëèö³ â êîëåñà. ² ïîñòàðàéòåñÿ ñêð³çü
éòè íàçóñòð³÷ ïîáàæàííÿì ëþäåé,
ïðèáîðêàâøè âëàñíå «åãî».

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 751 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 89 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +11o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 48 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +5o

Àòì. òèñê: 748 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 70 %

ãîðîñêîï

11 áåðåçíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 11 áåðåçíÿ
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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 40366
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Äèïëîìàòè âøàíóâàëè Êîáçàðÿ,
ïðî÷èòàâøè «Çàïîâ³ò» äåâ’ÿòüìà ìîâàìè
ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ òåëåáà÷åííÿ òà Ì³í³ñòåðñòâî çàêîð-
äîííèõ ñïðàâ íà ÷åñòü äíÿ íàðîäæåííÿ âåëèêîãî
Êîáçàðÿ ïðî÷èòàëè «Çàïîâ³ò» äåâ’ÿòüìà ð³çíèìè ìî-
âàìè. Öå â³äåî òðàíñëþâàëîñÿ 9 áåðåçíÿ â åô³ð³ Ãðî-
ìàäñüêîãî.Ó çàïèñ³ ðîëèêà âçÿëè ó÷àñòü äåâ’ÿòü ïðåä-
ñòàâíèê³â ÌÇÑ, âêëþ÷àþ÷è ì³í³ñòðà Êë³ìê³íà, ÿêèé
ãîâîðèâ ³ñïàíñüêîþ, òà éîãî çàñòóïíèöþ Ëàíó Çåð-
êàëü, ÿêà ïðî÷èòàëà â³ðø àíãë³éñüêîþ, ïèøå euroin-
tegration.com.ua. Âñ³ âîíè ÷èòàëè ê³íöåâó ÷àñòèíó
â³ðøà:

Ïîõîâàéòå òà âñòàâàéòå,
Êàéäàíè ïîðâ³òå
² âðàæîþ çëîþ êðîâ’þ Âîëþ îêðîï³òå.
² ìåíå â ñ³ì’¿ âåëèê³é,
Â ñ³ì’¿ âîëüí³é, íîâ³é,
Íå çàáóäüòå ïîì’ÿíóòè
Íåçëèì òèõèì ñëîâîì.

Ó â³äåîôðàãìåíò³ äèïëîìàòè ãîâîðèëè ôðàí-
öóçüêîþ, ïîëüñüêîþ, êèòàéñüêîþ, í³ìåöüêîþ, ³òà-
ë³éñüêîþ, ³ñïàíñüêîþ, òóðåöüêîþ, àðàáñüêîþ, àíã-
ë³éñüêîþ ìîâàìè �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1302 — ÿêùî â³ðèòè Øåêñï³ðó, òî ñàìå â öåé äåíü ó
Âåðîí³ îäðóæèëèñü Ðîìåî ³ Äæóëüºòòà.
1985 — íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ ñìåðò³ ãåíåðàëüíî-
ãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÐÑ, ãîëîâè ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè ÑÐÑÐ Êîñòÿíòèíà Óñòèíîâè÷à ×åðíåíêà ïîçà÷åð-
ãîâèé ïëåíóì ÖÊ ÊÏÐÑ îáðàâ Ìèõàéëà Ñåðã³éîâè÷à
Ãîðáà÷îâà íîâèì ³, ÿê âèÿâèëîñü, îñòàíí³ì ãåíåðàëü-
íèì ñåêðåòàðåì ÖÊ Êîìïàðò³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
1988 — çâåðíåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè äî
óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³.Â³äçíà÷àëîñÿ ïðî
ïîñèëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÃÑ, âèá³ð ³ ñêëàä êåð³âíèõ îð-
ãàí³â òà çàêîðäîííå ïðåäñòàâíèöòâî.Ó çâ’ÿçêó ç âè¿ç-
äîì çà êîðäîí Ìèêîëè Ðóäåíêà ãîëîâîþ ñï³ëêè ïðè-
çíà÷åíî â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ïðàâîçàõèñíèêà, ÷ëå-
íà-çàñíîâíèêà ãðóïè Ëåâêà Ëóê’ÿíåíêà, ÿêèé ùå ïå-
ðåáóâàâ íà çàñëàíí³.
2000 — íà äîíáàñüê³é øàõò³ Áàðàêîâà ñòàâñÿ âèáóõ
ìåòàíó, ùî ïðèçâ³â äî ñìåðò³ 80 ã³ðíèê³â.
2004 — ó ðåçóëüòàò³ òåðîðèñòè÷íèõ àêö³é ó ïðèì³ñü-
êèõ ïî¿çäàõ Ìàäðèäà, çä³éñíåíèõ çà òðè äí³ äî ïàð-
ëàìåíòñüêèõ âèáîð³â â ²ñïàí³¿, çàãèíóëà 191 ëþäèíà
(ç íèõ 2 ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè) ³ ïîðàíåíî 2 050 ÷î-
ëîâ³ê. ßê ïîêàçàëî ðîçñë³äóâàííÿ, çà òåðàêòîì ñòîÿ-
ëà ï³äï³ëüíà ³ñëàì³ñòñüêà îðãàí³çàö³ÿ.
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