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«×îðíèé» ðèíîê ðåêëàìè 
ìàº áóòè çíèùåíèé
� Ðåêëàìó íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ áóäå ïåðåâ³ðåíî íà â³äïîâ³äí³ñòü çàòâåðäæåí³é ó 2012 ðîö³ Êîíöåïö³¿

Îð³ºíòàö³ÿ â ³íôîðìàö³¿
Íà îäíîìó ç îñòàíí³õ çàñ³äàíü

ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà
ðåêëàìè óõâàëèëà ð³øåííÿ ñòâîðè-
òè Ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà ïåðåâ³ðèòü
â³äïîâ³äí³ñòü äîçâîë³â íà ðîçì³-
ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, âèäà-
íèõ â³ä ïî÷àòêó ä³¿ Êîíöåïö³¿ ðîç-
âèòêó çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ (äàë³ — Êîíöåïö³¿) ç 26 ñ³÷-
íÿ 2012 ðîêó. Î÷îëèâ Ðîáî÷ó ãðó-
ïó äåïóòàò Êè¿âðàäè ³ çàñòóïíèê
ãîëîâè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ðåê-
ëàìè Äìèòðî Áîíäàðåíêî. Äî ñêëà-
äó Ðîáî÷î¿ ãðóïè âèÿâèëè áàæàí-
íÿ óâ³éòè äåïóòàòè Êè¿âðàäè â³ä
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë: Ìàðê Ãðåñü
â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Ðàäè-
êàëüíà ïàðò³ÿ Îëåãà Ëÿøêà», Ðåíà
Íàçàðîâà — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàê-
ö³¿ «ÓÄÀÐ-Ñîë³äàðí³ñòü», Ðîìàí
Àíäðåéêî — â³ä äåïóòàòñüêî¿ ôðàê-
ö³¿ «Îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷». Äî
Ðîáî÷î¿ ãðóïè äîëó÷èâñÿ òàêîæ
²ãîð Ôåäîðåíêî — ïðåäñòàâíèê äå-
ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Ïîë³òè÷íî¿
ïàðò³¿ «ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß». Âò³ì, ïåð-
øå çàñ³äàííÿ Ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðî-
äåìîíñòðóâàëî, ùî äàíå ïèòàííÿ
òóðáóº ³ äåïóòàò³â-ìàæîðèòàðíè-
ê³â: äî ñêëàäó Ðîáî÷î¿ ãðóïè óâ³é-
øëè Îëåêñàíäð Áðîäñüêèé, Âîëî-
äèìèð Ãîí÷àðîâ, Êîñòÿíòèí ßëî-
âèé.

Ãðîìàäñüê³ñòü òàêîæ àêòèâíî
âçÿëàñÿ äî ðîáîòè — çàë çàñ³äàíü
ëåäâå âì³ñòèâ óñ³õ áàæàþ÷èõ.

Ïåðøå—óñòàíîâ÷å—çàñ³äàííÿ
Ðîáî÷î¿ ãðóïè â³äáóëîñÿ 10 áåðåç-
íÿ ³ âèÿâèëîñü ö³êàâèì òà ðåçóëü-
òàòèâíèì. Ãîëîâà Ðîáî÷î¿ ãðóïè
Äìèòðî Áîíäà-
ðåíêîâ åêñêëþçèâ-
íîìó êîìåíòàð³
«Õðåùàòèêó» ðîç-
ïîâ³â ïðî ïåðåá³ã
òà ï³äñóìêè çàñ³-
äàííÿ Ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ðîáîò³ âçÿëè
ó÷àñòü áëèçüêî 10 äåïóòàò³â Êè¿â-
ðàäè òà áëèçüêî äâîõ äåñÿòê³â ãðî-
ìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â, ïðåäñòàâíè-
ê³â á³çíåñó, ïðîô³ëüíèõ àñîö³àö³é
òà îá’ºäíàíü,ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ïèòàí-
íÿìè ðåêëàìíî¿ ñôåðè òà âèÿâèëè
áàæàííÿ ïðàöþâàòè ó Ðîáî÷³é ãðó-
ï³. «Ïðîéøëî æâàâå îáãîâîðåííÿ, ³
ìè âèð³øèëè, ÿê çáèðàºìîñÿ ðóõà-
òèñÿ äàë³,òîáòî âèçíà÷èëè ïëàí íà
íàéáëèæ÷èé ïåð³îä,—çàçíà÷èâ ãî-
ëîâà Ðîáî÷î¿ ãðóïè.— Ìè îêðåñëè-
ëè ïîâíîâàæåííÿ ãðóïè ³ äîìîâè-
ëèñÿ,ùî cï³ëüíî íàïðàöþºìî ôîð-
ìóëþâàííÿ çâåðíåííÿ â³ä Ðîáî÷î¿
ãðóïè çàäëÿ îòðèìàííÿ äîñòóïó äî
³íôîðìàö³¿,ÿêó ìè ìàºìî íàì³ð ïå-
ðåâ³ðèòè».ßê çàçíà÷èâ Äìèòðî Áîí-
äàðåíêî, Ðîáî÷à ãðóïà çâåðòàòè-
ìåòüñÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â çà
³íôîðìàö³ºþ ç ïðîòîêîë³â, äîçâî-
ë³â òà ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â.

Áóðõëèâà äèñêóñ³ÿ â³äáóëàñü
íàâêîëî òîãî, ÿêèì ÷èíîì ìàº çä³é-
ñíþâàòèñÿ àíàë³ç, òà ó ÿê³é ôîðì³
ìàº áóòè çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ:
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ñêàíîâàíà êîï³ÿ
àáî îðèã³íàë.

«Çàâäàííÿì Ðîáî÷î¿ ãðóïè º ïå-
ðåâ³ðêà äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìíèõ íîñ³¿â, ÿê³ áóëè âèäàí³
â³ä ïî÷àòêó ä³¿ Êîíöåïö³¿, òîáòî ç
ñ³÷íÿ 2012 ðîêó,òîìó (íå âèêëþ÷àº
ãîëîâà Ðîáî÷î¿ ãðóïè) ïîòð³áíî
áóäå íàäàòè ìîæëèâ³ñòü óïîâíî-
âàæåíèì Ðîáî÷îþ ãðóïîþ îñîáàì
ìàòè äîñòóï äî áàç äàíèõ, íàïðè-
êëàä, ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà», ó âå÷³ð-
í³é ÷àñ, àáè íå çàâàæàòè ðîáîò³
ï³äïðèºìñòâ àáî äåïàðòàìåíò³â».

Â³ä òåðì³í³â äî çîí
Ï³ä ÷àñ óñòàíîâ÷îãî çàñ³äàííÿ

â³ä ó÷àñíèê³â Ðîáî÷î¿ ãðóïè ëóíà-
ëè ïðîïîçèö³¿ ïî÷àòè ïåðåâ³ðêó
äîêóìåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîí-
öåïö³¿ íå â³äïîâ³äíî äî ÷àñîâèõ
ïåð³îä³â (ïî ðîêàõ), à ïî ôîðìàò-
íèõ çîíàõ (â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷î¿
Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè ³ñíóº 5 ôîðìàòíèõ çîí:
â³ä 0 äî 5. — Ðåä.). Ãîëîâà Ðîáî÷î¿
ãðóïè Äìèòðî Áîíäàðåíêî âèñî-
êî îö³íþº ðåçóëüòàòèâí³ñòü óñòà-
íîâ÷îãî çàñ³äàííÿ. «Ï³ä ÷àñ îáãî-
âîðåííÿ ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí ìè

ïî÷óëè, ùî êîëî ïðîáëåì ó ðåê-
ëàìí³é ñôåð³ ì³ñòà º íàáàãàòî á³ëü-
øèì, í³æ ò³, ÿê³ âèçíà÷åí³ äëÿ âè-
â÷åííÿ òà àíàë³çó â ðàìêàõ î÷î-
ëþâàíî¿ ìíîþ Ðîáî÷î¿ ãðóïè. Öå,
ïåðø çà âñå, ïèòàííÿ ùîäî ñóòòº-
âî îíîâëåíèõ Ïîðÿäêó ðîçì³ùåí-
íÿ òà Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè ó ì³ñò³ Êèºâ³. Ö³ äî-
êóìåíòè ³íøà ðîáî÷à ãðóïà íà ÷î-
ë³ ç ÷ëåíîì êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ðåêëà-
ìè, äåïóòàòîì Êè¿âðàäè íàïðà-
öþâàëà ùå 4-5 ì³ñÿö³â òîìó, àëå
âîíè ÷îìóñü âñóïåðå÷ ïðîöåäóð³
ïîòðàïèëè äî ÊÌÄÀ ³ çíèêëè òàì.
Òàê íå ìàëî ñòàòèñÿ, àëå, íà æàëü,—
æîäíî¿ ðåàêö³¿. Ó ÷åòâåð íà ïëå-
íàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè ãîëî-
âà ö³º¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïî ï³äãîòîâ-
ö³ ïðîåêòó çì³í äî Êîíöåïö³¿ ðîç-
ì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè Îëåã
Êàë³í³÷åíêî áóäå íàì çâ³òóâàòè,
³íôîðìóâàòè ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü.
Îñê³ëüêè, çàçíà÷ó, â³í º äèðåêòî-
ðîì ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà», ìè áóäå-
ìî çàäàâàòè éîìó êîíêðåòí³ çà-
ïèòàííÿ — ùî â³äáóëîñÿ, ÿê â³ä-
áóëîñÿ, ÷è º ðåçóëüòàò».

«×îðí³» ïîñòåðè çíèêíóòü
Äî ñëîâà, íà òîìó æ çàñ³äàíí³

êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ³íôîðìàö³éíî¿
ïîë³òèêè òà ðåêëàìè, êîëè áóëî

ñòâîðåíî Ðîáî÷ó ãðóïó ïî ïåðå-
â³ðö³ â³äïîâ³äíîñò³ äîçâîë³â íà
ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìíèõ íîñ³¿â äî
Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³øíüî¿
ðåêëàìè, íåàáèÿêèé ³íòåðåñ äå-
ïóòàò³â âèêëèêàëà ðåêëàìíà êîíñ-
òðóêö³ÿ, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ:
âóëèöÿ Õðåùàòèê, 3 (5Â). Ôîòî öüî-
ãî ùèòà ïðîäåìîíñòðóâàâ íà çà-
ñ³äàíí³ äåïóòàò Êè¿âðàäè Ðîìàí
Àíäðåéêî. Êð³ì òîãî, ùî çîáðà-
æåííÿ âèêëèêàº íå îäíîñòàéí³
äóìêè, òà ùå é, çà ñëîâàìè ïàíà
Àíäðåéêà, éîãî ïîì³÷íèêè ìàëè
âåëèê³ ñóìí³âè ùîäî çàêîííîñò³
âñòàíîâëåííÿ öüîãî ðåêëàìíîãî
íîñ³ÿ. Íà òîìó æ òàêè çàñ³äàíí³
ïðîòîêîëüíèì äîðó÷åííÿì ïîñò³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ³íôîðìàö³é-
íî¿ ïîë³òèêè òà ðåêëàìè ÊÏ «Êè-
¿âðåêëàìà» ìàº ïåðåâ³ðèòè çàêîí-
í³ñòü âñòàíîâëåííÿ êîíñòðóêö³¿ çà
àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 3. Ó ðàç³
âèÿâëåííÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³, ïîðó-
øåíü — âæèòè íåãàéíèõ çàõîä³â
ùîäî äåìîíòàæó. Íèí³ öÿ êîíñ-
òðóêö³ÿ äåìîíòîâàíà. Òîæ ïåðø³
ðåçóëüòàòè áîðîòüáè ç «÷îðíîþ»
ðåêëàìîþ ó ñòîëèö³ âæå º.

Àëå öåé âèïàäîê ïîêàçàâ, ùî ó
Ðîáî÷î¿ ãðóïè ïîïåðåäó áàãàòî ðî-
áîòè. Çà ï³äñóìêàìè ïåðåâ³ðêè,
Ðîáî÷à ãðóïà ìàº íàì³ð çâ³òóâàòè
ïåðåä Êè¿âðàäîþ �

Íà ñòîëè÷íó çîâí³øíþ
ðåêëàìó ÷åêàº ïåðåâ³ð-
êà íà â³äïîâ³äí³ñòü Êîí-
öåïö³¿ ðîçâèòêó çîâí³ø-
íüî¿ ðåêëàìè â ì³ñò³
Êèºâ³. ² öå âàæëèâî ÿê
äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðîçî-
ðîãî ðèíêó ðåêëàìíèõ
ïîñëóã, òàê ³ äëÿ ïîçáàâ-
ëåííÿ ì³ñòà â³ä íåëå-
ãàëüíèõ ðåêëàìíèõ
êîíñòðóêö³é, ïðèáóòêè
â³ä ÿêèõ îìèíàþòü ñòî-
ëè÷íèé áþäæåò.
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Ïåðø³ ðåçóëüòàòè áîðîòüáè ç «÷îðíîþ» ðåêëàìîþ â ñòîëèö³ âæå º
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про підтримку депутатських запитів органам 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 62/927 від 12 лютого 2015 року

Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої
статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Київської міської ра%
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсь�і�запити,�внесені�деп�татами�Київради�та�о�олошені�на�пленарном�

засіданні�Київради�12.02.2015,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им�направлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн�

письмов��відповідь�на�ньо�о�Київраді�і�деп�татам�Київради�протя�ом�десяти�днів�з�момент��от-

римання�запит�.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ре-

таря�Київради.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�12.02.2015�№�62/927

Депутатські запити органам та посадовим особам, 
внесені депутатами Київради та підтримані на пленарному засіданні 

Київської міської ради 12.02.2015

№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман Богданович Прем'єр�міністру України Яценюку А.П. Міністру внутрішніх справ
України Авакову А.Б. Щодо ситуації з видачею паспорта громадянина
України для виїзду за кордон

2. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Генерал�майору міліції начальнику ГУ МВС України в м. Києві Терещуку
О.Д. Щодо перевірки фактів продажу заборонених препаратів в аптеках
Солом'янського району

3. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо встановлення камери
відеоспостереження на вул. І.Клименка

4. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Генеральному директору КК "Київавтодор" Жукову В.А. Щодо
капітального ремонту асфальтового покриття на вул. Соціалістичній

5. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Генеральному директору КО "Київзеленбуд" Симонову С.А. Щодо
капітального ремонту та відновлення благоустрою Солом'янського
ландшафтного парку

6. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо влаштування зупинки
міської електрички на залізничній станції "Протасів Яр"

7. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту державної архітектурно�будівельної інспекції
у м. Києві Горобченко Л.А. Щодо призупинення проведення
реконструкції ресторану "Бахчисарай" на проспекті 40�річчя Жовтня, 87 у
Голосіївському районі

8. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо скасування поправки про
позбавлення пільг при сплаті податку на нерухоме майно

9. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо взяття під особистий контроль
проблемних питань, пов'язаних із забудовами земельних ділянок у
Микільській Слобідці та Академмістечку на просп. Науки у
Голосіївському районі

10. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо ініціювання перевірки на предмет
своєчасності та комплектності постачання продуктів харчування до
дошкільних навчальних закладів м. Києва

11. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О.Ю. Щодо вшанування героїв Небесної Сотні шляхом
покладання живих квітів до портретів загиблих на сходах при вході в
Київську міську раду

12. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Ніконову І.В. Щодо влаштування зовнішнього освітлення дитячого та
спортивного майданчиків між будинками №8�а, 10�а та 12�а на вул.
Щусєва

13. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву
П.О. Щодо незадовільного надання послуг по водопостачанню
мешканцям житлового будинку №4�6/2 на вул. Орловській

14. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
неправомірного використання прибудинкової території для об'їзду
затору на проспекті Леся Курбаса

15. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо незаконного
облаштування автостоянки та автомийки у Дарницькому районі

16. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо незаконного проведення
будівельних робіт на просп. Григоренка, 22/20 у Дарницькому районі

17. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
ознак корупційних схем при передачі в оренду нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва

18. ГАЛУШКА Олена Михайлівна Київському міському голові Кличку В.В. Про неприпустимість
встановлення термінів для населення щодо повірки засобів обліку води
за рахунок споживачів

19. ГАПЧУК Максим Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Прокурору
міста Києва Юлдашеву С.О. Щодо перевірки державних службовців та
прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого
самоврядування

20. ГАПЧУК Максим Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Прокурору
міста Києва Юлдашеву C.O. Щодо наслідків проведення у другому
півріччі 2014 року аудитів Департаментом внутрішнього фінансового
контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

21. ГАПЧУК Максим Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Прокурору
міста Києва Юлдашеву С.О. Щодо надання інформації про укладений
договір та судові справи, а також результатів перевірок Державної
податкової служби України та Державної фінансової інспекції України
щодо проведення тендеру та процедури закупівель в лізинг 100 вагонів
для КП "Київський метрополітен"

22. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо невідкладного проведення конкурсу з
обрання суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення незалежного
міжнародного аудиту фінансової звітності КП "Київпастранс", КП
"Київський метрополітен" та КП "Київтранспарксервіс"

23. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо оприлюднення інформації про пільговий
проїзд соціально незахищених верств населення на офіційному
інтернет�порталі КМДА та у засобах масової інформації

24. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо здійснення заходів по
будівництву світлофорного об'єкта на перетині вулиць Центральної та
Колекторної у Дарницькому районі

25. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації)
Целовальнику С.А. Щодо звернення інвесторів про захист та
припинення порушення майнових прав громадян

26. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О.О. Щодо непрацюючих ліфтів у поліклініці №5 Шевченківського
району

27. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Директору ККУП "Фінансова компанія "Житло�Інвест" Сірому М.В. Щодо
звернення інвесторів про захист та припинення порушення майнових
прав громадян

28. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Голові Державної архітектурно�будівельної інспекції України Мартинюк
М.П. Щодо звернення інвесторів про захист та припинення порушення
майнових прав громадян

29. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Прокопіву В.В. Щодо звернення
інвесторів про захист та припинення порушення майнових прав
громадян

З0. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Директору ТОВ "Алекс�Буд" Наконечному О.В. Щодо звернення
інвесторів про захист та припинення порушення майнових прав
громадян

31. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо
непрацюючих ліфтів у поліклініці №5 Шевченківського району

32. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Прокурору міста Києва Юлдашеву CO. Щодо перевірки законності
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 30.01.2015 №66 "Про встановлення
тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському
пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі"

33. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Директору ДП «Укрдержбудекспертиза» Ампілову В.Ф. Щодо законності
коригування ТОВ «Пателі Лізинг» поверхів забудови на вул. Нижній Вал,
27—29

34. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В.В. Щодо реалізації права киян на участь в
управлінні державними справами шляхом відновлення роботи
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

35. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С.О. Щодо повернення київській
громаді приміщень кінотеатру "Дружба" на вул. Хрещатик, 25

36. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо відміни розпорядження
про підвищення тарифів на проїзд

37. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо посилення охорони
загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів у місті Києві

38. ЄСКІНА Олена Олександрівна Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О.Ю. Щодо надання роз'яснень відносно ситуації, що склалась
09.02.2015 біля будівлі Київської міської ради

39. КАРПЕНКО Анатолій Якович Генеральному прокурору України Щодо застосування незаконних
заходів фізичного та психологічного впливу до затриманого сина
Зайченка Н.М. (Зайченка Володимира Миколайовича)

40. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В.В. Директору Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Поворознику М.Ю. Голові Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. Щодо
капітального ремонту будинку №14 на вул. Гната Юри

41. КОСТЕНКО Людмила Василівна Голові постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку Страннікову A.M. Щодо придбання обладнання
(стоматологічний комплекс) для "Консультативно�діагностичного
центру" Шевченківського району міста Києва

42. КОСТЕНКО Людмила Василівна Голові постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку Страннікову A.M. Щодо придбання обладнання
(датчиків до апарату УЗД) для "Консультативно�діагностичного центру"
Шевченківського району міста Києва

43. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В.М. В.о. директора Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Шпильовому І.Ф. Щодо створення
додаткового пішохідного переходу на вул. Жукова, 30�51 біля зупинки
громадського транспорту

44. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В.М. В.о. директора Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Шпильовому І.Ф. Щодо сприяння
продовженню функціонування автобусного маршруту №79 у необхідний
для громадян час

45. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Т.в.о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В.М. В.о. директора Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Шпильовому І.Ф. Щодо внесення змін
до організації руху автобусного маршруту №63

46. КУЗИК Петро Миколайович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О.Ю. Щодо розгляду на найближчому пленарному засіданні
питання про присвоєння школі №275 у Деснянському районі імені
Кравчука B.C.

47. КУЗИК Петро Миколайович Київському прокурору з нагляду за додержанням законів у
природоохоронній сфері Берікашвілі З.В. Прокурору міста Києва
Юлдашеву С.О. Київському міському голові, голові Київської міської
державної адміністрації Кличку В.В. Щодо перевірки викладених фактів
та вжиття заходів реагування стосовно ТОВ "ДІСБУД"

48. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Директору
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Целовальнику С.А. Щодо перевірки законності розміщення магазином
"Фора" компресорів на стіні житлового будинку на вул. Карбишева, 12
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49. ЛАПШОВ Олександр
Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту покрівлі навчально�виховного комплексу "Оріяна"

50. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації 
Рябікіну П.Б. Директору Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Целовальнику С.А. 
Щодо непролонгації інформаційних талонів та демонтажу або
перенесення МАФів на просп. Оболонському між будинками №36, 38 та
40

51. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Президенту України � Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил
України Порошенку П.О. Міністру оборони України генерал�полковнику
Полтораку С.Т. Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо використання демонтованих МАФів у цілях воєнного
призначення в зоні АТО

52. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення обговорення проекту Генерального плану м. Києва на
період до 2025 року

53. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради, голові
комісії з питань найменувань Резнікову О.Ю. 
Про підтримку ініціативи щодо перейменування вул. Каштанової у
Деснянському районі на вул. В'ячеслава Веремія

54. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Заступнику директора Департаменту промисловості та розвитку
підприємництва � начальнику управління торгівлі та побуту Заліпі В. А.
Щодо довідок, які були видані з січня 2014 року по січень 2015 року

55. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

КП "Дирекція з утримання та обслуговування житлового фонду в
Святошинському районі м. Києва" 
Щодо забезпечення права особи на житло

56. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

ТОВ "Т.М.М." 
Щодо забезпечення прав громадян на інформацію

57. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Голові Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
Сагайдаку І.В. 
Щодо забезпечення права особи на житло

58. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення в місті Києві мобілізації

59. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо готовності міста Києва до відбиття терористичних загроз

60. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо дотримання законності розміщення дебаркадеру�ресторану на
набережній річки Дніпро

61. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Заступнику міського голови �секретарю Київської міської ради 
Резнікову О.Ю. 
Про надання інформації щодо заходів, які вживаються Київською
міською радою для звільнення з займаної посади в.о. головного
редактора газети "Вечірній Київ" Романа Костриці

62. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо визначення приміщень для перебування населення під час
надзвичайних ситуацій у 22 мажоритарному окрузі м. Києва

63. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення теплових лічильників у будинку №3�б на вул. 
Петра Вершигори Дніпровського району

64. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О.Ю. 
Щодо відновлення благоустрою прибудинкової території буд. №68�б на
просп. Правди після проведення ремонтних робіт системи гарячого
водопостачання та холодного водопостачання у Подільському районі

65. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О.Ю. 
Щодо розгляду скарги голів правлінь житлово�будівельних
кооперативів масиву Виноградар на неякісну роботу КП "Головний
інформаційно�обчислювальний центр"

66. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо поновлення в правах на відселення з аварійного будинку

67. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо повірки лічильників у місті Києві

68. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо створення сектора
енергоменеджменту в структурі Департаменту охорони здоров'я

69. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо впорядкування руху
вантажних автомобілів у м. Києві

70. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. Щодо будівництва на вул.
Мечникова, 9�11 у Печерському районі

71. ПАВЛИК Віталій Андрійович Голові Київського міського територіального відділення
Антимонопольного комітету України Толчину C.M. 
Щодо дотримання вимог антимонопольного законодавства
підприємствами ПАТ "Київенерго" та ПАТ «Київводоканал» у зв’язку з
проведенням повірки лічильників обліку води за кошти киян

72. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо забезпечення фінансування встановлення світлофорних об'єктів
на вулицях Ревуцького та Вербицького у Дарницькому районі

73. ПИШНЯК Вадим Петрович Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо встановлення лічильників теплової енергії в будинках
Святошинського району

74. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо неправомірності нарахування плати за теплове опалення та
неякісне водопостачання гарячої води мешканцям будинку на вул.
Якуба Колоса, 5 у Святошинському районі

75. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо неправомірності нарахування плати за теплове опалення
мешканцям будинку на вул. Якуба Коласа, 7 у Святошинському районі

76. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ліквідації наслідків пошкодження покрівлі в будинку №25 на вул.
Котельникова в Святошинському районі

77. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення лічильників теплової енергії у буд. №6 на вул.
Жмеринській

78. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо приведення у належний санітарно�технічний стан підвальних
приміщень у буд. №6 на вул. Жмеринській

79. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В.В.
Щодо приведення у належний санітарно�технічний стан підвальних
приміщень у буд. №10 на вул. Жмеринській

80. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо демонтажу МАФів навпроти будинку №20 на вул.
Березняківській

81. РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович, ВЕЛІМОВСЬКИЙ
Анатолій Романович,
МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович,
ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович, ГОРБУНОВ
Ярослав Володимирович,
ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо звернення членів громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону "Лівий Берег", які
постраждали під час резонансної події, що сталася 18 січня цього року в
Дніпровському районі

82. СЕВЕРИНЕНКО Василь
Миколайович 

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо внесення в єдину електронну базу м. Києва вулиць та провулків у
котеджному селищі "Деснянське" Деснянського району 

83. СЕВЕРИНЕНКО Василь
Миколайович 

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо звернення батьківського комітету про зупинення процесу
реорганізації середньої школи №312 

84. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович 

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Голові
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру
М.Ю. Директору КП "Дирекція з управління та обслуговування
житлового фонду" Солом'янського району Радику В.І. 
Щодо звернення жителів будинку №6 на Чоколівському бульварі з
приводу відсутності освітлення на сходах у другому під'їзді з першого по
дев'ятий поверхи

85. СУХІН Юрій Михайлович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо незаконного встановлення газової заправки на вул. Садовій, 66 в
мікрорайоні Жуляни

86. СУХІН Юрій Михайлович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д.О. 
Щодо розташування автомобільних мийок у місті Києві

87. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Про вжиття заходів щодо відновлення порушених прав мешканців 
буд. №12 на вул. Шота Руставелі

88. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заборони будівництва житлового будинку з вбудованими та
прибудованими торговельно�офісними приміщеннями та підземним
паркінгом біля будинку №5�б на вул. Анрі Барбюса у Печерському
районі

89. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо скорочення чисельності автобусів на маршруті №99 на
Мінському масиві

90. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Державній інспекції сільського господарства в місті Києві 
Щодо надання інформації про проведені заходи державного нагляду за
період з 01.01.2012 по 01.01.2015 підприємств, організацій та інших
суб'єктів господарювання

91. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Начальнику Управління державної виконавчої служби Головного
управління юстиції у м. Києві Мазуру Ю.С. 
Щодо виконання судового рішення про стягнення коштів за договором
банківського вкладу та повернення відсотків за час прострочення
виконання зобов'язень

92. ЧЕРНІКОВ Олександр
Михайлович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. 
Щодо кількості земельних ділянок, які були надані Українській
православній церкві (Московського патріархату)

93. ЧЕРНІКОВ  Олександр
Михайлович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О.Г. Щодо кількості земельних ділянок, які були надані
Українській православній церкві (Київського патріархату)

94. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві
Рубану О.М. Щодо проведення перевірок з питань забезпечення
належного рівня штучного освітлення у загальноосвітніх навчальних
закладах міста Києва

Київський міський голова В. Кличко

Про створення парку з бюветним 
комплексом на земельній ділянці площею 5,5 га 

на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя у Солом'янському
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 70/935 від 12 лютого 2015 року
Відповідно до Земельного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про

природно%заповідний фонд України", з метою підвищення рекреаційного потенціалу міста Києва, раціонального
використання та забезпечення зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�пар��з�бюветним��омпле�сом

на�земельній�ділянці�площею�5,5��а�на�в�л.

Кадетсь�ий� �ай� та� в�л.� Івана� П�люя� �

Солом'янсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради� від� 19.07.2005� №806/3381� "Про

затвердження�Про�рами�розвит���зеленої�зони

м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції�форм�вання

зелених�насаджень�в�центральній�частині�міста"

(із�змінами�та�доповненнями),�а�саме:�додати

пар��з�бюветним��омпле�сом�з�ідно�з�п�н�том

1� цьо�о� рішення� до� перелі��� пар�ів

Солом'янсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об'єднанню

зелено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�земельних

насаджень�міста�"Київзеленб�д"�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�анізаційно-

правові�заходи�щодо�створення�пар���з

бюветним� �омпле�сом� та� оформлення

бла�о�строю�ділян�и�площею�5,5��а�на�в�л.

Кадетсь�ий� �ай� та� в�л.� Івана� П�люя� �

Солом'янсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�вирішити�в��становленом��поряд��

питання�фінанс�вання�заходів,�передбачених

п�н�том�3�цьо�о�рішення.

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�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації

комунального майна територіальної громади міста Києва 
на 2011—2012 роки»

Рішення Київської міської ради № 132/997 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київ'
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�додат�а�1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№�100/5487

«Про�Про�рам��приватизації��ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста�Києва�на�

2011—2012�ро�и»�та�і�зміни:

1.1.�Позиції�25,�53,�71�розділ��«Перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�»:

ви�лючити.

1.2.�Позиції�4,�10,�59,�89,�95,�97,�99,�122,�129,�172,�175,�176,�178,�191,�195,�196,�198,�204,�226,

229,�234,�247,�259�розділ��«Перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж��на�а��ціонах,

за��он��рсом»:

ви�лючити.

1.3.�Позиції�43,�44,�57,�107�розділ��«Перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�»:

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

1.4.�Позиції�2,�61,�63,�69,�71,�75,�111,�112,�113,�115,�153,�223,�248�розділ��«Перелі��об’є�тів

�р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�я�і�під-

ля�ають�приватизації�шляхом�продаж��на�а��ціонах,�за��он��рсом»:

2 Нежиле приміщення м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А" 646,7

61 Нежилий будинок м. Київ, вул. Л. Гавро, 17 згідно з
даними
БТІ

63 Нежилий будинок м. Київ, вул. Кибальчича, 19 згідно з
даними
БТІ

43 Нежиле приміщення ФОП Івашин Д.В. м. Київ, вул. Антонова, 15+а 65,3

44 Нежиле приміщення ФОП Івашин Д.В. м. Київ, вул. Антонова, 15+а 68,5

57 Нежилі приміщення Громадська організація
"Інститут "Міжнародний інститут експертиз та
досліджень проблем безпеки"

м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 659,0

107 Нежилі приміщення Міжнародний благодійний
фонд "Україна 3000"

м. Київ, вул. Покровська, 9+ж 20,6

43 Нежиле приміщення ФОП Івашина Д.В. м. Київ, вул. Антонова Авіаконструктора,
15+А, літ. "А"

65,1

44 Нежиле приміщення ФОП Івашина Д.В. м. Київ, вул. Антонова Авіаконструктора,
15+А, літ. "А"

68,3

57 Нежилі приміщення Громадська організація
"Київський центр розвитку молодого покоління"

м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 641,0

107 Нежилий будинок Міжнародний благодійний
фонд "Україна 3000"

м. Київ, вул. Покровська, 9, літ. "Ж" 21,0

4 Нежиле приміщення м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А" 559,8

10 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Гоголівська, 39, літ. "А" 31,38

59 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Пирогова, 10, літ. "В" згідно з
даними
БТІ

89 Нежилий будинок м. Київ, вул. Бориспільська, 15 20208,

95 Нежилі приміщення м. Київ, просп. Перемоги, 25+а, літ. "А" 790,80

97 Нежилий будинок м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 9 1300,0

99 Нежилий будинок м. Київ, Набережне шосе, 2, літ. "А" 3188,2

122 Нежилі приміщення 
Рампа

м. Київ, вул. Закревського Миколи, 9, 
літ. "А"

415,0

68,1

129 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лумумби Патріса, 10, к. 1 206,0

172 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 17 51,0

175 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лютеранська, 21/12 155,6

176 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кропивницького, 16 47,5

178 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хрещатик, 25 261,6

191 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Дружби народів, 27 169,3

195 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 75,5

196 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 155,0

198 Нежилі приміщення м. Київ, бульв. Дружби народів, 20 169,0

204 Нежилий будинок м. Київ, вул. Червоноармійська, 47+г 120,0

226 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 17 82,7

229 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лютеранська, 3 79,3

234 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Рейтарська, 17 75,2

247 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Лук'янівська, 29+а 517,0

259 Нежила будівля м. Київ, вул. Горького, 125, літ. "Б" 179,7

25 Нежилі приміщення ФОП Костюк м. Київ, просп. Оболонський, 16+ж, літ. "А" 33,0

53 Нежилі приміщення Міжнародна громадська
організація "Міжнародний творчий центр Яна
Табачника"

м. Київ, вул. Борисоглібська, 8/13, літ. "А" 166,4

71 Нежилий будинок ТОВ "Дніпрянка" м. Київ, Передмістна Слобідка, 1, літ. "X" 68,50

ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

1.5.�Позицію�10�розділ��«Перелі��об’є�тів��р�пи�Д�(об’є�тів�незавершено�о�б�дівництва),�що

переб�вають����ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�підля�ають�при-

ватизації�шляхом�продаж��на�а��ціонах,�за��он��рсом»:

ви�лючити.

2.�Доповнити�додато��1�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 100/5487

«Про�Про�рам��приватизації��ом�нально�о�майна�територіальної��ромади�міста�Києва�на�2011—

2012�ро�и»�перелі�ом�об’є�тів�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

ди�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�ро���№�132/998

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради
від 31 березня 2011 року № 100/5487 «Про Програму приватизації

комунального майна територіальної громади міста Києва
на 2011—2012 роки»

1.�Доповнити�перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�ви��п�,�новими�позиціями�та-

�о�о�зміст�:

2.�Доповнити�перелі��об’є�тів��р�пи�А,�що�переб�вають����ом�нальній�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�я�і�підля�ають�приватизації�шляхом�продаж��на�а��ціонах,�за��он��р-

сом,�новими�позиціями�та�о�о�зміст�:

2 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ломоносова, 73, літ. "А" 1405,1

61 Нежилий будинок м. Київ, вул. Гавро Лайоша, 17, літ. "Б" 32,8

63 Нежилий будинок м. Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19 в, літ. "В" 29,5

69 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А" 252,9

71 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Закревського Миколи, 47, літ. "А" 305,8

75 Нежилий будинок м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 46, літ. " Б,Б'" 430,1

111 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 19 42,3

112 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 19а 114,2

113 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 48+48а, літ. "А" 69,3

115 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Голосіївська, 8, літ. "А" 43,3

153 Нежилий будинок м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 37+А 32,8

223 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Червоноармійська, 4, літ. "Б" 1037,0

248 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 68, літ. "Б" 62,6

10 Об'єкт незавершеного будівництва м. Київ, вул. Шолом+Алейхема, 10+а

№
п/п

Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа,
кв. м

Примітки

1 2 3 4 5
Група "А", викуп

159 Нежилі приміщення ФОП Жарова Т.П. м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60, літ. "А" 23,8

160 Нежилі приміщення ПП "Л.І.Н." м. Київ, вул. Єреванська, 19, літ."А" 31,8

161 Нежила будівля ГОВ "Юклас" м. Київ, вул. Залки Мате, 2/12 а, літ."А" 19,7

162 Нежилі приміщення ФОП Кравчук З.О. м. Київ, вул. Смілянська, 8, літ."А" 20,1

163 Нежилі приміщення Повне товариство
"Ломбард "Берман і компанія"

м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53, літ."А" 26,4

164 Нежилі приміщення ФОП Луньов Ю.Ю. м. Київ, вул. Саксаганського, 67, літ."А" 56,5

165 Нежилі приміщення ФОП Ярошенко О.Ю. м. Київ, вул. Володимирська, 94, літ. "А" 45,4

№
п/п

Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, 
кв. м

Примітки

1 2 3 4
Група "А", аукціон

286 Нежилі приміщення м. Київ, пл. Героїв Бреста, 1 65,0

287 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Залізничне шосе, 41, літ. "Ж" 195,0

69 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, літ. "А" 46,8

71 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Закревського Миколи, 47, літ. "А" 339,9

75 Нежилий будинок м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 46, к. 2 згідно з
даними
БТІ

111 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 19 114,2

112 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 19+а 42,3

113 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Володимирська, 48+а 69,4

115 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Голосіївська, 8 60,0

153 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 26 23,75

223 Нежила будівля м. Київ, вул. Червоноармійська, 4, літ. "Б" 1037,0

248 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 68+б 65,8
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288 Окреме індивідуально визначене
нерухоме майно у складі: 
+ нежилі будинки

м. Київ, вул. Кудрявська, 23: 
+літ. "1М" 
+літ. "1Ж"

119,5 
257,5

+ навіси +літ. "1P" +літ. "1Н" +літ. "1П" 198,0 
23,8 
27,8

289 Нежила будівля м. Київ, вул. Щусєва Академіка, 23/9, літ. "Б" 40,7

290 Майновий комплекс м. Київ, просп. Московський, 26а, літ.: "А", "Б", "В",
"Д", "Г", "Ж", "3", "И", "Е", "Л"

згідно з
даними БТІ

291 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Хрещатик, 15/4, літ. "А" 27,1

292 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Теліги Олени, 11 77,0

293 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 19Б, літ. "А" 35,2

294 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Шолом+Алейхема, 10А, літ. "А" 1003,8

295 Нежилі будинки м. Київ, вул. Сирецька, 25, літ. "Е" 
м. Київ, вул. Сирецька, 25, літ. "Ж"

948,6 
52,4

296 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Симона Петлюри, 23/126, літ. " А, А'" 113,9

297 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Богатирська, 8А 51,1

Про деякі питання діяльності навчальних закладів, 
що належать до комунальної власності територіальної громади

міста Києва та передаються до сфери управління 
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Рішення Київської міської ради № 78/943 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну серед'
ню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», рішень Київ'
ської міської ради від 09 вересня 2010 року № 7/4819 «Про питання організації управління районами в місті
Києві», від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міс'
та Києва» та від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київ'
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адмініс'
траціям у сфері освіти» Київська міська

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�тип�та�наймен�вання�навчальних

за�ладів,�що�належать�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва:

1.1.�Навчально-виховний��омпле�с�«Світа-

но�»�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва�на�до-

ш�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-садо�)�№ 39

«Світано�»�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

1.2.�Санаторний�навчально-виховний��ом-

пле�с�«Юніор»�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва�на�санаторний�дош�ільний�навчальний�за-

�лад�(ясла-садо�)�№ 520�«Юніор»�Деснянсь�о-

�о�район��міста�Києва.

1.3.�Навчально-виховний��омпле�с�«Едель-

вейс»�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва�на�до-

ш�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-садо�)�№ 15

«Едельвейс»�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

1.4.�Навчально-виховний��омпле�с�«Оріяна»

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва�на�дош�іль-

ний�навчальний�за�лад�(ясла-садо�)�№ 34�«Орі-

яна»�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

2.�Переймен�вати��ом�нальн��ор�анізацію

(�станов�,�за�лад)�дош�ільний�навчальний�за-

�лад�(ясла-садо�)�№ 795�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва�на�дош�ільний�навчальний�за-

�лад�(ясла-садо�)�№ 795��омбіновано�о�тип�

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.�Передати�до�сфери��правління�Деснян-

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

трації�навчальні�за�лади,�що�належать�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�зазначені�в�п�н�тах�1,�2�цьо�о�рішен-

ня,�а�та�ож�наст�пні:

3.1.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 23�з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої�мо-

ви�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.2.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 119�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.3.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 147�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.4.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 152�з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої

мови�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.5.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 189�з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої

та�німець�ої�мов�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.6.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 190�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.7.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 192�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.8.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 202�з�по�либленим�вивченням�природничо-

математичних�на���Деснянсь�о�о�район��міс-

та�Києва.

3.9.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 207�з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої

мови�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.10.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 212�Деснянсь�о-

�о�район��міста�Києва.

3.11.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 213�Деснянсь�о-

�о�район��міста�Києва.

3.12.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 218�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.13.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 238�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.14.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 247�з�по�либленим�вивченням�російсь�ої

мови�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.15.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 248�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.16.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 249�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.17.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 250�з�по�либленим�вивченням�математи�и

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.18.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 251�імені�Хо�Ши�Міна�з�по�либленим�ви-

вченням�ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

3.19.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 259�Деснянсь�о-

�о�район��міста�Києва.

3.20.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 263�імені�Єв-

�ена�Коновальця�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.21.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 264�з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої

мови�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.22.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 270�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.23.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 275�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.24.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 276�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.25.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 277�з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої

мови�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.26.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 278�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.27.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 282�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.28.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 292�імені��еть-

мана�У�раїни�Івана�Мазепи�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

3.29.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 294�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.30.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 300�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.31.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 301�імені�Ярослава�М�дро�о�з�по�либленим

вивченням�ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о

район��міста�Києва.

3.32.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 306�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.33.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 307�з�по�либленим�вивченням�природни-

чих�на���Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.34.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 308�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.35.�Ш�ол��I�ст�пеня�№ 311�Деснянсь�о-

�о�район��міста�Києва.

3.36.�Спеціалізован��ш�ол��I�ст�пеня�№ 312

з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої�мови

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.37.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 313�з�по�либленим�вивченням�інформа-

ційних�техноло�ій�Деснянсь�о�о�район��міс-

та�Києва.

3.38.�Спеціалізован��ш�ол��I —�III�ст�пенів

№ 320�з�по�либленим�вивченням���раїнсь�ої

мови�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.39.�Ш�ол��I —�III�ст�пенів�№ 321�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.40.�Спеціалізован��ш�ол��I�ст�пеня�№ 322

з�по�либленим�вивченням�ан�лійсь�ої�мови

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.41.�Гімназію�№ 39�I —�III�ст�пенів�імені

�етьмана�У�раїни�Бо�дана�Хмельниць�о�о�Дес-

нянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.42.�Гімназію�№ 283�II —�III�ст�пенів�Дес-

нянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.43.�Гімназію�«Троєщина»�II —�III�ст�пенів

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.44.�Гімназію�«Києво-Мо�илянсь�ий��оле-

�і�м»�II —�III�ст�пенів�Деснянсь�о�о�район�

міста�Києва.

3.45.�Ліцей�№ 293�I —�III�ст�пенів�Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.46.�Е�ономі�о-правовий�ліцей�II —�III�ст�-

пенів�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.47.�Вечірню�(змінн�)�ш�ол��III�ст�пеня

№ 18�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.48.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 9��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.49.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 12�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.50.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 27�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.51.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 50�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.52.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 83�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.53.�Санаторний�дош�ільний�навчальний

за�лад�(ясла-садо�)�№ 94�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

3.54.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 102�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.55.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 111�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.56.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 125��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.57.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 136�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.58.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 165�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.59.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 170�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.60.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 175�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.61.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 176��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.62.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 202�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.63.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 222�Деснянсь�о�о�район��міс-

та�Києва.

3.64.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 300�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.65.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 301�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.66.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 333�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.67.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 421�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.68.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 459�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.69.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 491��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.70.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 508�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.71.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 509��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.72.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 512�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.73.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 514�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.74.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 519�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.75.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 528�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.76.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 534�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.77.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 555�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.78.�Спеціальний�дош�ільний�навчальний

за�лад�(дитячий�садо�)�№ 569�Деснянсь�о�о

район��міста�Києва.

3.79.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 597��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.80.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 689�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.81.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 690�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.82.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 721��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.83.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 742�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.84.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 743�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.85.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 744�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.86.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 745�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.87.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 746�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.88.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 752�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.89.�Спеціальний�дош�ільний�навчальний

за�лад�(дитячий�садо�)�№ 753�Деснянсь�о�о

район��міста�Києва.

3.90.�Спеціальний�дош�ільний�навчальний

за�лад�(ясла-садо�)�№ 755�Деснянсь�о�о

район��міста�Києва.

3.91.�Санаторний�дош�ільний�навчальний

за�лад�(ясла-садо�)�№ 757�Деснянсь�о�о

район��міста�Києва.

3.92.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 758�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.93.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 767��омбіновано�о�тип��Деснян-

сь�о�о�район��міста�Києва.

3.94.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 768�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

Київський міський голова В. Кличко
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Про внесення змін до Положення про комунальний заклад
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) «Київський міський методичний центр
закладів культури та навчальних закладів»

Рішення Київської міської ради № 77/942 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Бюджетного ко&

дексу України та з метою приведення Положення про комунальний заклад виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський методичний центр закладів
культури та навчальних закладів» у відповідність до вимог бюджетного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�зміни�до�Положення�про��о-

м�нальний�за�лад�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�«Київсь�ий�місь�ий�методичний

центр�за�ладів���льт�ри�та�навчальних�за�ла-

дів»,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�25��р�дня�2012�ро���№ 681/8965,

що�додаються.

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

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

ради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм�.

Київський міський голова В. Кличко

3.95.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 769�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва.

3.96.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 770�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва.

3.97.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 771�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва.

3.98.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 776��омбіновано�о�тип��Деснянсь�о-

�о�район��міста�Києва.

3.99.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-

садо�)�№ 780�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва.

3.100.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 781�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.101.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 784�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.102.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 796�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.103.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 797�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.104.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 811�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.105.�Дош�ільний�навчальний�за�лад�(яс-

ла-садо�)�№ 812�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.106.�Навчально-виховний��омпле�с�«Діа-

мант»�Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.107.�Спеціалізований�навчально-виховний

�омпле�с�«Ві�торія»�з�по�либленим�вивченням

ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.108.�Спеціалізований�навчально-виховний

�омпле�с�«Деснян�а»�з�по�либленим�вивченням

ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.109.�Спеціалізований�навчально-виховний

�омпле�с�«Київсь�і��аштани»�з�по�либленим

вивченням�ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

3.110.�Спеціалізований�навчально-виховний

�омпле�с�«Лісові�дзвіноч�и»�з�по�либленим�ви-

вченням�ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

3.111.�Спеціальний�навчально-виховний��ом-

пле�с�«Мрія»�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва.

3.112.�Спеціалізований�навчально-виховний

�омпле�с�«Усміш�а»�з�по�либленим�вивченням

ан�лійсь�ої�мови�Деснянсь�о�о�район��міста

Києва.

3.113.�Центр�дитячої�та�юнаць�ої�творчості�Дес-

нянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.114.�Ш�ол��мистецтв�Деснянсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

3.115.�Компле�сн��дитячо-юнаць���спортив-

н��ш�ол��№ 14�Деснянсь�о�о�район��міста�Ки-

єва.

3.116.�Дитячо-юнаць���спортивн��ш�ол��№ 18

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

3.117.�Дитячо-юнаць���спортивн��ш�ол��№ 23

Деснянсь�о�о�район��міста�Києва.

4.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�здійснити�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи,�пов’язані�з�ви�онанням�п�н�тів�1,

2�та�3�цьо�о�рішення.

5.�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 внесення змін до Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням Київської

міської ради від 28.01.2015 № 59/924
Рішення Київської міської ради № 162/1027 від 4 березня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,

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

від�28.01.2015�№ 59/924,�а�саме:

додато��3�«Зведена�Про�рама��апітальних

в�ладень�та��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти��

новій�реда�ції,�що�додається;

додато��4�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��5�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

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

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

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

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

1.�Врахов�ючи,�що�статті�7�та�8�За�он��У�ра-

їни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2015

рі�»�(Відомості�Верховної�Ради,�2015,�№ 5,�ст.

37)�щодо�встановлення���2015�році�прожит�о-

во�о�мінім�м��та�мінімальної�заробітної�плати

пор�ш�ють�права�та�за�онні�інтереси�терито-

ріальної��ромади�столиці�У�раїни —�міста-�е-

роя�Києва,�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмініс-

трації)�зверн�тись�до�Президента�У�раїни,�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни�щодо�пере�ляд��і�приведення�положень

статей�7�та�8�За�он��У�раїни�«Про�Державний

бюджет�У�раїни�на�2015�рі�»���відповідність�до

реальних�споживчих�цін.

2.�Оприлюднити�це�рішення���офіційном��ви-

данні�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�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про визнання статей 7 та 8 Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради, 

2015, № 5, ст. 37) щодо встановлення у 2015 році прожиткового
мінімуму та мінімальної заробітної плати такими, 

що порушують права та інтереси територіальної громади
столиці України — міста&героя Києва

Рішення Київської міської ради № 167/1032 від 4 березня 2015 року
Керуючись статтями 133, 143 Конституції України, вимогами Законів України «Про місцеве самоврядуван&

ня в Україні» та «Про столицю України — місто&герой Київ», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці
Закревського, 30&42 у Деснянському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 81/946 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд
України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи чис&
ленні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�земельній�ділянці�площею�2��а�на

в�л.�За�ревсь�о�о,�30-42���Деснянсь�ом��райо-

ні�міста�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�«Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро��»,�затвердже-

ної�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005

№ 806/3381�та�продовженої�на�період�2010—

2015�ро�ів�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озелене-

ні�території�за�ально�о��орист�вання�міста�Ки-

єва,�що�відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та

план�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельні

ділян�и,�визначені�п�н�том�1�цьо�о�рішення,

до�перелі���с�верів�Деснянсь�о�о�район��міс-

та�Києва.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�площею�2��а�на

в�л.�За�ревсь�о�о,�30-42���Деснянсь�ом��райо-

ні�міста�Києва.

4.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��ом�нальних�засобах�масової�інформа-

ції.

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про визначення розміру статутного капіталу комунального
підприємства «Київжитлоспецексплуатація»

Рішення Київської міської ради № 89/954 від 17 лютого 2015 року
Відповідно до частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Зако&

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення розміру статутного капіталу кому&
нального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

м�нально�о�підприємства�«Київжитлоспеце�с-

пл�атація»�в�с�мі�10 350 869�(десять�мільйонів

триста�п’ятдесят�тисяч�вісімсот�шістдесят

дев’ять��ривень)��рн�00��оп.�за�рах�но���ро-

шово�о�внес���власни�а.

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

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

безпечити�внесення�відповідних�змін�до�ста-

т�т���ом�нально�о�підприємства�«Київжитлоспе-

це�спл�атація».

3.�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�бюджет��та�со-

ціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Про звільнення Представництва Товариства 
«Місіонерки Божественної любові» в Україні 

від сплати пайової участі (внесків) 
у створенні соціальної та інженерно&транспортної

інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 179/1044 від 4 березня 2015 року

Відповідно до пункту 4.11 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів)
у створенні соціальної та інженерно&транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» (із змінами і доповнення&
ми), враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціаль&
но&економічного розвитку від 05.02.2015 № 8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Звільнити�Представництво�Товариства

«Місіонер�и�Божественної�любові»�в�У�раїні�від

сплати�пайової��часті���створенні�соціальної�та

інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�м.�Ки-

єва�в�с�мі�285,47�тис.��рн�(без�ПДВ)���зв’яз��

з�б�дівництвом�об’є�та�соціально�о�призна-

чення —�їдальні�та�прит�л���для��бо�их�та�осіб

без�постійно�о�місцепереб�вання�за�альною

площею�1232,86��в.�м�(��т.�ч.�житлові�примі-

щення�(прит�ло�) —�251,16��в.�м,�столова�та���х-

ня�(їдальня) —�159,33��в.�м,�спеціальні�примі-

щення�(пральня) —�280,45��в.�м,�приміщення

за�ально�о��орист�вання —�455,66��в.�м,�тех-

нічні�приміщення —�92,40��в.�м)�та��остьової

автостоян�и�на�2�машино-місця�на�в�л.�Гвар-

дійсь�ій,�2-а�в�Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

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

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

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

но�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додат�и�не�др���ються.�
Ознайомитися�з�ними�можна�в�се�ретаріаті�Київради
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«Власни�ом
майна
Центр�
є
територіаль-

на
�ромада
міста
Києва,
від
імені
я�ої
вист�-

пає
Київсь�а
місь�а
рада.».

1.2.
П�н�т
1.2
ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

«1.2.
Центр
створений
відповідно
до
рі-

шення
Київсь�ої
місь�ої
ради
від
25
�р�дня

2012
ро��
№ 681/8965
«Про
створення
�о-

м�нально�о
за�лад�
ви�онавчо�о
ор�ан�
Ки-

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

жавної
адміністрації)
«Київсь�ий
місь�ий
ме-

тодичний
центр
за�ладів
��льт�ри
та
навчаль-

них
за�ладів».

2.
Абзац
4
та
абзац
12
п�н�т�
2.2
розділ�

2
Положення
ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

«надання
методичної
та
пра�тичної
допомо-

�и
районним
в
місті
Києві
державним
адмініс-

траціям
�
здійсненні
державно�о
�онтролю
за

ви�онанням
про�рам
�
�ал�зі
��льт�ри
та
про-

�рам
�
мистець�их
навчальних
за�ладах;»,

«надання
методичної
та
пра�тичної
допо-

мо�и
�правлінням
��льт�ри,
т�ризм�
та
охо-

рони
��льт�рної
спадщини
районних
в
місті

Києві
державних
адміністрацій
щодо
мето-

дично�о
та
ор�анізаційно�о
забезпечення
ді-

яльності
почат�ових
спеціалізованих
мис-

тець�их
навчальних
за�ладів
(ш�іл
естетич-

но�о
виховання);».

3.
П�н�т
5.3
розділ�
5
Положення
допов-

нити
абзацами
та�о�о
зміст�:

«�ошти,
що
надходять
від
надання
платних

посл��,
передбачених
за�онодавством
У�ра-

їни;

�ошти,
що
надходять
від
підприємств,
ор-

�анізацій,
фізичних
осіб
та
інших
бюджетних

�станов
для
ви�онання
цільових
заходів.».

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до
рішення
Київсь�ої
місь�ої
ради

від
17.02.2015
№ 77/942

Зміни до Положення 
про КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ»

(ідентифі�аційний
номер
38567715)

(цей
до��мент
є
невід’ємною
частиною
Положення
про
�ом�нальний
за�лад
ви�онавчо�о

ор�ан�
Київсь�ої
місь�ої
ради
(Київсь�ої
місь�ої
державної
адміністрації)
«Київсь�ий
місь�ий

методичний
центр
за�ладів
��льт�ри
та
навчальних
за�ладів»)

1.
У
розділі
1
Положення:

1.1.
Абзац
2
п�н�т�
1.1
ви�ласти
в
та�ій
реда�ції:

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
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Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê
559-39-34).

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí

1.
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍ-
ÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀ-
Ö²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1 ïî-
âåðõ

ÏÅÐÎÂÀ
ÁÓËÜÂ., 28-à
(ÄÍÇ ¹ 453)

94,80
ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑ-
ÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç àíãë³é-

ñüêî¿ ìîâè òà ëîã³êè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó) (ïîãîäèííî)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.09.2014

5,55 
çà 1 ãîä

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 55,50
(Ïí-Ïò: 15.00-17.00)

2.
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍ-
ÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀ-
Ö²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

2 ïî-
âåðõ

ÏÅÐÎÂÀ
ÁÓËÜÂ., 8-À
(ÄÍÇ ¹ 48²)

73,00
ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß, ÙÎ ÇÄ²ÉÑ-
ÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîã-

ðàô³¿, àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ëîã³êè (ïîãîäèííî)
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.09.2014

4,60 
çà 1 ãîä

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 46,00
(Ïí-Ïò: 15.00-17.00)

3.
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍ-
ÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀ-
Ö²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, òåë. 292-03-98)

1 ïî-
âåðõ

ÊÈÁÀËÜ×È-
×À ÂÓË., 5

(ÇÍÇ ¹ 224)
94,28

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ (ïðîâåäåííÿ
çàíÿòü ïî ï³äãîòîâö³ âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â).

Ïëîùà, êâ. ì — 89,28 (ïîãîäèííî).
Ïëîùà, êâ. ì — 5,00 (ïîñò³éíî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.08.2014

27,26 çà 1 ãîä 
140,67

çà 1 êâ. ì

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí
149,93 (Ïí, Ñð: 19.00-21.45) 

Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí 703,36

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â — 2 ðî-
êè 364 äí³(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåí-
äîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâè-
íåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³-
àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïå-
ðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-
çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó,
âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè. Ðîç-
ì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè-
÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-
íà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà
ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà-

÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàí-
íÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðå-
ìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðå-
ìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³ò-
òÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç
ïîñòà÷àëüíèêàìè;
- óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêî-
ëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðà-
âèë îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòó îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ çà-
çíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðè-
äè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-
ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
-ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- êîï³þ äîâ³äêè îðãàíó ñòàòèñòèêè ïðî âêëþ÷åííÿ
þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ªÄÐÏÎÓ (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (ôîðìè ¹ 1,2, 3) ïðåòåí-
äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

- äîâ³äêó, ÿêà çàñâ³ä÷óº, ùî ïðîòè ïðåòåíäåíòà íå
ïîðóøåíî ñïðàâó ïðî áàíêðóòñòâî;
- êîï³þ ë³öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ
îêðåìîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî
çàêîíîì (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³-
çè÷íèìè îñîáàìè:
-êîï³þ ïàñïîðòà (ñòîð.1,2,11) (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
-êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó (çàâ³ðåíà çàÿâíèêîì);
- âèïèñêó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó;
- äåêëàðàö³þ ïðî äîõîäè àáî çàâ³ðåíó çàÿâíèêîì
êîï³þ çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà-ô³çè÷-
íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.
3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçè-
ö³ÿ ùîäî ÿêîãî ðîçãëÿäàºòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 09.04.2015 çà àäðå-
ñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30.

Íà êîíâåðò³ ç êîíêóðñíîþ ïðîïîçèö³ºþ ìàº
áóòè çàçíà÷åíèé îá’ºêò îðåíäè, íàéìåíóâàííÿ ïðå-
òåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà íàïèñ "Êîíêóðñíà

ïðîïîçèö³ÿ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àò-
êîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³). Êîíêóðñíà
ïðîïîçèö³ÿ ïîâèííà ì³ñòèòè íàéìåíóâàííÿ ïðå-
òåíäåíòà þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî
áàòüêîâ³ — ô³çè÷íî¿ îñîáè, ³íôîðìàö³þ ïðî îá’ºêò
îðåíäè, ïðîïîçèö³þ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëà-
òè çà îäèí ì³ñÿöü (áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ).

Ó ðàç³ íàì³ðó âçÿòè â îðåíäó äåê³ëüêà îá’ºêò³â,
çàçíà÷åíèõ â ïîçèö³ÿõ ç ï. 1-44, ìîæå áóòè íàäà-
íèé îäèí ïàêåò ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåíò³â. Ïðè
öüîìó çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè,
ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè,
ïîäàþòüñÿ ïî êîæí³é ïîçèö³¿ îêðåìî.

Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ ç
îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà
îá’ºêòà îðåíäè â îãîëîøåíí³.

Äîäàòêîâ³ ïðîïîçèö³¿ äî äîãîâîðó îðåíäè ïî-
äàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì "Äîäàòêî-
â³ ïðîïîçèö³¿".

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó êîíêóðñ³ — 03.04.2015 (êàá. 510).

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àä-
ðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòà-
ìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëå-
ôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðî-
áîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.— ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ï’ÿò.
— ç 9.00 äî 16.45.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè
àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð îðåí-
äíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (ò.238-44-21)

1. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ì³íñüêà" á/í, ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì

Ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó

621,14 1242,28

ð/ð 2600000990432 
ÏÀÒ "ÊÁ "Õðåùàòèê"

ÌÔÎ 300670 
ªÄÐÏÎÓ 03328913

2. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îáîëîíü" á/í, ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 580,18 1160,36

3. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðîãîæè÷³" á/í ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿; ïëîùà 1,00 êâ.ì 501,69 1003,38

4. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðîãîæè÷³" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 501,69 1003,38

5. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Áåðåñòåéñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 546,06 1092,12

6. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Òåàòðàëüíà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 593,84 1187,68

7. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèäóáè÷³" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 576,77 1153,54

8. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îáîëîíü" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 580,18 1160,36

9. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îáîëîíü" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2); ïëîùà 1,00 êâ.ì 580,18 1160,36

10. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ì³íñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2); ïëîùà 1,00 êâ.ì 621,14 1242,28

11. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 569,95 1139,90

12. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ñâÿòîøèí" á/í, ÷àñòèíà ïåðåõîäó (ñõ³äíèé âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 631,38 1262,76

13. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ñâÿòîøèí" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (çàõ³äíèé âåñòèáþëü ¹ 2); ïëîùà 1,00 êâ.ì 662,09 1324,18

14. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îñîêîðêè" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2); ïëîùà 1,00 êâ.ì 460,74 921,48

15. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õàðê³âñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 600,62 1201,24

16. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õàðê³âñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2); ïëîùà 1,00 êâ.ì 600,62 1201,24

17. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³âîáåðåæíà" á/í ÷àñòèíà çàõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 1; ïëîùà 1,00 êâ.ì 604,07 1208,14

18. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ë³âîáåðåæíà" á/í ÷àñòèíà ñõ³äíîãî âåñòèáþëþ ¹ 2; ïëîùà 1,00 êâ.ì 604,07 1208,14

19. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Íèâêè" á/í, ÷àñòèíà ïåðåõîäó (ñõ³äíèé âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 631,38 1262,76

20. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Íèâêè" á/í, ÷àñòèíà ïåðåõîäó (ñõ³äíèé âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 631,38 1262,76

21. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïîë³òåõí³÷íèé ²íñòèòóò" á/í ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³¿; ïëîùà 1,00 êâ.ì 658,68 1317,36

22. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äîðîãîæè÷³" á/í ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿; ïëîùà 1,00 êâ.ì 501,69 1003,38

23. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïåòð³âêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 645,03 1290,06

24. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïåòð³âêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2); ïëîùà 1,00 êâ.ì 645,03 1290,06

25. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Çîëîò³ Âîðîòà" á/í ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ñòàíö³¿; ïëîùà 1,00 êâ.ì 539,23 1078,46

26. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Çîëîò³ Âîðîòà" á/í ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ; ïëîùà 1,00 êâ.ì 539,23 1078,46

27. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õðåùàòèê" á/í ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ¹ 1; ïëîùà 1,00 êâ.ì 921,47 1842,94

28. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Õðåùàòèê" á/í ÷àñòèíà íàçåìíîãî âåñòèáþëþ ¹ 1; ïëîùà 1,00 êâ.ì 921,47 1842,94

29. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³" á/í ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿; ïëîùà 1,00 êâ.ì 907,82 1815,64

30. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³" á/í ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ñòàíö³¿; ïëîùà 1,00 êâ.ì 907,82 1815,64

31. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 569,95 1139,90

32. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Àêàäåìì³ñòå÷êî" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 2); ïëîùà 1,00 êâ.ì 569,95 1139,90

33. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äðóæáè Íàðîä³â" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 576,77 1153,54

34. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Êëîâñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 498,27 996,54

35. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Äðóæáè Íàðîä³â" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 576,77 1153,54

36. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âèäóáè÷³" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 576,77 1153,54

37. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïå÷åðñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 559,71 1119,42

38. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö Óêðà¿íà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 580,18 1160,36

39. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Îë³ìï³éñüêà" ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 580,18 1160,36

40. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ëèá³äñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 627,96 1255,92

41. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ëèá³äñüêà" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 627,96 1255,92

42. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö Ñïîðòó" ÷àñòèíà âåñòèáþëþ; ïëîùà 1,00 êâ.ì 587,01 1174,04

43. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïàëàö Ñïîðòó" ÷àñòèíà ïåðåõîäó; ïëîùà 1,00 êâ.ì 587,01 1174,04

44. Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Ïîçíÿêè" á/í ÷àñòèíà ïåðåõîäó (âåñòèáþëü ¹ 1); ïëîùà 1,00 êâ.ì 583,60 1167,20

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé ðèíîê" (ò. 234-92-07)

45. Áåññàðàáñüêà ïë., 2; ïëîùà — 6,00 êâ. ì (1 ïîâåðõ) Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 1727,86 3455,72

ð/ð 26005104723002
ÏÀÒ "Áàíê "Êè¿âñüêà
Ðóñü" ÌÔÎ 319092 
ªÄÐÏÎÓ 05587984

46. Áåññàðàáñüêà ïë., 2; ïëîùà — 99,20 êâ. ì (1 ïîâåðõ, àíòðåñîëü, ï³äâàë) Ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 15031,66 30063,32

47. Áåññàðàáñüêà ïë., 2; ïëîùà — 78,50 êâ. ì (1 ïîâåðõ)

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè àáî òîðã³âåëüíèé

îá’ºêò ç ïðîäàæó òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â
ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

17147,60 34295,20

48. Áåññàðàáñüêà ïë., 2, ïëîùà — 11,60 êâ. ì (3 ïîâåðõ) Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 1,00 ãðí 
íà ð³ê 2,00

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (ò. 527-69-99)

49. Áðàòèñëàâñüêà, 3 ë³òåð À, áëîê Â 
Ïëîùà — 85,00 êâ. ì (1 ïîâåðõ) Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 14499,85 28999,70

ð/ð 35423201054556
ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà,

ÌÔÎ 820019 
ªÄÐÏÎÓ 00184945

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 4-à, íà II ïîâåðñ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 161,90 êâ. ì
(áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð”
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 13, òåë. 284-54-76), ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà
çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³ ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ (ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ). Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 31.10.2014 — 19630,83 ãðí áåç
ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. ¹ 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 280-08-58.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà Êèºâà âèêëèêàº Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå
òîâàðèñòâî “Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ “²íêîìñòðàõ”ÿê â³äïîâ³äà÷à 1, äëÿ ó÷àñò³ â ñóäîâîìó
çàñ³äàíí³ ïî ðîçãëÿäó öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè ¹ 761/9104/14-ö çà ïîçîâîì Ëþëü÷àêà
Þð³ÿ Âàëåð³éîâè÷à äî ÏðÀÒ “ÑÊ “²íêîìñòðàõ” òà Áîãäàíîâè÷à Âîëîäèìèðà
Ïàâëîâè÷à ïðî â³äøêîäóâàííÿ ñòðàõîâîãî â³äøêîäóâàííÿ, ìàòåð³àëüíî¿ òà
ìîðàëüíî¿ øêîäè, ùî â³äáóäåòüñÿ 24 áåðåçíÿ 2015 ðîêó î 8.15 â êàá. 306 ñóää³
Ãóìåíþê À.². çà àäðåñîþ ñóäó: 03680 Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À.

Íàñë³äêè íåÿâêè ïåðåäáà÷åí³ â ñò. 169 ÖÏÊ Óêðà¿íè.

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

на	місяць ....................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ................24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..............48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ............96	рн.	00	�оп.

на	місяць ..................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ............168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..........336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ
(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ) 22094

Передплатні	ціни

на	місяць ..................12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ................36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ..............72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..........144	рн.	00	�оп.

на	місяць ..................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..............122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ............245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..........490	рн.	80	�оп.

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

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



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÀÌ ñë³ä âèçíàòè ïðî-

âèíè é íå òðèìàòè í³ íà

êîãî êàìåíÿ çà ïàçóõîþ.

Ñòàíüòå íà áëàãîä³éíó ïóòü, òâîð³òü

äîáðî, áóäüòå ÷óéíèìè òà ìèëî-

ñåðäíèìè.

ÒÅËÜÖ², çà âàìè ñêó÷àº

ðîìàíòè÷íå çàõîïëåííÿ,

íå äàéòå éîìó çàâìåðòè,

òîæ ÿêùî óëþáëåíèé äðóã ï³äíåñå

ïðèºìíèé ñþðïðèç, ââàæàéòå, ùî

êðèãà íåâèçíà÷åíîñò³ â ñòîñóíêàõ

ñêðåñëà.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ñàìîñòâåð-

äæóéòåñÿ íà ïðîôåñ³éí³é

àðåí³, òóò éìîâ³ðí³ ïîçè-

òèâí³ çì³íè ç øèðîêèìè ìîæëèâîñ-

òÿìè, ùî íå ñë³ä ïîêè ùî àô³øó-

âàòè.Àëå âàì ñë³ä òðîõè ï³äó÷èòè-

ñÿ, ðîçøèðèòè îñâ³òí³é êðóãîç³ð.

ÐÀÊÈ, â³ääàéòåñÿ ô³ëî-

ñîôñüêèì ïîøóêàì, òîä³

íå ãðèçòèìå ñóìë³ííÿ, îñ-

ê³ëüêè âè çìîæåòå çíàéòè â³äïî-

â³äü íà áåçë³÷ «÷îìó», ùî êàìåíåì

âèñÿòü íà øè¿.

Äîáðîçè÷ëèâèì ËÅÂÀÌ
Âñåâèøí³é âîçäàñòü ïî çà-

ñëóãàõ ùåäðèìè äèâ³äåí-

äàìè, êîìïåíñóþ÷è âêëàäåí³ ³í-

âåñòèö³¿ (ìîðàëüí³, åíåðãåòè÷í³,ìà-

òåð³àëüí³), ³ ïðîâ÷èòü åãî¿ñò³â.

Ä²ÂÈ, íàëàãîäæóéòå ä³ëî-

â³ ìîñòè,öå çàïîðóêà ïë³ä-

íî¿ ñï³âïðàö³ íà ìàéáóòí³é

ð³ê. ² ºäíàéòåñÿ ç ôàõ³âöÿìè âèñî-

êîãî êëàñó,ïîñòàâèâøè âëàñí³ ³íòå-

ðåñè íà ÷³ëüíå ì³ñöå.

ÒÅÐÅÇÈ, ó ñëóæáîâ³é ñôå-

ð³ — ãàðÿ÷à ïîðà, àëå ç

óñï³øíèìè ïåðñïåêòèâà-

ìè, òàê, ÿê áóëî ðàí³øå, âæå íå

áóäå, âè â³çíèê-òðóäÿãà ³ ìàºòå

òåðïëÿ÷å âèêîíóâàòè äîðó÷åíå,

ìóäðî êåðóâàòè, ïîñòàâèâøè ñòà-

á³ëüí³ñòü ñòîñóíê³â ç ðîáîòîäàâ-

öÿìè òà ï³äëåãëèìè íà ÷³ëüíå ì³ñ-

öå.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ íàëàøòîâàí³

íà ðîìàíòè÷íèé ëàä, áà-

æàííÿ «â³ä³ðâàòèñÿ» òà äîá-

ðÿ÷å ãóëüíóòè ë³ïøå ñïðÿìóâàòè â

òâîð÷å ðóñëî, çàëèãàéòå Ìóçó ³ äàé-

òå âîëþ õóäîæí³é ôàíòàç³¿, â³ä òî-

ãî áóäå á³ëüøå êîðèñò³.

ÑÒÐ²ËÜÖ², çàáóäüòå ïðî

ðîáî÷³ íåãàðàçäè, ãð³éòå-

ñÿ á³ëÿ äîìàøíüîãî âîã-

íèùà, íàïîâíþéòåñÿ åíåðã³ºþ áëà-

ãîäàò³. Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì äîìî-

÷àäö³â ïðîéäå óñï³øíî, ò³ëüêè íå

ïåðåòâîðþéòåñÿ íà àâòîðèòàðíî-

ãî äåñïîòà ó äîì³.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïåâíî, çíàé-

äóòü ñîá³ íîâó â³ääóøèíó,

çóñòð³âøè ñï³ëüíèêà çà ³í-

òåðåñàìè, íàñîëîäæóéòåñÿ âçàºìè-

íàìè ³ çàâîéîâóéòå ³íòåëåêòîì ñèì-

ïàò³¿ ïðèõèëüíèêà.Ó âàñ º øàíñ ïå-

ðåâåñòè ñòîñóíêè â ñåðéîçíó ëþ-

áîâíó ïëîùèíó.

ÂÎÄÎË²¯, äëÿ âàñ çàôîí-

òàíóþòü íîâ³ äæåðåëà ïðè-

áóòê³â, ãîëîâíå — íå ïðî-

äåøåâ³òü, áåð³òüñÿ çà ò³ ä³ëîâ³ ïðî-

ïîçèö³¿, ùî íåñóòü âèãîäó, âîäíî-

÷àñ íàñíàæóþ÷èñüòâîð÷î.Îáì³ðêóé-

òå, ÿê³ ïîêóïêè ñë³ä çðîáèòè äëÿ

äîìó, â ð³äíèõ ïåíàòàõ îñåëèëîñÿ

ùàñòÿ (äî 11 áåðåçíÿ).

ÐÈÁÈ, íàäîëóæóéòå ïðî-

ãàëèíè òà çàâåðøóéòå õâîñ-

òè ìèíóëèõ ñïðàâ, òàêèì

÷èíîì ï³äãîòóºòå óñï³øíèé ñòàðòî-

âèé ïëàöäàðì äëÿ íîâèõ çëåò³â,ïî-

ïåðåäó — îñÿéí³ ïåðñïåêòèâè, äå

íàñàìïåðåä ïîòð³áí³ ð³øó÷³ñòü, ³í³-

ö³àòèâí³ñòü, íåîðäèíàðí³ñòü.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: -1o

Àòì. òèñê: 761 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 75 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +7o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +4o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 62 %

ãîðîñêîï

18 áåðåçíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 18 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 40441
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Ôðàíöóç íàìàãàâñÿ 
ó âàë³ç³ ïðîâåçòè
äî ªÑ äðóæèíó-
ðîñ³ÿíêó

ÏÎËÜÑÜÊ² ïðèêîðäîííèêè ïîâ³-
äîìèëè ïðî íåçâè÷àéíó ñïðîáó
îìèíóòè ìèòíèé ³ ïàñïîðòíèé
êîíòðîëü, ÿêó â÷èíèâ ãðîìàäÿ-
íèí Ôðàíö³¿. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè
íà çàë³çíè÷íîìó ïóíêò³ ïåðåòè-
íó êîðäîíó â Òåðåñïîë³ îô³öåðè
âèÿâèëè ó âàë³ç³ æ³íêó, ÿêà ó òà-
êèé ñïîñ³á íàìàãàëàñü íåçàêîí-
íî â’¿õàòè äî ªÑ. Ïðî öå ïîâ³äîì-
ëÿº Galnet ç ïîñèëàííÿì íà ñàéò
Íàäáóæàíñüêîãî â³ää³ëó ïðèêîð-
äîííî¿ ñòîðîæ³ Ïîëüù³. Ïðèêîð-
äîííèêè Òåðåñïîëÿ áóëè äóæå çäè-
âîâàí³ òàêèì õèòðèì ìåòîäîì íå-
çàêîííî ïåðåòíóòè êîðäîí. ¯õíþ
óâàãó ïðèâåðíóâ âåëåòåíñüêèõ
ðîçì³ð³â áàãàæ îäíîãî ç ïàñàæè-
ð³â. «²íîçåìö³ ïî-ð³çíîìó íàìà-
ãàþòüñÿ íåçàêîííî ïåðåòíóòè êîð-
äîí, àëå ÿ âïåðøå áà÷ó, ùîá ëþäè-
íó õîâàëè ó âàë³ç³»,— ðîçïîâ³â
îäèí ³ç ïðàö³âíèê³â ïðèêîðäîííî-
ãî çàãîíó Äàð³óø Ñèíè÷êè. ²íöè-
äåíò ñòàâñÿ 13 áåðåçíÿ ó ïàñàæèð-
ñüêîìó ïî¿çä³ Ìîñêâà—Í³ööà. Æ³í-
êà âèÿâèëàñü ðîñ³ÿíêîþ ³ äðóæè-
íîþ âëàñíèêà áàãàæó. Ïàíÿíêà
ï³ñëÿ âèõîäó ç âàë³çè çàÿâèëà, ùî
ïî÷óâàº ñåáå äîáðå ³ íå ïîòðåáóº
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Ïîðóøíèêà
³ ïîðóøíèöþ çíÿëè ç ïîòÿãà ³ â³ä-
ïðàâèëè äî ì³ñöåâîãî â³ää³ëåííÿ
ïðèêîðäîííî¿ ñòîðîæ³ äî Òåðåñïî-
ëÿ. Çã³äíî ç íàäàíèìè ïîÿñíåí-
íÿìè, ðîñ³ÿíêà âäàëàñü äî òàêî-
ãî åêçîòè÷íîãî ñïîñîáó ïåðåñó-
âàííÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³ä-
íèõ äîêóìåíò³â, ùî äàâàëè á ¿é
ïðàâî íà â’¿çä ³ ïåðåáóâàííÿ íà
òåðèòîð³¿ êðà¿í Øåíãåíñüêî¿ óãî-
äè. Çàðàç ïîäðóæí³é ïàð³ çà öþ
âèò³âêó çàãðîæóº äî 3-õ ðîê³â ïî-
çáàâëåííÿ âîë³ �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ñüîãîäí³ òà çàâòðà — äí³ ñïîêóòè é ëþáîâ³. Ïðîàíàë³çóéòå âñå, ùî
â³äáóâàëîñÿ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ, ïîêàéòåñÿ ó âëàñíèõ ãð³õàõ ³
ïðîáà÷òå âñ³õ ñâî¿õ êðèâäíèê³â, çàâåðø³òü ðîçïî÷àò³ ñïðàâè, íåîäì³í-
íî ðîçïëàò³òüñÿ ç áîðãàìè. Çàñü ïåñèì³çìó òà ñêîðáîò³! Íåõàé ïî÷óòòÿ
ðàäîñò³, âïåâíåíîñò³ ó ñîá³ òà ï³äòðèìö³ Âèùèõ ñèë íå ïîëèøàº âàñ.
Íèí³ íàïåðåäîäí³ çàòåìíåííÿ Ñîíöÿ (20 áåðåçíÿ) âèïàäàº óí³êàëüíèé
øàíñ çâ³ëüíèòèñÿ â³ä òîãî, ùî âàì íå ïîòð³áíî, àäæå òîé áàëàñò ïåðå-
øêîäæàº äóõîâí³é åâîëþö³¿.

1891 — ì³æ Ïàðèæåì òà Ëîíäîíîì

âñòàíîâëåíî òåëåôîííèé çâ’ÿçîê.

1921 — â Ðèç³ ï³äïèñàíî ìèðíèé

äîãîâ³ð ì³æ ÐÐÔÑÐ ³ ÓÐÑÐ ç îäíî-

ãî áîêó ³ Ïîëüñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ

ç ³íøîãî, êîòðèé âñòàíîâëþâàâ ðà-

äÿíñüêî-ïîëüñüêèé êîðäîí (Óêðà¿íà

âòðàòèëà ñâî¿ çàõ³äí³ çåìë³).

1965 — ç áîðòó êîðàáëÿ «Âîñõîä-

2» ðàäÿíñüêèé êîñìîíàâò Îëåêñ³é

Ëåîíîâ âïåðøå â ³ñòîð³¿ çä³éñíèâ

âèõ³ä ó â³äêðèòèé êîñìîñ—â³í â³ä-

äàëèâñÿ íà â³äñòàíü 5-òè ìåòð³â ³

ïðîáóâ çà áîðòîì 12 õâèëèí 9 ñå-

êóíä.

1980 — ï³ä ÷àñ ñòàðòó ç êîñìîäðî-

ìó «Ïëåñåöüê» âèáóõíóëà ðàêåòà

«Âîñòîê-2Ì» — çàãèíóëî 48 îñ³á.

1981—îô³ö³éíèé Âàøèíãòîí âèçíàâ,

ùî â 1966 ðîö³ óÒåõàñ³ ïðîâîäèëîñü

âèïðîáóâàííÿ á³îëîã³÷íî¿ çáðî¿.

2014 — ó Ìîñêâ³ ï³äïèñàíî óãîäó

ïðî ïðèºäíàííÿ Êðèìó òà Ñåâàñ-

òîïîëÿ äî Ðîñ³¿, ÿêó ñêð³ïèëè ï³äïè-

ñîì ïðåçèäåíò Ïóò³í, ñï³êåð ðîç-

ïóùåíî¿ Âåðõîâíî¿ ðàäè Êðèìó Âî-

ëîäèìèð Êîíñòàíòèíîâ, ñàìîïðî-

ãîëîøåí³ ïðåì’ºð Ñåðã³é Àêñüîíîâ

òà ìåð Ñåâàñòîïîëÿ, ãðîìàäÿíèí

Ðîñ³¿ Îëåêñ³é ×àëèé.

Ó Êèºâ³ âñòàíîâèëè íàäãðîáîê Ïóò³íó
Íàäãðîáîê ³ç çîáðàæåííÿì ðîñ³éñüêîãî ïðåçèäåíòà Âîëîäèìèðà

Ïóò³íà âñòàíîâèëè àêòèâ³ñòè íàâïðîòè Ïîñîëüñòâà ÐÔ ó Êèºâ³ 14 áå-
ðåçíÿ, ïèøå gazeta.ua. Íà ïëèò³ ç ÷îðíîãî ãðàí³òó — Ïóò³í ³ç âóñàìè é
çà÷³ñêîþ í³ìåöüêîãî ðåéõñêàíöëåðà Àäîëüôà Ã³òëåðà òà íàöèñòñüêà
ñâàñòèêà. Äàòîþ «ñìåðò³» çàçíà÷åíî 12 áåðåçíÿ 2015 ðîêó. Ïîðó÷ íà-
ïèñàíî: «Âîâà, íå ï³äâåäè!». Âîëîäèìèð Ïóò³í íå ç’ÿâëÿâñÿ íà ïóáë³-
ö³ ç 6 ïî 16 áåðåçíÿ �
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