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Íîâèé ìàðøðóò åêî-òðàíñïîðòó
� Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ ïåðåä âèõîäîì íà ìàðøðóòè ïåðåâ³ðèâ

íîâåíüê³ òðîëåéáóñè

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ 
²²² ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 
â³äáóäåòüñÿ 16 êâ³òíÿ

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ²²² ñåñ³¿ Êè¿âðà-

äè ïðîâåäóòü 16 êâ³òíÿ î 10.00. Â³ä-

ïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî.

Çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ó ñåñ³éí³é

çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (âóë.Õðå-

ùàòèê, 36, 4-é ïîâåðõ).

Ñòîëè÷íà âëàäà 
çàïðîøóº ï³äïðèºìö³â
ì³ñòà äîëó÷èòèñÿ 
äî ïðîãðàìè ÎÎÍ 
ç³ ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ
ì³ñöü äëÿ âèìóøåíèõ
ïåðåñåëåíö³â

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëî-

âîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà

Ìàêñèì Êóçüìåíêî çàêëèêàº ï³äïðè-

ºìö³â äîïîìîãòè âíóòð³øíüî ïåðå-

ì³ùåíèì ãðîìàäÿíàì íàøî¿ êðà¿íè,

à òàêîæ íàñåëåííþ Äîíåöüêî¿ òà Ëó-

ãàíñüêî¿ îáëàñòåé çíàéòè ðîáîòó â

ñòîëèö³. «ÎÎÍ ïðîïîíóº íàì ñâîþ

ïðîãðàìó ðîçâèòêó ùîäî ñòâîðåííÿ

ðîáî÷èõ ì³ñöü äëÿ ëþäåé, êîòð³ âè-

¿õàëè ç îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é. Ïðî-

ìèñëîâö³ òà ï³äïðèºìö³ Êèºâà âæå

äîïîìîãëè ñîòíÿì òèì÷àñîâî ïåðå-

ñåëåíèì ç³ ñõîäó êðà¿íè òà ÀÐ Êðèì

çíàéòè æèòëî òà ðîáîòó,— çàçíà÷èâ

Ìàêñèì Êóçüìåíêî.— Ìè ñïîä³âà-

ºìîñÿ, ùî âîíè é íàäàë³ íå ñòîÿòè-

ìóòü îñòîðîíü òà â³çüìóòü ó÷àñòü ó

ïðîãðàì³ ÎÎÍ». Çàö³êàâëåíèì ï³ä-

ïðèºìñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ïðîïî-

íóºìî ïîäàòè ïðîïîçèö³¿ äî 17.00 9

êâ³òíÿ 2015 ðîêó çà âñòàíîâëåíîþ

ôîðìîþ íà àäðåñó: oleksandra. tselis-

cheva@undp. org.

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îò-

ðèìàòè çà òåë.: (050) 664 06 16, (044)

253 93 63.

Ïðîêóðàòóðà ïîâåðíóëà
ãðîìàä³ ì³ñòà 
çåìëþ âàðò³ñòþ 
1,5 ìëí ãðèâåíü

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Êè-

ºâà çåìåëüíó ä³ëÿíêó âàðò³ñòþ 1,5

ìëí ãðèâåíü íà âóë.Ëþòíåâ³é ïîâåð-

íåíî ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè.Ó 2007 ðî-

ö³ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè àê-

ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó áóëî íàäà-

íî â îðåíäó íà 3 ðîêè çåìëþ ïëî-

ùåþ 0,7 ãà äëÿ áóä³âíèöòâà àäì³í-

áóä³âë³ ç ïàðê³íãîì. Âò³ì, ïåðåâ³ð-

êîþ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ä³ëÿíêà

âèêîðèñòîâóâàëàñü íå çà ö³ëüîâèì

ïðèçíà÷åííÿì. Ðîáîòè íà í³é òàê ³

íå áóëè ðîçïî÷àò³. Íàòîì³ñòü âñÿ òå-

ðèòîð³ÿ çàáðóäíåíà ñì³òòÿì òà áóä³-

âåëüíèìè â³äõîäàìè. Êð³ì òîãî, áó-

ëî ç’ÿñîâàíî, ùî çåìëåêîðèñòóâà÷

ñâîº÷àñíî íå ñïëà÷óâàâ îðåíäíó

ïëàòó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîêóðàòóðîþ

Ãîëîñ³ºâà áóëî çàÿâëåíî ïîçîâ ïðî

ïîâåðíåííÿ çåìë³ ó âëàñí³ñòü ãðî-

ìàäè, ÿêèé ñóä çàäîâîëüíèâ ó ïîâ-

íîìó îáñÿç³. Çåìëþ âæå ïîâåðíóòî

ãðîìàä³.

Â²ÊÍÀ âèáëèñêóþòü íà ñîíö³, çîâ-
í³ îõàéí³ 8 íîâèõ òðîëåéáóñ³â ó ÄÅÏÎ
¹ 2 ÷åêàëè ñâîãî ç³ðêîâîãî âè¿çäó.
Ïåðåä ¿õ çàïóñêîì íà ìàðøðóò ¹ 28
æóðíàë³ñòè òà ïðåäñòàâíèêè «Êè-
¿âïàñòðàíñó» ³ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ïðîâåëè òàê çâàíèé
òåñò-äðàéâ ³ ïðîêàòàëèñÿ íà îäí³é
ç ìàøèí. Íåçâàæàþ÷è íà ïîâàæ-
í³ñòü ïàñàæèð³â,êîíäóêòîð,ÿê ³ âè-
ìàãàºòüñÿ, ïîïðîñèëà ïðèäáàòè
êâèòêè. Âèòÿãíóâøè 100 ãðèâåíü ³
ïðîìîâëÿþ÷è: «Îñü ùîéíî ³ç çàð-
ïëàòè»,óñ³ì ïðî¿çä îïëàòèâ äèðåê-

òîð «Êè¿âïàñòðàí-
ñó» Ñåðã³é Ìàéçåëü.
À ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³-
êîíîâ çàçíà÷èâ, ùî
òðîëåéáóñè — öå íàéäåøåâøèé,
íàéåêîëîã³÷í³øèé âèä òðàíñïîð-
òó, ÿêèé íàäàë³ àêòèâíî ðîçâèâà-
òèìóòü â ñòîëèö³. «Ö³ òðîëåéáóñè
çðîáëåí³ íà óêðà¿íñüêîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³. Âîíè í³ ÷èì íå â³äð³çíÿþ-
òüñÿ â³ä ³íîçåìíèõ àíàëîã³â,— ãî-
âîðèòü ì³ñüêèé ïîñàäîâåöü.— Öå
äóæå çðó÷íèé ³ ì³ñòêèé òðàíñïîðò.

Öüîãîð³÷ ìè ïîâèíí³ îòðèìàòè 66
òàêèõ òðîëåéáóñ³â, 13 ç íèõ ìè âæå
îòðèìàëè ³ íà öüîìó òèæí³ î÷³êó-
ºìî ùå 2. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü êè-
ÿíàì çðó÷íî òà øâèäêî ³ äåøåâî
ïåðåñóâàòèñÿ ì³ñòîì. ßê ì³í³ìóì
íàì ïîòð³áíî ùå 100 íîâèõ òðîëåé-
áóñ³â.Îäíàê çàãàëîì â ñòðàòåã³¿ ðîç-
âèòêó Êèºâà ìè ïëàíóºìî çá³ëüøè-
òè ðóõîìèé ñêëàä öüîãî òðàíñïîð-
òó äî 700 îäèíèöü.Öå ìè ìàºìî âè-
êîíàòè çà 2 ðîêè». Äîïîìàãàº Êè-
ºâó ïðèäáàòè íîâ³ òðîëåéáóñè ªÁÐÐ.
Ñàìå â³í äàº êîøòè íà îíîâëåííÿ ðó-
õîìîãî ñêëàäó. Àäæå íîâ³ òðîëåé-
áóñè á³ëüø åêîíîìí³ø³ ³ — ùî íå
ìåíø âàæëèâî — ïðèñòîñîâàí³ äëÿ
ïðî¿çäó ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæ-
ëèâîñòÿìè. Äëÿ òîãî, àáè âñ³ æóð-
íàë³ñòè çìîãëè ïåðåêîíàòèñÿ, ÿê
ëþäèí³ ç ³íâàë³äí³ñòþ ìîæíà çà-
¿õàòè â òàêèé òðîëåéáóñ, ²ãîð Í³-
êîíîâ ïîãîäèâñÿ íà åêñïåðèìåíò.
«ß ñ³â ó ³íâàë³äíèé â³çîê ³ ñïðîáó-
âàâ íà ñîá³ â³ä÷óòè, ÿê ëþäèí³ ç îá-
ìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè ìîæíà ñ³ñòè ó òðîëåéáóñ. Ñêàæó
÷åñíî,öå áóëî íå òàê ñêëàäíî.Àäæå
ó âîä³ÿ º ñïåö³àëüíà ÷àð³âíà êíîï-
êà, ÿêà îïóñêàº òðîëåéáóñ, çàì³ñòü
ñõ³äö³â ñòâîðåíà íèçüêà ï³äëîãà,
àáè ìîæíà áóëî çà¿õàòè íà â³çêó. Ó

ðàç³ ïîòðåáè êîíäóêòîðè çìîæóòü
äîïîìîãòè òàêèì ëþäÿì. Çâè÷àé-
íî, íå äàé Áîæå îïèíèòèñÿ êîìóñü
â òàê³é ñèòóàö³¿. Îäíàê ìè õî÷åìî,
ùîá í³õòî ç öèõ ëþäåé íå â³ä÷óâàâ
ñåáå ³çîëüîâàíèì â³ä ñóñï³ëüñòâà.
Òîìó â êîæíîìó íîâîìó òðîëåéáó-
ñ³ º òàêà íèçüêà ï³äëîãà ³ âñ³ çàñîáè
äëÿ çðó÷íîãî ïðî¿çäó ëþäåé ³ç îá-
ìåæåíèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè»,—çàçíà÷èâ ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³-
êîíîâ.

Âîä³é ³ç 22-ð³÷íèì äîñâ³äîì ðî-
áîòè ²ðèíà Ñîêîëîâà òàêîæ îö³íè-
ëà ïåðåâàãè ïî¿çäêè íà íîâîìó òðî-
ëåéáóñ³. «Ó íàñ íîâ³ äçåðêàëà,— ðîç-
ïîâ³äàº æ³íêà-âîä³é.— ª íîâå òàá-
ëî, íîâà åëåêòðîí³êà, º ñóïóòíèêî-
âà àíòåíà, ñèä³ííÿ, ÿêå ï³ä êîæíî-
ãî âîä³ÿ ðåãóëþºòüñÿ. Ìåí³ äóæå
çðó÷íî ¿çäèòè íà òàêîìó òðîëåé-
áóñ³»,— çàçíà÷àº ïàí³ ²ðèíà. Çàãà-
ëîì â Êèºâ³ ç 540 òðîëåéáóñ³â 410
â íîðìàëüíîìó ðîáî÷îìó ñòàí³.
Á³ëüøå 100 ç íèõ óæå äàâíî ïîòð³á-
íî ñïèñàòè òà çàì³íèòè íà íîâ³.
Îäíàê ì³ñüêà âëàäà îá³öÿº â³äðåìîí-
òóâàòè 35 òðîëåéáóñ³â. Îêð³ì öüî-
ãî, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â ñòîëèö³
â³äêðèþòü ùå 3 íîâ³ ìàðøðóòè �

Â³ä ïðîñïåêòó Ñâîáîäè äî ñòàíö³¿ «Ëóê’ÿí³âñüêà»

â³äêðèëè íîâèé ìàðøðóò òðîëåéáóñà ï³ä íîìåðîì

¹ 28. Â³ä ñüîãîäí³ êèÿíè çìîæóòü çðó÷íî ïåðåñó-

âàòèñÿ ïî öüîìó íàïðÿìêó. Çîêðåìà íà ë³í³þ çà-

ïóñòèëè 8 íîâèõ êîìôîðòíèõ òðîëåéáóñ³â ç³ çðó÷-

íèìè ñèä³ííÿìè òà êîíäèö³îíåðîì ³ åëåêòðîííèì

êåðóâàííÿì. Îäèí ³ç òðîëåéáóñ³â ïåðåä çàïóñêîì

íà ìàðøðóò ïðî³íñïåêòóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êîíîâ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»
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Ó÷îðà íà ë³í³þ çàïóñòèëè 8 íîâèõ êîìôîðòíèõ, åêîíîì³÷í³øèõ òðîëåéáóñ³â ç³ çðó÷íèìè ñèä³ííÿìè òà êîíäèö³îíåðîì ³ åëåêòðîííèì êåðóâàííÿì, ïðèñòîñîâàíèõ äëÿ
ïðî¿çäó ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 

в частині приведення розміру орендної плати у відповідність 
до статті 288 Податкового кодексу України

Рішення Київської міської ради № 253/1118 від 5 березня 2015 року
З метою приведення у відповідність до вимог законодавства істотних умов договорів оренди земельних

ділянок, відповідно до статті 30 Закону України «Про оренду землі», статей 40, 41, 286, 288 Податкового ко#
дексу України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�дооворів�оренди�земель-

них�діляно��зідно�з�додат�ом�до�цьоо�рішен-

ня�в�частині�розмір��орендної�плати,�а�саме:

цифри�та�слова�«0,1�(н�ль�цілих�і�одна�десята)

відсот�а»�замінити�цифрою�та�словами�«3�(три)

відсот�и»���відповідних�відмін�ах�(справа�

№�А-21183).

2.�Орендарям�земельних�діляно�,�зазначеним

��додат���до�цьоо�рішення,�забезпечити�оформ-

лення�внесення�відповідних�змін�до�дооворів

оренди�земельних�діляно�.

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

чоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�проінформ�-

вати�про�прийняття�цьоо�рішення:

3.1.�Орендарів�земельних�діляно�,�зазначе-

них���додат���до�цьоо�рішення.

3.2.�Орани�доходів�і�зборів.

4.�Оранам�доходів�і�зборів��онтролювати

дотримання�орендарями�земельних�діляно�,

зазначених���додат���до�цьоо�рішення,�вимо

цьоо�рішення�при�подачі�с�б’є�тами�оспода-

рювання�подат�ових�де�ларацій�і�обчисленні

ними�с�м�орендної�плати�та�при�нарах�ванні

фізичним�особам�с�м�орендної�плати,�а�при

адміністр�ванні�орендної�плати�за�ці�земельні

ділян�и�застосов�вати�розмір�орендної�плати,

встановлений�п�н�том�1�цьоо�рішення,�з�мо-

мент��офіційноо�оприлюднення�цьоо�рішен-

ня.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�05.03.2015�№ 253/1118

Перелік договорів оренди земельних ділянок, 
розмір річної плати за які менший від мінімального, 

встановленого статтею 288 Податкового кодексу України

18 78�6�00320 10.10.2005 Кооператив по будівництву
та експлуатації
індивідуальних гаражів
"Конопляний"

10.10.2020 Обол. вул. Коноплянська, 9

19 79�6�00265 16.12.2004 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФОРТОН"

23.11.2019 Гол. вул. Саперно�
Слобідська

20 79�6�00474 26.01.2007 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

17.09.2017 Гол. дорога Кільцева, 1

21 79�6�00146 06.10.2003 Обслуговуючий кооператив
"Колектив індивідуальних
забудовників "Коник"

06.10.2028 Гол. мікрорайон Чапаєвка

22 79�6�00443 03.10.2006 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Екско
Плюс"

03.10.2016 Гол. просп. 40�річчя
Жовтня, 60

23 79�6�00830 31.01.2012 Гаражно�будівельний
кооператив "Теремки"

31.01.2017 Гол. вул. Василя Касіяна, 1

24 МЗК�1�00195 25.03.2014 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВАТРА"

13.03.2024 Сол. вул. Волгоградська,
25

25 78�6�00524 24.03.2008 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Авва�
сервіс"

11.10.2023 Обол. просп. Оболонський
(біля озера Опечень)

26 91�6�00371 17.11.2004 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будхол"

24.12.2023 Шевч. вул. Дегтярівська, 7 �
7�а

27 МЗК�1�00115 23.12.2013 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Буйфіш
Холдінгс"

17.12.2023 Печ. вул. Кіквідзе, 17

28 82�6�00380 23.08.2006 Товариство з обмеженою
відповідальністю Ресторан
"Ділові зустрічі" (товариство з
обмеженою
відповідальністю)

16.09.2018 Печ. вул.
Круглоуніверситет�
ська, 5 � 7

29 91�6�00249 28.04.2004 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КИЇВРЕСУРСБУД"

24.09.2029 Шевч. просп. Перемоги,
90/1

30 79�6�00404 11.04.2006 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Територіальне
міжгосподарче об'єднання
"Ліко�Холдінг"

08.08.2018 Гол. на вулицях
Академіка
Костичева,
Академіка Вільямса,
Маршала Конєва

31 82�6�00142 18.02.2004 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СЕРВІС"

22.07.2023 Печ. вул. Мечникова, 11�а

32 МЗК�1�00001 18.05.2013 ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЄНТ�
СЕРВІС"

26.04.2023 Сол. вул. Сурикова, 3

№ Номер державної
реєстрації договору
(до 31.12.2012) / обліку
у Департаменті
земельних ресурсів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації) 
(з 01.01.2013)

Дата
реєстрації
договору

Землекористувачі Дата
закінчення
права

Р�н Адреси ділянок

1 62�6�00589 13.02.2012 Приватне підприємство
"ЦАВІСТА"

13.02.2027 Десн. вул. Милославська

2 62�6�00575 17.06.2011 Гаражно�будівельний
кооператив "Братіславський"

17.06.2016 Десн. вул. Братиславська,
52

3 91�6�00932 19.07.2011 Товариство з обмеженою
відповідальністю "МІГОЛАТ�
ІНВЕСТ"

19.07.2026 Шевч. вул. Половецька, 4

4 62�6�00252 26.08.2005 Гаражний кооператив
"Вигурівщина"

26.08.2020 Десн. вул. Електротехнічна,
74

5 75�6�00172 01.03.2005 Кооператив по будівництву
та експлуатації
індивідуальних гаражів
"Кооперативна�2"

02.03.2015 Свят. вул. Сім'ї Сосніних,
4�а

6 63�6�00279 15.08.2005 Сиротін Володимир
Геннадійович

13.09.2014 Дарн. просп. Петра
Григоренка, 23

7 72�6�00422 05.06.2007 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГРАД
ІНВЕСТ"

27.12.2017 Сол. вул. Миколи
Островського, 40

8 63�6�00648 05.03.2012 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНКОЛОР
УКРАЇНА"

05.03.2022 Дарн. вул. Чернігівська, 8

9 75�6�00518 26.04.2011 Автокооператив по
експлуатації індивідуальних
гаражів і стоянок "Південний"

26.04.2021 Свят. вул. Симиренка, 38�а

10 82�6�00451 09.10.2007 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"ЖИТЛОБУДІНВЕСТ"

09.10.2017 Печ. вул. Анрі Барбюса,
39/2

11 63�6�00623 14.06.2011 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Торговий
Дім "Оріон�Експорт"

14.06.2016 Дарн. 4�й мікрорайон
житлового масиву
Позняки

12 85�6�00505 19.05.2011 Дочірнє підприємство з
іноземними інвестиціями
Транзнешнл Рісорз Л.Л.С.
"Узвіз"

19.05.2061 Под. узвіз Андріївський,
17

13 85�6�00500 01.02.2011 Компанія з обмеженою
відповідальністю
Транзнешнл Рісорз, Л.Л.С.

01.02.2061 Под. узвіз Андріївський,
15

14 66�6�00372 08.12.2006 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Максимум"

25.01.2017 Дніпр. вул. Воскресенська, 7

15 78�6�00691 29.08.2012 Приватне підприємство
"ХАРОН ВЕСТОІЛ"

29.08.2017 Обол. вул. Михайла
Майорова, 2

16 78�6�00489 22.11.2007 Товариство з обмеженою
відповідальністю "СОТО"

22.11.2017 Обол. вул. Маршала
Малиновського, 8,
8�а

17 78�6�00137 09.12.2003 Публічне акціонерне
товариство "Акціонерний
комерційний промислово�
інвестиційний банк"

09.12.2028 Обол. просп. Оболонський,
34�в

Київський міський голова В. Кличко

Про звернення Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України

Рішення Київської міської ради № 71/936 від 12 лютого 2015 року
Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Дер#

жавний бюджет України на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Зверн�тися�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни

зі�зверненням�щодо�необхідності�передачі�Ки-

ївсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації�ф�н�цій

із�забезпечення�проведення�лабораторно-діа-

ностичних,�лі��вально-профіла�тичних�робіт,

�тримання�ветеринарних�лі�арень�та�ветери-

нарних�лабораторій�в�місті�Києві�на�2015�рі�

зідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної

політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�12.02.2015�№ 71/936

Звернення 
Київської міської ради до Кабінету Міністрів України 

щодо передачі Київській міській державній адміністрації функцій 
із забезпечення проведення лабораторно#діагностичних, 

лікувально#профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень 
та ветеринарних лабораторій в місті Києві на 2015 рік

Частиною�третьою�статті�28�За�он��У�раїни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2015�рі�»

встановлено,�що�видат�и�на�заходи�з�проведення�лабораторно-діаностичних,�лі��вально-про-

філа�тичних�робіт,��тримання�ветеринарних�лі�арень�та�ветеринарних�лабораторій�в�областях

та�місті�Києві�план�ються�на�2015�рі����обласних�бюджетах�та�бюджеті�міста�Києва.

При�цьом��перелі��за�ладів,��станов,�оранізацій,�визначених���частині�третій�статті�28�За�о-

н��У�раїни�«Про�Державний�бюджет�У�раїни�на�2015�рі�»,�не�переб�вають�в��правлінні�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�чим�пор�ш�ється�принцип�децентралізації�державноо��прав-

ління.

Більш�тоо,�повноваження�щодо�проведення�лабораторно-діаностичних,�лі��вально-профі-

ла�тичних�робіт,��тримання�ветеринарних�лі�арень�та�ветеринарних�лабораторій���місті�Києві

залишено�за�відповідними�центральними�оранами�ви�онавчої�влади�та�на�місцевий�рівень�не

передано.

Зідно�з�частиною�третьою�статті�143�Констит�ції�У�раїни�оранам�місцевоо�самовряд�ван-

ня�мож�ть�надаватися�за�оном�о�ремі�повноваження�оранів�ви�онавчої�влади.

Держава�фінанс�є�здійснення�цих�повноважень���повном��обсязі�за�рах�но���оштів�Держав-
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ноо�бюджет��У�раїни�або�шляхом�віднесення�до�місцевоо�бюджет����встановленом��за�оном

поряд���о�ремих�заальнодержавних�подат�ів,�передає�оранам�місцевоо�самовряд�вання�від-

повідні�об’є�ти�державної�власності.

Врахов�ючи�ви�ладене,�вважаємо�за�необхідне�розширити�повноваження�ви�онавчоо�ора-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�передавши�йом��зо�рема

повноваження���сфері�ветеринарної�медицини.

Крім�тоо,�розширення�повноважень�ви�онавчоо�оран�,�а�та�ож�необхідність�здійснення

ф�н�цій�з��правління�ветеринарними�лі�арнями�та�ветеринарними�лабораторіями���місті�Києві

ви�личе�необхідність��творення�о�ремоо�стр��т�рноо�підрозділ��і,�відповідно,�збільшення�ра-

ничної�чисельності�працівни�ів�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�а�повинна�додат�о-

во�збільш�ватися�за�о�ремим�рішенням�Кабінет��Міністрів�У�раїни.

Відповідно�до�постанови�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�25�березня�2014�ро���№ 91�затвер-

джено�раничн��чисельність�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації����іль�ості�1862�одиниці,

в�том��числі�апарат�����іль�ості�275�одиниць.

Станом�на�сьоодні,�чисельність�працівни�ів�ветеринарних�за�ладів,�лі�арень�та�лабораторій

��місті�Києві�с�ладає�525�осіб.�У�разі�створення���стр��т�рі�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�підрозділ��для�забезпечення�реалізації�дер-

жавної�політи�и���сфері�ветеринарної�медицини�та�епізоотичноо�блаопол�ччя,�мінімальна�чи-

сельність�та�оо�стр��т�рноо�підрозділ��має�становити�44�особи.

Та�им�чином,�задля�забезпечення�ви�онання�частини�третьої�статті�28�За�он��У�раїни�«Про

Державний�бюджет�У�раїни�на�2015�рі�»�та�з�метою�захист��населення�і�забезпечення�епізоо-

тичноо�блаопол�ччя�Київсь�а�місь�а�рада�вважає�за�необхідне�впоряд��вати�правовий�меха-

нізм�ефе�тивноо�ф�н�ціон�вання�план��по�проведенню�лабораторно-діаностичних,�лі��валь-

но-профіла�тичних�робіт,��тримання�ветеринарних�лі�арень�та�ветеринарних�лабораторій�на

2015�рі��за�рах�но��бюджет��міста�Києва�шляхом�передачі�відповідних�ф�н�цій�оранам�місце-

воо�самовряд�вання,�а�та�ож��творення�стр��т�рноо�підрозділ��при�ви�онавчом��орані�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ий�через�свої�повноваження

б�де�впровадж�вати�зазначений�план�заходів�протяом�2015�ро��.

На�основі�цих�даних�просимо�Кабінет�Міністрів�У�раїни�ініціювати�внесення�відповідних�змін

до�за�онів�У�раїни�«Про�ветеринарн��медицин�»�та�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�а

та�ож�внести�зміни�до�постанови�від�25�березня�2014�ро���№ 91�та�збільшити�раничн��чисель-

ність�працівни�ів�ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)���відповідності�до�за�онодавства�У�раїни.

Одночасно�просимо�Кабінет�Міністрів�У�раїни�вирішити�питання�із�підпоряд��ванням�Об’єд-

нання�ветеринарної�медицини�в�м.�Києві,�ветеринарних�за�ладів�та�лабораторій,�розміщених��

м.�Києві�і�підпоряд�ованих�Міністерств��арарної�та�продовольства�політи�и�У�раїни,�ви�онав-

чом��оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�а�та�ож�виріши-

ти�питання�із�передачею�до��ом�нальної�власності�територіальної�ромади�міста�Києва�з�дер-

жавної�власності�майна,�я�е�належить�Об’єднанню�ветеринарної�медицини�в�м.�Києві,�Київсь�ій

місь�ій�лабораторії�ветеринарної�медицини,�лабораторіям�ветеринарно-санітарної�е�спертизи

для�забезпечення�лабораторно-діаностичних,�лі��вально-профіла�тичних�робіт,�належноо��т-

римання�цьоо�майна.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,21 га вздовж вулиці Академіка Корольова 

(примикає до будинку № 10 на вулиці Академіка Корольова 
та до лінії швидкісного трамваю) 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 169/1034 від 4 березня 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», враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання постійної комісії Київської міської ради з пи#
тань містобудування, архітектури та землекористування від 30.09.2014 та з метою раціонального використан#
ня і збереження зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці�орі-

єнтовною�площею�0,21�а�вздовж�в�лиці�А�аде-

мі�а�Корольова�(прими�ає�до�б�дин���№ 10�на

в�лиці�А�адемі�а�Корольова�та�до�лінії�швид�іс-

ноо�трамваю)���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�зідно�з�додат�ом�до�рішення�(план-схема).

2.�Внести�зміни�до�Прорами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783,�замінивши�земельн��ділян���пло-

щею�1,22�а�на�розі�в�лиці�Корольова�і�прос-

пе�т��50-річчя�Жовтня���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�в�таблиці�2�«Озеленені�території

заальноо��орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типолоічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимоам»�на�земельн��ділян���орієнтов-

ною�площею�0,21�а�вздовж�в�лиці�А�адемі�а

Корольова�(прими�ає�до�б�дин���№ 10�на�в�-

лиці�А�адемі�а�Корольова�та�до�лінії�швид�іс-

ноо�трамваю)���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва,�додавши�її�до�перелі���с�верів�Святошин-

сь�оо�район��м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�оо�райо-

н��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

о�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�орані-

заційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійноо��орист�вання�земельною�ділян-

�ою��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�оо�райо-

н��ви�онавчоо�оран��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�орі-

єнтовною�площею�0,21�а�вздовж�в�лиці�А�а-

демі�а�Корольова�(прими�ає�до�б�дин���№ 10

на�в�лиці�А�адемі�а�Корольова�та�до�лінії�швид-

�існоо�трамваю)���Святошинсь�ом��районі�м.

Києва.

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

леноо�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчоо�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ораніза-

ційно-правові�заходи�щодо�блао�строю�зе-

мельної�ділян�и�орієнтовною�площею�0,21�а

вздовж�в�лиці�А�адемі�а�Корольова�(прими�ає

до�б�дин���№ 10�на�в�лиці�А�адемі�а�Корольо-

ва�та�до�лінії�швид�існоо�трамваю)���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва.

5.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22.02.2007�№ 237/898�«Про�передач��то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Центр

сприяння�підприємництв�»�земельної�ділян�и�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл�ов�вання

спортивноо��омпле�с��на�перетині�просп.�50-

річчя�Жовтня�та�в�л.�А�адемі�а�Корольова��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

— підп�н�т�4.7�п�н�т��4�ви�лючити.

6.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�01.11.2012

№ 245/8529�«Про�надання�стат�с��с�вер��зе-

мельній�ділянці�площею�1,22�а�на�перетині

проспе�т��Леся�К�рбаса�та�в�лиці�А�адемі�а

Корольова���Святошинсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�та�від�24.07.2014�№ 30/30�«Про�внесен-

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

01.11.2012�№ 245/8529�«Про�надання�стат�-

с��с�вер��земельній�ділянці�площею�1,22�а�на

перетині�проспе�т��Леся�К�рбаса�та�в�лиці

А�адемі�а�Корольова���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва».

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

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�олоічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради

Про діяльність комунального підприємства 
«Центр ідентифікації тварин» та комунального підприємства

«Притулок для тварин»
Рішення Київської міської ради № 194/1059 від 4 березня 2015 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 136 Господарського кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні» та з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної грома#
ди міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ом�нальне�підприємство

«Центр�ідентифі�ації�тварин»�шляхом�при-

єднання�до��ом�нальноо�підприємства�«Ки-

ївсь�а�місь�а�лі�арня�ветеринарної�меди-

цини».

2.�Припинити��ом�нальне�підприємство�«При-

т�ло��для�тварин»�шляхом�приєднання�до��о-

м�нальноо�підприємства�«Київсь�а�місь�а�лі-

�арня�ветеринарної�медицини».

3.�Взяти�до�відома,�що��ом�нальне�підпри-

ємство�«Київсь�а�місь�а�лі�арня�ветеринарної

медицини»�є�правонаст�пни�ом��сіх�прав,�обо-

в’яз�ів�та�майна�припинених��ом�нальноо�під-

приємства�«Центр�ідентифі�ації�тварин»�та��о-

м�нальноо�підприємства�«Прит�ло��для�тва-

рин».

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

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

4.1.�Здійснити�оранізаційно-правові�заходи

щодо�ви�онання�п�н�тів�1,�2�цьоо�рішення,�в

том��числі��творити��омісію�з�припинення��о-

м�нальноо�підприємства�«Центр�ідентифі�а-

ції�тварин»�та��омісію�з�припинення��ом�наль-

ноо�підприємства�«Прит�ло��для�тварин».

4.2.�За�ріпити�за��ом�нальним�підприєм-

ством�«Київсь�а�місь�а�лі�арня�ветеринарної

медицини»�на�праві�осподарсь�оо�відання

майно�приєднаноо��ом�нальноо�підприєм-

ства�«Центр�ідентифі�ації�тварин»�та�приєдна-

ноо��ом�нальноо�підприємства�«Прит�ло�

для�тварин».

4.3.�Затвердити�передавальні�а�ти���вста-

новленом��поряд��.

4.4.�Привести�свої�нормативно-правові�а�-

ти���відповідність�до�цьоо�рішення.

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

ті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�е�олоічної�по-

літи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про присвоєння імені українського професора Грушевського
Сергія Федоровича спеціалізованій школі № 14 

з поглибленим вивченням німецької мови
Рішення Київської міської ради № 180/1045 від 4 березня 2015 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра#
їні» та враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.12.2010 № 2, Київська місь#
ка рада

ВИРІШИЛА:

1.�Присвоїти�ім’я���раїнсь�оо�професора

Гр�шевсь�оо�Серія�Федоровича�спеціалізо-

ваній�ш�олі�№ 14�з�полибленим�вивченням

німець�ої�мови.

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

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

провести�оранізаційно-правові�заходи�щодо

ви�онання�п�н�т��1�цьоо�рішення.

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

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

ради�з�питань���льт�ри�та�т�ризм�,�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місце-

воо�самовряд�вання,�реіональних,�міжнарод-

них�зв’яз�ів�та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�освіти,�на��и�та�інновацій-

ної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці на Андріївському
узвозі, 34#б у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради №83/948 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 Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�0,06�а

на�Андріївсь�ом���звозі,�34-б���Подільсь�ом�

районі�м.�Києва�стат�с�с�вер�.

2.�Внести�зміни�до�Прорами�розвит���зеле-

ної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені�території�за-

альноо��орист�вання�м.�Києва,�що�відповіда-

ють�типолоічним�озна�ам�та�план�вальним

вимоам»),�додавши�земельн��ділян��,�визна-

чен��п�н�том�1�цьоо�рішення,�до�перелі��

с�верів�Подільсь�оо�район��м.�Києва.

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

леноо�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчоо�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ораніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та

блао�строю�ділян�и�площею�0,06�а�на�Ан-

дріївсь�ом���звозі,�34-б���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�е�олоічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про розгляд подання заступника прокурора міста Києва 
від 04.04.2013 № 07/1/5�114�вих�13 на рішення 

Київської міської ради від 25.12.2012 № 702/8986 
«Про реорганізацію закладу культури «Творча вітальня майстрів

оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» 
імені Івана Козловського»

Рішення Київської міської ради № 85/950 від 17 лютого 2015 року
Київська міська рада, розглянувши подання заступника прокурора міста Києва від 04 квітня 2013 року

№ 07/1/5�114�вих�13 на рішення Київської міської ради від 25 грудня 2012 року № 702/8986 «Про реоргані�
зацію закладу культури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина»
імені Івана Козловського», вважає неможливим його задоволення у зв’язку із нижченаведеним.

Відповідно до преамбули рішення Київської міської ради від 25.12.2012 № 702/8986 «Про реорганізацію
закладу культури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» імені Іва�
на Козловського» (далі — Рішення) Рішення прийнято з метою ефективного використання комунального май�
на територіальної громади міста Києва та підтримки і сприяння роботі закладу культури «Творча вітальня
майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» імені Івана Козловського».

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетен�
ції Київської міської ради належить прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію підпри�
ємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Заклад культури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» імені
Івана Козловського» було створено відповідно до рішення Київської міської ради від 01.03.2001 № 213/1190 «Про
створення закладу культури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщи�
на» імені Івана Козловського».

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України рішення про створення, реорганізацію
та ліквідацію юридичної особи приймає її засновник.

Підставою для прийняття Рішення було неефективне використання комунального майна територіальної
громади міста Києва (будівлі на вул. Хрещатик, 50�б) та рішення балансових комісій по розгляду питань фі�
нансово�господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих Департаменту культури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на засіданнях яких діяльність закладу куль�
тури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» імені Івана Козловсько�
го» визнано незадовільною. Крім цього, до Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) надходили узгоджені пропозиції заслужених діячів мистецтв
України Медведєва В. О. (керівника закладу культури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мис�
тецтва «Духовна спадщина» імені Івана Козловського») і Струтинського Б. Д. (керівника театрально�видо�
вищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети») із концепцією подальшої
діяльності закладу культури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщи�
на» імені Івана Козловського» в якості філії Київського національного академічного театру оперети (лист від
02.12.2012 № 140�101�29).

Відповідно до Закону України «Про культуру» однією з основних засад державної політики у сфері куль�
тури є забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури. Базова ме�
режа закладів культури формується центральним органом виконавчої влади у галузі культури. У зв’язку з
цим Міністерство культури України листом від 03.03.2012 № 210/7/15�12 поінформувало, що відповідно до
підпункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на
пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання про створення, ліквідацію, ре�
організацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної форми власності відпо�
відної територіальної громади, та не заперечувало проти реорганізації закладу культури «Творча вітальня
майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» імені Івана Козловського» шляхом приєд�
нання до театрально�видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр опере�
ти».

Відповідно до пункту 1 Рішення передбачається реорганізувати заклад культури «Творча вітальня майстрів
оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» імені Івана Козловського» шляхом приєднання до те�
атрально�видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» за умови
збереження його цільового та функціонального призначення.

Реалізація рішення Київської міської ради від 25.12.2012 № 702/8986 дозволить зберегти творчий потен�
ціал «Творчої вітальні майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» ім. Івана Козловсько�
го» в умовах існуючого об’єму фінансування, передбаченого для національних академічних закладів куль�
тури, та закріпити нежиле приміщення площею 335,1 кв. м у будинку № 50�б на вул. Хрещатик за Київським
національним академічним театром оперети з перспективою створення камерного мистецько�концертного
залу імені Івана Козловського, розрахованого на 10948 відвідувачів на рік, що в цілому забезпечить упоряд�
кування діяльності галузевих закладів культури із надання громадянам якісних послуг, гарантованих законо�
давством.

Крім цього, Міністерство фінансів України листами від 02 січня 2013 року № 31�07110�04�5/49 та від 28 січ�
ня 2013 року № 31�05030�10�5/2514 доручило відповідним органам виконавчої влади опрацьовувати питан�
ня щодо оптимізації мережі бюджетних установ, змін галузевих нормативів, що застосовуються при здійснен�
ні видатків бюджетними установами (зокрема щодо штатної численності), перегляду відсотків фінансової
підтримки закладам та установам культури з метою їх зменшення.

Таким чином, Київська міська рада, приймаючи рішення від 25.12.2012 № 702/8986 «Про реорганізацію за�
кладу культури «Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва «Духовна спадщина» імені Іва�
на Козловського», діяла в межах наданих їй повноважень.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 23 Закону України «Про прокуратуру», Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�подання�заст�пни�а�про��рора

міста�Києва�від�04.04.2013�№ 07/1/5-114-вих-

13�на�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

25.12.2012�№ 702/8986�«Про�реор�анізацію

за�лад����льт�ри�«Творча�вітальня�майстрів

оперно�о�та�балетно�о�мистецтва�«Д�ховна

спадщина»�імені�Івана�Козловсь�о�о».

2.�Дор�чити�заст�пни���місь�о�о��олови —

се�ретарю�Київсь�ої�місь�ої�ради�про�рез�ль-

тати�роз�ляд��подання�повідомити�заст�пни-

���про��рора�міста�Києва�в��становленом��по-

ряд��.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці орієнтовною 
площею 0,11 га біля будинку 1�А на проспекті Леся Курбаса 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 170/1035 від 4 березня 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», враховуючи витяг з протоколу № 8 засідання постійної комісії Київської міської ради з пи�
тань містобудування, архітектури та землекористування від 30.09.2014 та з метою раціонального викорис�
тання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

орієнтовною�площею�0,11��а�біля�б�дин���1-а

на�проспе�ті�Леся�К�рбаса���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�з�ідно�з�додат�ом�до�рішення

(план-схема).

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

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�централь-

ній�частині�міста,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381

та�продовжених�на�період�до�2015�ро���рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.11.2009

№ 714/2783,�додавши�в�таблицю�2�«Озелене-

ні�території�за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,

що�відповідають�типоло�ічним�озна�ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»�земельн��ділян���орієн-

товною�площею�0,11��а�біля�б�дин���1-а�на

проспе�ті�Леся�К�рбаса���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва,�додавши�її�до�перелі���с�ве-

рів�Святошинсь�о�о�район��м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�о�о�райо-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�здійснити�ор�ані-

заційно-правові�заходи�щодо�оформлення�пра-

ва�постійно�о��орист�вання�земельною�ділян-

�ою��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Святошинсь�о�о�райо-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�орієн-

товною�площею�0,11��а�біля�б�дин���1-а�на

проспе�ті�Леся�К�рбаса���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва.

4.�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�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�орієнтовною�площею�0,11��а�бі-

ля�б�дин���1-а�на�проспе�ті�Леся�К�рбаса��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва.

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

нити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

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

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради

Про відмову багатопрофільному підприємству «Солідарність» 
у формі товариства з обмеженою відповідальністю в поновленні

договору оренди земельної ділянки для будівництва, 
експлуатації та обслуговування багатоповерхового паркінгу 
на розподільчій смузі просп. Оболонського в Оболонському
районі м. Києва та визначення переліку земельних ділянок 

для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди 
на них) на земельних торгах

Рішення Київської міської ради № 152/1017 від 19 лютого 2015 року
Відповідно до статей 9, 93, 127, 134 — 136 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про орен�

ду землі», пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист�
звернення багатопрофільного підприємства «Солідарність» у формі товариства з обмеженою відповідаль�
ністю від 13.06.2012 № КОП�0350 про поновлення договору оренди земельної ділянки та враховуючи те, що
земельна ділянка не забудована відповідно до умов договору її оренди, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�ба�атопрофільном��підприєм-

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

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

вор��оренди�земельної�ділян�и�від�30.03.2007

№ 78-6-00431�площею�0,1424��а�(�адастровий

номер�8000000000:78:504:0002),���ладено�о

між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ба�атопро-

фільним�підприємством�«Солідарність»���фор-

мі�товариства�з�обмеженою�відповідальністю�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

ба�атоповерхово�о�пар�ін���на�розподільчій

см�зі�просп.�Оболонсь�о�о�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�на�підставі�п�н�т��16�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15.04.2004�№ 183/1393

«Про�надання�і�вил�чення�земельних�діляно�

та�припинення�права��орист�вання�землею»

(справа�№�А-20547).

2.�Визначити�перелі��земельних�діляно��для

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

ва�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

3.�Надати�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

звіл:

3.1.�На�опрацювання�земельних�діляно�,�з�ід-

но�з�додат�ом�до�цьо�о�рішення,�щодо�мож-

ливості�їх�продаж��(або�права�оренди�на�них)

на�земельних�тор�ах.

3.2.�На�розроблення�до��ментації�із�земле-

�строю�та�іншої�до��ментації,�передбаченої�за-

�онодавством�У�раїни,�необхідної�для�під�о-

тов�и�до�продаж��на�земельних�тор�ах�земель-

них�діляно�,�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�рішен-

ня.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації):

4.1.�Проінформ�вати�ба�атопрофільне�під-

приємство�«Солідарність»���формі�товариства

з�обмеженою�відповідальністю�про�прийняття

цьо�о�рішення.

4.2.�Вжити�ор�анізаційних�заходів,�пов’яза-

них�з�під�отов�ою�та�проведенням�земельних

тор�ів�з�продаж��земельних�діляно�,�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�рішення.

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

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

при�по�одженні�прое�тів�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельних�діляно�,�з�ідно�з�додат-

�ом�до�цьо�о�рішення,�забезпечити�надання

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

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

місь�ої�державної�адміністрації)�містоб�дів-

них��мов�і�обмежень�заб�дови�земельних�ді-

ляно�.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.02.2015�№ 152/1017

Перелік земельних ділянок для опрацювання можливості 
продажу їх на земельних торгах

№ п/п Місце розташування (адреса)
земельної ділянки

Вид права Запропоноване цільове
призначення (функціональне

використання)

Орієнтовна площа
земельної ділянки, га

1 2 3 4 5

1 на розподільчій смузі просп.
Оболонського (біля станції метро

"Петрівка") в Оболонському районі 
м. Києва

оренда для влаштування,
експлуатації та

обслуговування відкритої
автостоянки

0,1424

Київський міський голова
В. Кличко
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1.�Надати�з�од��на�передач��із�сфери��прав-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�ба-

ланс���ом�нально�о�підприємства�«Київпастранс»

до�сфери��правління�Міністерства�інфрастр��-

т�ри�У�раїни�р�хомо�о�с�лад��з�ідно�з�додат�ом.

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

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

н�тися���встановленом��поряд���з�пропозиці-

ями�щодо�ор�анізації�перевезень�до�Міністер-

ства�інфрастр��т�ри�У�раїни,�Міністерства�е�о-

номічно�о�розвит���У�раїни,�Міністерства�фінан-

сів�У�раїни�та�Фонд��державно�о�майна�У�ра-

їни�щодо�по�одження�передачі�майна,�зазна-

чено�о�в�п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності�та�постійн���омісію

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт��та

зв’яз��.

Київський міський голова
В. В. Кличко

Про надання згоди на передачу рухомого складу зі сфери 
управління виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) до сфери 

управління Міністерства інфраструктури України
Рішення Київської міської ради № 166/1031 від 4 березня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про залізничний транспорт», по�
станови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності», з метою оптимізації ресурсних затрат при реалізації проекту «Міська електрич�
ка» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№ 166/1031

Перелік
рухомого складу, який передається зі сфери управління виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
з балансу комунального підприємства «Київпастранс» 

до сфери управління Міністерства інфраструктури України Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�04.03.2015�№ 177/1042

Київський міський голова
В. В. Кличко

49. Проект рішення Київської
міської ради "Про
встановлення правил
транспортного
обслуговування автобусами
приміських та міжнародних
автобусних маршрутів на
території міста Києва"

Врегулювання питання
проїзду автобусів
приміських, міжміських та
міжнародних автобусних
маршрутів на території
міста Києва

Протягом
2015 року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

50. Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до Правил благоустрою
міста Києва"

З метою приведення у
відповідність до норм
чинного законодавства

Протягом
2015 року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

51. Проект рішення Київради
"Про внесення змін та
доповнень до Порядку
розміщення реклами в м.
Києві"

З метою приведення у
відповідність до норм
чинного законодавства

Протягом
2015 року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

52. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Положення
про порядок встановлення
сервітутів для суб'єктів
господарювання в галузі
зв'язку та інформаційних
технологій"

З метою врегулювання
питання земельних
відносин при розміщенні
ліній електропередач,
зв'язку, трубопроводів,
інших ліній комунікацій на
землях комунальної
власності

Протягом
2015 року

Департамент
транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

53. Проект рішення Київської
міської ради "Про
затвердження Тимчасового
порядку розроблення та
затвердження містобудівної
документації в м. Києві"

З метою вдосконалення
процедури визначення
територій для
містобудівних потреб із
залученням представників
територіальної громади
міста до обговорення
містобудівної документації
із внесенням відповідних
пропозицій відповідно до
Законів України "Про
основи містобудування" та
"Про регулювання
містобудівної діяльності"

Протягом
2015 року

Постійна комісія
Київської міської ради з
питань містобудування,
архітектури та
землекористування,
депутати Київської
міської ради

Найменування об'єкта Рік випуску Інвентарний
номер

Первісна вартість
(грн)

Знос (грн) Залишкова
вартість (грн)

Електропоїзд ЕР>9М № 517
(01, 02, 04, 05, 08, 09)

1978 053043 67364079.20 58544060.10 8820019.10

Електропоїзд ЕР>9М № 522
(01, 02, 03, 04, 09, 10)

1978 053048 91947805.70 85103896.97 6843908.73

Електропоїзд ЕР>9М № 524
(01, 02, 04, 05, 08, 09)

1978 053050 79348853.11 71465031.45 7883821.66

Електропоїзд ЕР>9М № 539
(01, 02, 04, 05, 08, 09)

1979 053005 86898772.57 76275083.49 10623689.08

Електропоїзд ЕПЛ>9Т № 002
(01, 02, 05, 06, 07, 08)

2003 054093 15006398.14 4503605.63 10502792.51

Електропоїзд ЕПЛ>9Т № 003
(01, 03, 04, 06, 07, 08)

2003 054105 13380720.83 4325064.50 9055656.33

Електропоїзд ЕПЛ>9Т № 005
(01, 02, 04, 05, 08, 09)

2003 054108 15081869.01 4440280.49 10641588.52

Електропоїзд ЕПЛ>9Т № 012
(01, 02, 03, 04, 07, 08)

2005 054115 14698010.72 3727210.59 10970800.13

Електропоїзд ЕР>9М № 536
(01, 02, 04, 05, 06, 09)

1979 053002 72072640.29 63334586.58 8738053.71

Електропоїзд ЕР>9М № 529
(01, 03, 06, 08, 09, 10)

1978 053068 99303394.43 91707191.35 7596203.08

Електропоїзд ЕР>9М № 504
(01, 02, 07, 08, 09, 10)

1977 053000 32655735.05 29110336.86 3545398.19

Електропоїзд ЕР>9М № 513
(01, 06, 07, 08, 09, 10)

1977 053032/1 71146028.19 70589276.89 556751.30

Всього: 658904307.24 563125624.90 95778682.34

Київський міський голова
В. В. Кличко

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської
ради від 25.12.2014 № 745/745 «Про затвердження плану 
діяльності Київської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради № 177/1042 від 4 березня 2015 року

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльно�
сті», статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25.12.2014�№ 745/745�«Про�затвердження

план��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�о-

тов�и�прое�тів�ре��ляторних�а�тів�на�2015�рі�»

та�і�зміни:

— доповнити�додато��до�рішення�позиціями

49,�50,�51,�52,�53�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�шля-

хом�оп�блі��вання����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«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

Про звільнення Посольства Швейцарської Конфедерації 
в Україні від сплати пайової участі (внесків) у створенні 

соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва
Рішення Київської міської ради № 178/1043 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�Посольство�Швейцарсь�ої�Кон-

федерації�в�У�раїні�від�сплати�пайової��часті��

створенні�соціальної�та�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�м.�Києва�в�с�мі�201,24�тис.

�рн.�(без�ПДВ)���зв’яз���із�влашт�ванням��ос-

тьової�автостоян�и�(за�альна�площа�земель-

ної�ділян�и�410,00��в.�м)�на�в�л.�Козятинсь�ій,

12���Печерсь�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

Про визначення розміру статутного капіталу комунального 
підприємства «Державний історико�меморіальний 

Лук’янівський заповідник»
Рішення Київської міської ради № 90/955 від 17 лютого 2015 року

Відповідно до частини четвертої статті 57, частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, час�
тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення розміру
статутного капіталу комунального підприємства «Державний історико�меморіальний Лук’янівський заповід�
ник» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

м�нально�о�підприємства�«Державний�істори-

�о-меморіальний�Л��’янівсь�ий�заповідни�»�в

с�мі�165999,79�(сто�шістдесят�п’ять�тисяч�дев’ят-

сот�дев’яносто�дев’ять��рн�79��оп.),�передав-

ши�в�я�ості�внес���до�стат�тно�о��апітал��май-

но�з�ідно�з�додат�ом.

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�«Державний�іс-

тори�о-меморіальний�Л��’янівсь�ий�заповід-

ни�».

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17.02.2015�№ 90/955

Майно, що передається в якості внеску до статутного капіталу 
комунального підприємства «Державний історико�меморіальний 

Лук’янівський заповідник»

№
п/п

Найменування Інвентарний
номер

Одиниця
виміру

Кількість Балансова
вартість, грн

1. Контора (116,5 кв. м) > шт. 1 142252,74

2. Будка щитова (5,7 кв. м) > шт. 1 352,00

3. Сарай цегляний > шт. 1 23395,05

РАЗОМ: 165999,79

Київський міський голова
В. В. Кличко
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Про заходи щодо підготовки та проведення поминальних днів

на міських кладовищах у 2015 році
Розпорядження № 215 від 6 березня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної під'
готовки і забезпечення належних умов для відвідування міських кладовищ під час проведення поминальних
днів з 19 по 22 квітня та 09 травня 2015 року:

1.�Затвердити�заходи�Департамент��жит-

лово-�ом�нальної� інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�під�о-

тов�и�та�проведення�поминальних�днів�на

місь�их��ладовищах���2015�році,�що�додаю-

ться.

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�забезпечити�ви�онання�заходів

щодо�під�отов�и�та�проведення�поминаль-

них�днів�на�місь�их��ладовищах�відповідно

до�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�Департамент��місь�о�о�бла�о-

�строю�та�збереження�природно�о�середо-

вища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації)�в�поминальні�дні�посилити��онтроль

за�дотриманням�протипожежної�безпе�и�на

місь�их��ладовищах�і�приле�лих�до�них�те-

риторіях.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�в�поминальні�дні�постійне�чер��ван-

ня�бри�ад�швид�ої�медичної�допомо�и�на�Пів-

денном�,�Північном�,�Лісовом�,�Бай�овом�

та�Місь�ом���ладовищах.

5.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�разом�з�районними�в�місті�Ки-

єві�державними�адміністраціями�забезпечи-

ти��ромадсь�ий�порядо��поблиз��місь�их��ла-

довищ.

6.�Рит�альній�сл�жбі�спеціалізовано�о��о-

м�нально�о�підприємства�«Спеціалізований

�омбінат�підприємств��ом�нально-поб�тово-

�о�обсл��ов�вання»�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

жавної�адміністрації)�надати�необхідні�при-

міщення�для�розміщення�бри�ад�швид�ої�ме-

дичної�допомо�и�на��ладовищах,�зазначених

��п�н�ті�4�цьо�о�розпорядження.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпо-

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

06.03.2015�№�215

Заходи
Департаменту житлово'комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

щодо підготовки та проведення поминальних днів на міських кладовищах у 2015 році

Район Назва кладовища

Вид робіт

Очищення
від сміття,

га

Вивезення
сміття,
куб.м

Зняття
аварійних

дерев,
кронування та

зняття
омели, 

шт.

Благоустрій
військових

поховань та
меморіалів, 

шт.

Підготовка 
та пуск

поливальних
водопроводів,

км

Ремонт та
фарбування огорож,
воріт,хвірток, арок,
фасадів,бордюрів,

громадських
вбиралень та інше, 

кв.м

Ремонт та
фарбування
контейнерів
для сміття, 

шт.

Дата проведення
поминальних днів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голосіївський Байкове 73 800 244 1338 17,8 3300 64 21.04.2015/ 09.05.2015

Пирогівське 1,2 60 12 1 0,2 200 10 19.04.2015

Корчуватське 1,48 10 1 2 0,06 500 2 19.04.2015

Мишоловське 0,35 2 0 0 0 19.04.2015/ 09.05.2015

Чапаєвське 1,23 50 24 0 0 200 2 19.04.2015

PC СКП "Київський крематорій" 12,3 200 5 0 2,7 1400 30 21.04.2015

Дарницький Дарницьке 9,05 200 13 2 2,8 649 20 20.04.2015

Позняківське 2,7 10 2 0 0 4 0 20.04.2015

Бортничанське 8,82 40 0 1 0,6 400 13 20.04.2015

Броварський Північне 77,8 120 25 0 3 490 115 19.04.2015

Деснянський Биківнянське 3,22 50 0 3 0 200 10 21.04.2015

Лісове 119,88 10000 65 0 23,4 530 120 19.04.2015

Вигурівське 1,01 22 6 1 0 508 4 20.04.2015

Троєщинське 1,36 60 0 3 0 50 2 20.04.2015

Оболонський Пуща*Водицьке 2,8 100 23 2 0,8 272 6 19.04.2015

Печерський Звіринецьке 2,2 160 6 2 1,98 1142 17 20.04.2015

Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави 0,58 10 0 35 0 7 12 09.05.2015

Києво*Святош. Південне 37,5 150 0 1 3,7 4134 0 19.04.2015

Подільський Міське 129,78 1600 850 0 12,8 470 53 22.04.2015

Куренівське 13,37 160 90 2 2,2 833 14 20.04.2015

Святошинський Святошинське 2,64 500 26 38 0,365 50 10 19.04.2015

Біличанське 2,29 300 60 1 0,2 70 4 20.04.2015

Братське 2 100 12 2 0 200 14 19.04.2015

Михайлівське 1 15 2 1 0 52 3 19.04.2015

Солом'янський Солом'янське 12 35 12 3 1,6 23 9 19.04.2015

Совське 10,83 50 35 3 1,84 564 23 19.04.2015

Шулявське 2,11 18 5 1 0,06 45 6 19.04.2015

Жулянське 3,85 15 1 1 0,6 100 2 20.04.2015

Шевченківський Військове 5,4 40 4 2 1,5 40 5 09.05.2015

Старообрядне 2,42 2 0 1 0 10 0 19.04.2015.

Державний історико*меморіальний Лук'янівський заповідник 20,45 230 20 104 2,5 2126 60 19.04.2015

Всього: 564,62 15109 1543 1551 80,705 18569 630
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Про визнання 
недійсною ліцензії

Розпорядження № 1475 від 17 грудня 2014 року

Відповідно до частини сьомої статті 18 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»:

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

1.�Визнати�недійсною�ліцензію�серії�АД�№ 040947,

що�б�ла�видана�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністра-

цією)�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ�«ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА�КОМПАНІЯ�ЕНЕРГО-

ЗБЕРЕЖЕННЯ»�(�од�ЄДРПОУ�37813769,�Київсь�а�об-

ласть,�Києво-Святошинсь�ий�район,�село�Гатне,�в�-

лиця�Добро�о�Д�ба,�б�дино��36)�на�право�прова-

дження��осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�теп-

лової�енер�ії.

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

по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

Голова  
В. Кличко

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,7 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 6-À íà âóë. Ê³êâ³äçå, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî äëÿ ðîçì³ùåííÿ òâîð÷î¿ ìàéñòåðí³ ÷ëåíà
Íàö³îíàëüíî¿ òâîð÷î¿ ñï³ëêè Óêðà¿íè;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,4 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 3 ë³ò. À íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é, îá’ºêò êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
äëÿ ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,6 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 14 íà âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,2 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 4-Á íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,5 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ¹ 15, íà âóë. Ñóâîðîâà, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³
ç ðåàë³çàö³ºþ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ç ìîæëèâèì ï³ä³ãð³âîì;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,3 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ: 49,8 êâ.ì — íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òà 19,5 êâ.ì — íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 6/8, íà
âóë. Òâåðñüêèé òóïèê, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çì³øàíî¿ òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà
íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 15.00 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³äàíü íà 3 ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 7 äî Ïîëîæåííÿ ïðî îðåíäó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì ñåñ³¿ Êè¿âðàäè â³ä 22.09.2011 ðîêó ¹ 34/6250.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15 ê³ì. 210 (ïí. — ÷ò. ç 9.00 äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ
ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 18.00 23 êâ³òíÿ 2015 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,7 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 6 — À íà âóë. Ê³êâ³äçå — 1,00 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,4 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 3 ë³ò. À íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é — 3630,0 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,6 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 14 íà âóë. Ï³äâèñîöüêîãî — 1,00 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,2 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 4- Á íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é — 2604,12 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,5 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ¹ 15 íà âóë. Ñóâîðîâà — 1170,96 (çà 21 ðîáî÷èé
äåíü — 4 ãîäèíè îðåíäè íà äåíü, ëþòèé 2015);

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,3 êâ.ì íà âóë. Òâåðñüêèé òóïèê — 9502,02 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,7 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 6-À íà âóë. Ê³êâ³äçå — 2,00 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,4 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 3 ë³ò. À íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é — 7260,0 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,6 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ï³äâàëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 14 íà âóë. Ï³äâèñîöüêîãî — 2,00 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,2 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 4- Á íà âóë. Ñòàðîíàâîäíèöüê³é — 5208,24 ãðí áåç ÏÄÂ;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 65,5 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ¹ 15 íà âóë. Ñóâîðîâà — 2341,92 (çà 21 ðîáî÷èé
äåíü — 4 ãîäèíè îðåíäè íà äåíü, ëþòèé 2015);

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,3 êâ.ì íà âóë. Òâåðñüêèé òóïèê — 19004,04 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:

Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

Îäåðæóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà”,
ð/ð 26009300840102 ó Òåðèòîð³àëüíî â³äîêðåìëåíîìó áåçáàëàíñîâîìó â³ää³ëåíí³ ¹ 10026/0187 ô³ë³¿ — Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó
òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ “Îùàäáàíê”, ÌÔÎ: 322669, ªÄÐÏÎÓ: 35692211

Óìîâè êîíêóðñó:

� â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éíèõ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³
ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.:
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó;

� â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà îá’ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî
êîíêóðñ â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”, çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;

� ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;

� óòðèìàííÿ îá’ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ’ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

� ïî îá’ºêòó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,4 êâ.ì, ðîçòàøîâàíîãî íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ¹ 3 ë³ò. À íà âóë. Ëþòåðàíñüê³é, îáîâ’ÿçêîâîþ
óìîâîþ º óêëàäàííÿ â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í, ç ìîìåíòó îòðèìàííÿ îá’ºêòà â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ, îõîðîííîãî äîãîâîðó;

� Ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè òà ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè
ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Îðåíäîäàâåöü — Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 11, êàá. 430, òåë. 564-98-42, 564-92-01.

¹

ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 

(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíò. òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàê-

òåðèñ-

òèêà

Ì³ñöå-

çíàõîä-

æåííÿ

Çàãàëüíà

ïëîùà,

êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâ-

íèêîì ìåòà âèêîðèñ-

òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,

çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà

ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-

íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1

ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (Õàðê³âñüêå
øîñå, 148-À, ì. Êè¿â, 578-30-06)

1 ïî-
âåðõ

âóë. Àõ-
ìàòîâî¿,

13-Â
25,0

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàò-
íîãî çàêëàäó îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.03.2015

113,11 2 827,65

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³í-
íÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü —
Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè ¹ 3”Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà 1. âóë.Ìàòåþêà Ìèêîëè,¹ 3,1 ïîâåðõ,
çàãàëüíà ïëîùà, êâ.ì — 14,98, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —
ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà( áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —100,27 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
1502,00 ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áó-
òè 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, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³-
ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåí-
äó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³í-
ôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ç íàì³ðîì îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 35
çà àäðåñîþ: âóë. Ãíàòà Þðè, 10 Á, ïëîùåþ 101,76 êâ. ì, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿;

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ,ðîçòàøîâàíå íà 2 ïîâåðñ³ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 235
çà àäðåñîþ: âóë.Ê³ëüöåâà äîðîãà,1Á,ïëîùåþ 222,0 êâ.ì,äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðà-
ô³¿. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ãîäèíó 11,86 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ÄÍÇ ¹ 179 íà âóë. ßêóáà Êîëàñà, 19À íà ², II ïîâåðõàõ ïëîùåþ
298 êâ. ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà-

÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëü-
øî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6À, ì. Êè¿â, òåë. 403-30-03)
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 308.

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëî-
â³ ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2, íà II ïîâåðñ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 11,6 êâ. ì (áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè” Ïå÷åðñüêîãî ðà-
éîíó ì. Êèºâà, âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 2, òåë. 280-29-04), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè, òåðì³íîì
íà 2 ðîêè 364 äí³ ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (ðåíòãåí-êàá³íåò). Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà 30.11.2014 — 2250,83 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

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

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 280-15-39, 254-46-70.
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Відповіді на сканворд 



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

Ó ÎÂÍ²Â ñèëè ôîíòàíóâà-

òèìóòü íåâè÷åðïíèì äæå-

ðåëîì, ïëàíóéòå íà öåé

äåíü íàéâàæëèâ³ø³ ñïðàâè, ðîá³òü

â³çèòè äî âèñîêèõ ³íñòàíö³é, âèð³-

øóéòå þðèäè÷í³ ïèòàííÿ, íàëàãî-

äæóéòå ëþáîâí³ âçàºìèíè, ïîäî-

ðîæóéòå, â÷³òüñÿ, ïîïîâíþéòå ³íòå-

ëåêòóàëüíå äåïî íîâîþ ³íôîðìà-

ö³ºþ.

ÒÅËÜÖ², íàìàãàéòåñÿ óñà-

ì³òíèòèñÿ, ³çîëþâàòèñÿ â³ä

ãðîìàäñüêî¿ ñóºòè,òîä³ ïå-

ðåáóâàòèìåòå íà çâ’ÿçêó ³ç Âñåâèø-

í³ì, çìîæåòå ÷³òêî âèçíà÷èòè íà-

ïðÿìîê âëàñíèé ä³é ³ îòðèìàòè òå,

ùî õî÷åòüñÿ.ßêùî îïèíèëèñÿ â åêñ-

òðåìàëüí³é ñèòóàö³¿, í³÷îãî íå á³é-

òåñÿ, ëàâðè ïåðåìîæöÿ âàì ãàðàí-

òîâàí³ â áóäü-ÿê³é áîðí³.

ÁËÈÇÍÞÊÀÌ ñë³ä çáåð³-

ãàòè â³ðí³ñòü øëþáíèì îá-

ðàíöÿì, äáàòè ïðî ñ³ìåé-

íèé äîáðîáóò (äå º êàðì³÷í³ ïðîá-

ëåìè), ðîáèòè ñòàâêó íà ãàðìîí³é-

íå ä³ëîâå ïàðòíåðñòâî òà äðóæí³

çâ’ÿçêè. Øëÿõ ñàìîñò³éíîñò³ º áåç-

ïåðñïåêòèâíèì.

ÐÀÊÈ, øëÿõ äî ìåòè (óâà-

ãà êàð’ºðèñòàì òà òèì, õòî

íå ðåàë³çóâàâ ôàõîâå ïî-

êëèêàííÿ) óñòåëåíî ÿê òðîÿíäàìè

óñï³õó, òàê ³ êîëþ÷êàìè ðóòèííèõ

îáîâ’ÿçê³â. Âò³ì òðèìàéòåñÿ ç îïòè-

ì³çìîì,âñå îêóïèòüñÿ, ÷èì ïðîäóê-

òèâí³øå ïîïðàöþºòå, òèì á³ëüøèé

ìàòèìåòå ïðèáóòîê òà âèãîäó.

ËÅÂÈ, âàøà äóøåâíà ñâ³ò-

ëèöÿ íàïîâíåíà áëàãîäàò-

òþ, âèïðîì³íþéòå â íàâ-

êîëèøí³é ïðîñò³ð ëþáîâ, òâîð³òü

äîáðî, Âñåâèøí³é òðèìàº ðóêó íàä

âàìè, ñïðèÿþ÷è îïòèìàëüí³é ñà-

ìîðåàë³çàö³¿ ó ð³çíîìàí³òíèõ ñôå-

ðàõ. ßêùî çàéìàºòåñÿ á³çíåñîì, íå

çàáóäüòå â÷àñíî ðîçðåêëàìóâàòè

ïðîïîçèö³¿ òà ïåðåâàãè ñâîº¿ ô³ð-

ìè.

Ä²Â î÷³êóþòü ðàä³ñí³ ïîä³¿

ï³ä ñ³ìåéíèì äàõîì (äåõ-

òî îòðèìàº ïðèºìíó çâ³ñò-

êó ç áàòüê³âùèíè), çàïîâ³òí³ áàæàí-

íÿ ðåàë³çóþòüñÿ. Íà ñàìîñò³éí³ñòü

íå ðîçðàõîâóéòå, à ðîá³òü ñòàâêó

íà áàãàò³ åíåðãîàðñåíàëè òà ìîæ-

ëèâîñò³ ïàðòíåð³â.

ÒÅÐÅÇÈ, áàðîìåòð âàøèõ

óñòðåìë³íü âêàçóº íà àê-

òèâ³çàö³þ ñôåðè êîíòàê-

ò³â, ðîçøèðåííÿ êîëà âïëèâîâèõ

îñ³á, îòðèìàííÿ íàëåæíî¿ ³íôîð-

ìàö³¿, ñêëàäàííÿ óãîä, ï³äïèñàíííÿ

êîíòðàêò³â íà ïðîãðåñèâíèõ óìî-

âàõ. ßêùî îïèíèëèñÿ ñåðåä íå-

çíàéîìî¿ ïóáë³êè, áåð³òü ³íö³àòèâó

â ñâî¿ ðóêè ³ çíàéîìòåñÿ ç ïîòð³á-

íèìè ëþäüìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, õî÷åòå ðîç-

áàãàò³òè—íàòõíåííî ïðà-

öþéòå, òóò äîðîãà ëîæêà

äî îá³äó, îñê³ëüêè ïîë³ïøåííÿ ìà-

òåð³àëüíîãî ñòàíó áåçïîñåðåäíüî

çàëåæàòèìå â³ä ïðàöåëþáíîñò³, à

åíòóç³àçìó âàì íå ïîçè÷àòè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², â³òåð ôîðòóí-

íèõ çì³í íàäóâàº âàø³ â³ò-

ðèëà â ïîòð³áíîìó íàïðÿì-

êó.Ëîâ³òü ìèòü ùàñòÿ òà ðàäîñò³, çà-

ÿâëÿéòå ïðî ñåáå, ñàìîñòâåðäæóé-

òåñÿ ³ íå ñì³éòå çîñåðåäæóâàòèñÿ

íà íåãàòèâíèõ ïðîáëåìàõ, ùî ðîá-

ëÿòü âàñ íåùàñíèìè! Áóäü-ÿê³ ³í-

äèâ³äóàëüí³ ïî÷èíàííÿ çàïðîãðà-

ìîâàí³ íà øàëåíèé óñï³õ, í³÷îãî íå

á³éòåñÿ.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïîä³¿ äíÿ ìî-

òèâîâàí³ êàðì³÷íî, ³ ñàìå

â³ä äîìî÷àäö³â âàì íàä³é-

äóòü ïðèºìí³ ñþðïðèçè,âîíè º áîð-

ãîì ðîäè÷³â, ÿê³ íàðåøò³ ðîçïëà-

òÿòüñÿ ç âàìè, ³ øëàãáàóì íà øëÿ-

õó äî îñÿéíîãî ìàéáóòíüîãî òà ðå-

àë³çàö³¿ çàïîâ³òíèõ áàæàíü áóäå

ï³äíÿòî.

ÂÎÄÎË²¯, ãàñëî äíÿ — ñêà-

æè,õòî òâ³é äðóã, ³ ÿ ñêàæó,

õòî òè. Îòæå, ÿêùî äîâêî-

ëà âàñ çãóðòóþòüñÿ áëàãîðîäí³ îñî-

áè, ëèöàð³ ïî äóõó, öå çíàê, ùî âè

ìàºòå àíàëîã³÷íó âäà÷ó, ³ çà äîëþ

ìàéáóòíüîãî ìîæíà ëèøå ïîðàä³òè.

ÐÈÁÈ,æèòòºâà «ãîéäàëêà»

íàðîùóº àìïë³òóäó,áàæàí-

íÿ çàðîáèòè ïîá³ëüøå ãðî-

øåé º ö³ëêîì íîðìàëüíèì ³ âïè-

ñóºòüñÿ â íåáåñíó ïðîãðàìó, îòæå,

äåðçàéòå, â³ðòå â ùàñëèâèé çá³ã îá-

ñòàâèí, ³ â³í íàñòóïèòü...

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +4
Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +10o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 8 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 43%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 746 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57 %

ãîðîñêîï

8 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 8 êâ³òíÿ
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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
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Äåíü íàðîäæåííÿ Áóääè, Ì³æíà-
ðîäíèé äåíü öèãàí
1847 — çà ïðèíàëåæí³ñòü äî Êèðè-

ëî-Ìåôîä³ºâñüêîãî áðàòñòâà ó Êèºâ³

çààðåøòîâàíî ïîåòà Òàðàñà Øåâ÷åí-

êà òà ³ñòîðèêà Ìèêîëó Êîñòîìàðîâà.

1911—âèâ÷àþ÷è âëàñòèâîñò³ ðòóò³,

îõîëîäæåíî¿ äî òåìïåðàòóðè ð³äêî-

ãî ãåë³þ, ãîëëàíäñüêèé ô³çèê Ãåéêå

Êàìåðë³íã-Îííåñ âèÿâèâ ÿâèùå

íàäïðîâ³äíîñò³.

1918—â ðîñ³éñüê³é ×åðâîí³é Àðì³¿

ââåäåíî ³íñòèòóò â³éñüêîâèõ

êîì³ñàð³â äëÿ êîíòðîëþ çà ä³ÿìè

ïðîôåñ³éíèõ â³éñüêîâèõ «ñòàðî¿

øêîëè».

1930 —ó Êèºâ³ â³äáóëàñü ïðåì`ºðà

ô³ëüìó Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà «Çåì-

ëÿ».Ó 1958 ðîö³ íà Âñåñâ³òí³é âèñ-

òàâö³ â Áðþññåë³ (Áåëüã³ÿ) â ðåçóëü-

òàò³ îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî

Áåëüã³éñüêîþ ñèíåìàòèêîþ ñåðåä

117-òè âèäàòíèõ êðèòèê³â ³ ê³íî-

çíàâö³â ç 26-òè êðà¿í ñâ³òó,ô³ëüì áó-

ëî íàçâàíî ó ÷èñë³ 12-òè íàéêðà-

ùèõ êàðòèí óñ³õ ÷àñ³â ³ íàðîä³â.

1935 – â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ âèäà-

íî äåêðåò, çã³äíî ç ÿêèì êðèì³íàëü-

íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòàëà ïîøè-

ðþâàòèñü íà ä³òåé â³ä 12-òè ðîê³â,

êîòðèõ òåïåð ìîæíà áóëî çàñóäæó-

âàòè äî ñìåðòíî¿ êàðè.

Ó ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,6 êâ³òíÿ, îô³ö³éíî
îïóáë³êóâàëè çàêîí «Ïðî âíåñåí-
íÿ çì³í ó äåÿê³ çàêîíè Óêðà¿íè
ùîäî çàõèñòó ³íôîðìàö³éíîãî òå-
ëåðàä³îïðîñòîðó Óêðà¿íè», ÿêèé
ïåðåäáà÷àº çàáîðîíó ðîñ³éñüêèõ
ñåð³àë³â òà ïåðåäà÷, ùî ïðîïàãó-
þòü ä³ÿëüí³ñòü ïðàâîîõîðîííèõ
îðãàí³â ÐÔ. Â³äïîâ³äíèé äîêó-
ìåíò îïóáë³êîâàíèé ó ïàðëà-
ìåíòñüê³é ãàçåò³ «Ãîëîñ Óêðà¿íè»,
íîâèíó ïåðåäàº Ïðåñà Óêðà¿íè.
Çàêîí ïåðåäáà÷àº âíåñåííÿ çì³í
ó çàêîíîäàâñòâî ïðî ê³íåìàòî-
ãðàô³þ ïðî çàáîðîíó ïóáë³÷íîãî
âèêîðèñòàííÿ (òðàíñëÿö³¿, ïîêà-
çè â ê³íîòåàòðàõ ³ ò. ³í.) áóäü-ÿêî¿
àóä³îâ³çóàëüíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà
øêîäèòü íàö³îíàëüí³é áåçïåö³
Óêðà¿íè, çîêðåìà ïðîñëàâëÿº
çáðîéí³ ôîðìóâàííÿ äåðæàâè-

îêóïàíòà. «Â Óêðà¿í³ çàáîðîíÿºòü-
ñÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ³ äåìîíñòðó-
âàííÿ ô³ëüì³â, ùî ì³ñòÿòü ïîïó-
ëÿðèçàö³þ àáî ïðîïàãàíäó îð-
ãàí³â äåðæàâè-àãðåñîðà ³ ¿õ îê-
ðåìèõ ä³é, ùî ñòâîðþþòü ïîçè-
òèâíèé îáðàç ïðàö³âíèê³â äåð-
æàâè-àãðåñîðà, ïðàö³âíèê³â ðà-
äÿíñüêèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ áåç-
ïåêè, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü ÷è âèç-
íàþòü ïðàâîì³ðíîþ îêóïàö³þ òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ïåðåäáà÷åíà ïî-
ïåðåäí³ì àáçàöîì çàáîðîíà ïî-
øèðþºòüñÿ íà ïîøèðåííÿ ³ äå-
ìîíñòðàö³þ áóäü-ÿêèõ ô³ëüì³â
íåçàëåæíî â³ä êðà¿íè ïîõîäæåí-
íÿ, âèðîáíèöòâà ï³ñëÿ 1 ñåðïíÿ
1991 ð.», — éäåòüñÿ â çàêîí³. Òà-
êîæ çàáîðîíÿºòüñÿ òðàíñëÿö³ÿ
³íôîðìàö³éíèõ, ìóçè÷íèõ, ðîç-
âàæàëüíèõ, ñïîðòèâíèõ, íàâ÷àëü-

íèõ, ðåêëàìíèõ ³ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ
ïðîãðàì ³ ïåðåäà÷, âèðîáëåíèõ
ïî÷èíàþ÷è ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ð. ô³çè÷-
íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè
Ðîñ³¿, à òàêîæ òèõ, ÿê³ ïðîïàãó-
þòü (âêëþ÷àþ÷è ïîäà÷³ ïîçèòèâ-
íî¿ ³íôîðìàö³¿) ä³ÿëüí³ñòü ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â, çáðîéíèõ
ñèë, ³íøèõ â³éñüêîâèõ àáî ñèëî-
âèõ ôîðìóâàíü ÐÔ. Çàóâàæèìî,
ùî Çàêîí âñòóïèòü ó ñèëó ÷åðåç 2
ì³ñÿö³. Íàãàäàºìî, 5 ëþòîãî íà-
ðîäí³ äåïóòàòè ï³äòðèìàëè çà-
êîíîïðîåêò «Ïðî âíåñåííÿ çì³í
ó äåÿê³ çàêîíè Óêðà¿íè ùîäî çà-
õèñòó ³íôîðìàö³éíîãî òåëåðàä³î-
ïðîñòîðó Óêðà¿íè». Çà â³äïîâ³äíå
ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 259 íàð-
äåï³â. À Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåò-
ðî Ïîðîøåíêî ï³äïèñàâ öåé çàêîí
2 êâ³òíÿ �

Â Óêðà¿í³ ïî÷àâ ä³ÿòè çàêîí ïðî çàáîðîíó
ðîñ³éñüêèõ ñåð³àë³â 
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