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Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà ïåðøèé
äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿
� Íà ñåñ³¿ òàêîæ ñïðîñòèëè ïîðÿäîê îðåíäè êîìóíàëüíèõ ïðèì³ùåíü

Ì³ñüêà âëàäà ïðèêëàäå
ìàêñèìóì çóñèëü,
ùîá êîæåí,
õòî ïîòðåáóº ñóáñèä³þ,
îòðèìàâ ¿¿ â÷àñíî

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ìèõàéëî
Ðàäóöüêèé ïðî³íñïåêòóâàâ ðîáîòó
óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çà-
õèñòó íàñåëåííÿ. Çîêðåìà ïåðåâ³-
ðÿëè ðîáîòó óïðàâë³íü Ïîä³ëüñüêî-
ãî, Îáîëîíñüêîãî òà Ñâÿòîøèíñüêî-
ãî ðàéîí³â ùîäî óìîâ, ñòâîðåíèõ
äëÿ íàäàííÿ ñóáñèä³é çà íîâèì
ñïðîùåíèì ïîðÿäêîì. «Ñüîãîäí³
êèÿíè, ÿê ³ âñ³ óêðà¿íö³, ïåðåæèâà-
þòü íåëåãê³ ÷àñè. ² â öåé ÷àñ çðîñ-
òàþòü ö³íè íå ò³ëüêè íà ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, à é íà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè. Ó òàêèõ óìîâàõ ì³ñüêà âëàäà
íå çàëèøèòü êèÿí ç öèìè ïðîáëå-
ìàìè ñàì íà ñàì. Íàðàç³ ìè ñòâî-
ðþºìî îïòèìàëüí³ óìîâè, ùîá êî-
æåí, õòî ïîòðåáóº ñóáñèä³¿, îòðè-
ìàâ ¿¿ â÷àñíî òà ÿê³ñíî. Ìè âèä³ëè-
ëè 3,5 ìëí ãðí, ùîá ðàéîíí³ óïðàâ-
ë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-
òó íàñåëåííÿ çìîãëè ïðèäáàòè âñå
íåîáõ³äíå äëÿ ðîáîòè ç îôîðìëåí-
íÿ äîêóìåíò³â äëÿ ñóáñèä³é»,— ñêà-
çàâ ïàí Ðàäóöüêèé. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî òåïåð ìåð áóäå âèìàãàòè â³ä
êîìóíàëüíèõ ñëóæá øâèäêî ³ åôåê-
òèâíî îôîðìëÿòè êèÿíàì äîêóìåí-
òè, íåîáõ³äí³ äëÿ îòðèìàííÿ ñóá-
ñèä³é.

Äåðæàâ³ ïîâåðíóòü
êîøòè, ÿê³ âèä³ëÿëèñÿ
äëÿ áóä³âíèöòâà 
Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòó

Âèùèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä Óêðà¿íè
çàëèøèâ ó ñèë³ ð³øåííÿ ñóä³â ïîïå-
ðåäí³õ ³íñòàíö³é, ÿêèì áóä³âåëüíó
êîìïàí³þ ÏÀÒ «Ìîñòîáóä» çîáîâ’ÿçà-
íî ñïëàòèòè ìàéæå ì³ëüÿðä êðåäèò-
íèõ êîøò³â, ùî âèä³ëÿëèñÿ íà áóä³â-
íèöòâî Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðåñåíñüêî-
ãî ìîñòó.

Ó 2010 ðîö³ ì³æ äåðæàâíèì áàí-
êîì òà àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì
áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ç êðåäèòó-
âàííÿ áóä³âíèöòâà ïåðåõîäó ÷åðåç
ð³÷êó Äí³ïðî — Ïîä³ëüñüêî-Âîñêðå-
ñåíñüêîãî ìîñòó, ÿêèé ìàâ ç’ºäíà-
òè Ïîä³ë ç ë³âîáåðåæíèìè ðàéî-
íàìè Âîñêðåñåíêà òà Ðàéäóæíèé
ìàñèâ.

Çà öèì äîãîâîðîì áàíê âèä³ëèâ
òîâàðèñòâó 560 ìëí ãðí. Âò³ì, ï³ä-
ïðèºìñòâî ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü òàê ³ íå
âèêîíàëî—ì³ñò ïåðåáóâàº ó íåçàâåð-
øåíîìó ñòàí³. Êð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ íå
ñïëà÷óâàëà êîøòè çà êðåäèòîì òà
íàðàõîâàí³ â³äñîòêè. Âíàñë³äîê öüî-
ãî ó òîâàðèñòâà âèíèêëà ìàéæå ì³ëü-
ÿðäíà çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä äåðæà-
âîþ.

Ãîëîñ³¿âñüêà ïðîêóðàòóðà çâåð-
íóëàñü äî ñóäó ç âèìîãîþ ñòÿãíóòè ç
áîðæíèêà âêàçàí³ êîøòè.

Ð³øåííÿìè ñóä³â óñ³õ òðüîõ ³í-
ñòàíö³é âèìîãè ïðîêóðàòóðè âèçíà-
íî çàêîííèìè òà çàäîâîëåíî ó ïîâ-
íîìó îáñÿç³.

Ï²Ä ×ÀÑ â÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿ Êè¿â-
ðàäè ãîëîâà Áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿
Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ çàñïîêî¿â ùî-
äî ïîøèðåíî¿ ó ÇÌ² ³íôîðìàö³¿
ïðî ìîæëèâ³ñòü äåôîëòó. «ßêùî
Óêðà¿íà îòðèìàëà ïåðåääåôîëò-
íèé ðåéòèíã, òî ³ ðåéòèíã Êèºâà
ìîæå áóòè çíèæåíèé. Àëå ÿêùî
ìè ãîâîðèìî ïðî ì³ñüêèé áþäæåò,
õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî ìè ìàºìî íà-
â³òü íåâåëè÷êå éîãî ïåðåâèêîíàí-
íÿ çà ðåçóëüòàòàìè ïåðøîãî êâàð-
òàëó. Çàïåâíÿþ: äåôîëò Êèºâó íå
çàãðîæóº»,— ñêàçàâ ïàí Ñòðàíí³-
êîâ. Â³í äîäàâ, ùî çâ³ò ïðî âèêî-
íàííÿ áþäæåòó çà ïåðøèé êâàð-
òàë öüîãî ðîêó áóäå îçâó÷åíèé âæå
íà íàñòóïíîìó ïëåíàðíîìó çàñ³-
äàíí³.

Á³ëüøå çàðîáèòè Êè¿â çìîæå çà
ðàõóíîê îðåíäè êîìóíàëüíèõ ïðè-
ì³ùåíü. Â÷îðà Êè¿âðàäà äåùî ñïðî-
ñòèëà ïîðÿäîê íàäàííÿ ïëîù îðåí-
äàòîðàì. «Ñüîãîäí³ Êè¿âñüêà ì³ñü-
êà ðàäà ïðèéíÿëà íîâèé ïîðÿäîê
îðåíäè êîìóíàëüíîãî ìàéíà, ÿêèé
çíà÷íî ïîëåãøóº ïðîöåäóðó ³ ñêî-
ðî÷óº ñòðîêè. Òåðì³íè áóäóòü ìåí-
ø³, áî óñóíóòî ëàíêè, ÿê³ ìàâ ïðî-
õîäèòè ï³äïðèºìåöü äëÿ òîãî, ùîá
îòðèìàòè îðåíäó. Çá³ëüøóºòüñÿ
ïëîùà, ÿêà ìîæå íàäàâàòèñÿ â
îðåíäó ò³ëüêè çà ð³øåííÿì êîì³-
ñ³¿, ç³ 100 äî 200 ìåòð³â. Òåðì³íè
îôîðìëåííÿ ñêîðîòÿòüñÿ îð³ºí-
òîâíî âäâ³÷³.Çàðàç öå çàéìàº áëèçü-
êî ï³âðîêó»,— ïî³íôîðìóâàâ ÷ëåí
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü âëàñíîñò³ Ìàêñèì

Êîíîáàñ. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ñüîãî-
äí³ äîñèòü ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ íà
ðèíêó îðåíäè. Îñê³ëüêè îö³íêà
ïðèì³ùåíü ïðèâ’ÿçàíà äî êóðñó
âàëþò, âàðò³ñòü îðåíäè çðîñëà, ïî-
ïèò âïàâ ó ï³âòîðà ðàçó. «Çàðàç íà
êîæí³é êîì³ñ³¿ äî íàñ íàäõîäÿòü
çâåðíåííÿ ùîäî çìåíøåííÿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè, íàäàííÿ ï³ëüãîâî¿ ñòàâ-
êè. Öèì ð³øåííÿì ìè çàïðîâàäè-
ëè êîåô³ö³ºíò 0,5. Òîáòî â äâà ðà-
çè çíèçèëè âàðò³ñòü ìàéíà. Íà ïðî-
òÿç³ ðîêó ç äàòè ïðèéíÿòòÿ ð³øåí-
íÿ. Ò³, õòî âæå ïåðåðàõîâóâàâ îðåí-
äó çà íîâîþ ñòàâêîþ, ö³ëèé ð³ê áó-
äóòü ïëàòèòè â äâà ðàçè ìåíøå.
Öèì ìè õî÷ ÿêîñü êîìïåíñóºìî
çðîñòàííÿ ö³íè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
òðîøêè âèðîñòå ïëîùà, ÿêó ìè áó-
äåìî íàäàâàòè â îðåíäó. ², â³äïî-
â³äíî, âèðîñòå ñóìà íàäõîäæåíü
äî áþäæåòó â³ä îðåíäè êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà»,— ñêàçàâ Ìàêñèì Êî-
íîáàñ. Â÷îðà Êè¿âðàäà ï³äòâåðäè-
ëà ñòàâêó îðåíäè â 1 ãðèâíþ äëÿ
ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ï³ëüãîâèé òàðèô çáåðåæåíî òàêîæ
äëÿ ö³ëîãî ïåðåë³êó ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, áþäæåòíèõ óñòàíîâ.

Ïðàêòè÷íî ðåâîëþö³éíèì íà-
çâàâ ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Îëåêñ³é
Ðåçí³êîâ ð³øåííÿ ïðî Äåòàëüíèé
ïëàí òåðèòîð³¿. Éîãî â÷îðà ïðèé-
íÿëè äëÿ ìàñèâó Â³äðàäíèé-1, êó-
äè âõîäèòüòðè ì³êðîðàéîíè ³ òðîø-
êè ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿. Çàãàëüíà
ïëîùà — 186 ãà. Öå 9 êâàðòàë³â. Íà
äàíèé ÷àñ òàì ìåøêàþòü 32 òèñÿ-
÷³ êèÿí.

«Öå äîñèòü âåëèêà òåðèòîð³ÿ,
³ Ãåïëàíîì ñàìå âîíà ïåðåäáà÷å-
íà ïåðøî÷åðãîâîþ â ïèòàíí³ ðå-
êîíñòðóêö³¿ çàñòàð³ëîãî æèòëî-
âîãî ôîíäó»,— ðîçïîâ³ëà ãîëîâíèé
àðõ³òåêòîð ïðîåêòó «Ãåíïëàí»
Îëüãà Áàêóí. Çà ¿¿ ñëîâàìè, äåñü
60 % æèòëà â öüîìó ìàñèâ³ çíîøå-
íå. Çäåá³ëüøîãî öå ñòàð³ ï’ÿòè-
ïîâåðõ³âêè. Äå öå ìîæëèâî, ïðî-
âåäóòü ìîäåðí³çàö³þ. Ïðîòå âæå
âèçíà÷åíî òðè ñòàðòîâ³ ä³ëÿíêè,
íà ÿêèõ ñòàðå æèòëî áóäå çíåñå-
íî ³ ïîáóäîâàí³ íîâ³ áóä³âë³. Ùî-
ïðàâäà, öå ñòàíåòüñÿ íå ñêîðî, à
ðîê³â çà 10-15. Êð³ì òîãî, ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ ì³ñöå-
âèõ øê³ë ³ ñàäî÷êà, áóä³âíèöòâî
íîâîãî äèòñàäêà. Âïîðÿäêóþòü
ïàðê «Îðëÿòêî». Áóäå ñòâîðåíî
áóëüâàð âçäîâæ âóëèö³ Âàñèëåí-
êî. Êð³ì òîãî, â³äêðèþòü íîâèé
ñêâåð ïëîùåþ 0,3 ãà. Çàïëàíîâà-
íà ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàíñïîðòíî¿
ðîçâ’ÿçêè. Â ðåçóëüòàò³ ìîäåðí³-
çàö³¿ ìàñèâó ê³ëüê³ñòü æèòëà ìàº
çá³ëüøèòèñÿ íà 40 òèñ. êâ. ì, à çà-
áåçïå÷åí³ñòü êîæíîãî ìåøêàíöÿ
ïëîùåþ çðîñòå ç 21-ãî äî 27-ìè
êâ. ìåòð³â. Äåòàëüíèé ïëàí ðîç-
ðîáëÿëè âïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â,
âêëþ÷íî ç ãðîìàäñüêèì îáãîâî-
ðåííÿì.

Â÷îðà äåïóòàòè íå âè÷åðïàëè
ïîâí³ñòþ ïîðÿäîê äåííèé. Ñåêðå-
òàð Êè¿âðàäè çóïèíèâ ñåñ³þ ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü êâîðóìó ó çàë³. Äàòó
íàñòóïíîãî çàñ³äàííÿ ïîâ³äîìëÿòü
äîäàòêîâî �

Ìàéíî ãðîìàäè Êèºâà íåçàáàðîì ìåíøå ïðîñòî-
þâàòèìå, à çà éîãî ðàõóíîê æâàâ³øå íàïîâíþâàòè-
ìóòü áþäæåò ì³ñòà. Â÷îðà Êè¿âðàäà ñïðîñòèëà ïî-
ðÿäîê ïåðåäà÷³ êîìóíàëüíèõ ïðèì³ùåíü â îðåíäó.
×àñó íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â òåïåð çíàäîáèòü-
ñÿ âäâ³÷³ ìåíøå. Äåïóòàòè çàòâåðäèëè ïåðøèé â
Êèºâ³ òà, ìàáóòü, ³ â Óêðà¿í³ äåòàëüíèé ïëàí òåðèòî-
ð³¿. Éîãî îòðèìàâ ìàñèâ Â³äðàäíèé-1. Íà 186-òè ãà
çàïëàíîâàí³ ðåêîíñòðóêö³ÿ ñàäî÷ê³â, øêîëè, çåëå-
íèõ çîí ³ òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè. Ãîëîâíå — ìîäåð-
í³çóþòü çàñòàð³ëèé æèòëîâèé ôîíä.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Â÷îðà Êè¿âðàäà ñïðîñòèëà ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ êîìóíàëüíèõ ïðèì³ùåíü â îðåíäó, â³äòåïåð ÷àñó íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â çíàäîáèòüñÿ âäâ³÷³ ìåíøå
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про порядок денний пленарного засідання 

II сесії Київради VII скликання 09.12.2014
Рішення Київської міської ради № 510/510 від 9 грудня 2014 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сідання�II�сесії�Київради�VII�слиання�09.12.2014

таі�питання:

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

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�достроове�припинення�повноважень

деп�татів�Київсьої�місьої�ради.

3.�Про�звернення�Київсьої�місьої�ради�до

Верховної�Ради�Ураїни�щодо�т�ристично�о

збор�.

4.�Про��поряд�вання�діяльності�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації).

5.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ороджен-

ня�Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни�Кваші

Вітора�Івановича.

6.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ороджен-

ня�Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни�Цір�а

Вітора�Гри�оровича.

7.�Про��творення�Реєстр��бор�ових�зобов’язань

с�б’єтів��осподарювання�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва,�до-

звіл�на�зал�чення�яих�надано�Київсьою�місь-

ою�радою�та/або�по�ашення�яих�повністю

або�частово�здійснюється�за�рах�но�оштів

бюджет��міста�Києва.

8.�Про�внесення�змін�до�Про�рами�еоно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит��м.�Києва,�за-

твердженої�рішенням�Київсьої�місьої�ради

від�04.02.2014�№ 5/10151.

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

місьої�ради�від�04.02.2014�№ 6/10152�«Про

бюджет�міста�Києва�на�2014�рі».

10.�Про�внесення�змін�до�Київсьої�місьої

ради�від�27.11.2008�№ 619/619�«Про�зменшен-

ня�розмір��пайової��часті�(внесів)���створен-

ні�соціальної�та�інженерно-транспортної�інфра-

стр�т�ри�м.�Києва�по�об’єтах,�замовниом

б�дівництва�яих�вист�пає�ом�нальне�підпри-

ємство�«Житлоінвестб�д-УКБ».

11.�Про�звільнення�ом�нально�о�підприєм-

ства�«Житлоінвестб�д-УКБ»�від�сплати�пайо-

вої��часті�(внесів)���створенні�соціальної�та

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

єва.

12.�Про�звільнення��р.�Дашо�Л.�І.�від�спла-

ти�пайової��часті�(внесів)���створенні�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�т�-

ри�м.�Києва.

13.�Про�збільшення�розмір��стат�тно�о�апі-

тал��ом�нально�о�підприємства�«Гр�па�впро-

вадження�проет��з�енер�озбереження�в�ад-

міністративних�і��ромадсьих�б�дівлях�м.�Ки-

єва»�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації).

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

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

заборон��виористання�сміттєзбірниів�не�за

цільовим�призначенням».

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

місьої�ради�від�28�травня�2009�ро��№ 546/1602

«Про�придбання�ва�онів�метрополітен�».

16.�Про�внесення�змін�до�деяих�рішень�Ки-

ївсьої�місьої�ради.

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

місьої�ради�від�17�люто�о�2011�ро��№ 19/5406

«Про�затвердження�місьої�цільової�про�рами

«Т�рбота.�Наз�стріч�иянам»�на�2011—2015�ро-

и».

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

місьої�ради�від�17�вітня�2013�ро��№ 104/9161

«Про�запровадження�в�місті�Києві�ба�атоф�н-

ціональної�елетронної�пластиової�арти

«Карта�иянина».

19.�Про�внесення�змін�до�Місьої�цільової

про�рами�під�отови�ліарсьих�адрів�для�за-

ладів�охорони�здоров’я�міста�Києва�на�2011—

2017�рои.

20.�Про�питання�діяльності�місьо�о�на�о-

во-пратично�о�медио-біоло�ічно�о�центр�

«Інформотерапія».

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

місьої�ради�від�17�липня�2008�ро��№ 20/20

«Про�відбірн��омісію�з�направлення�дітей-ін-

валідів,�дітей-сиріт�та�дітей�з�малозабезпече-

них�сімей�до�відрито�о�міжнародно�о��нівер-

ситет��розвит��людини�«Ураїна».

22.�Про�затвердження�спис��присяжних

Дніпровсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва.

23.�Про�затвердження�спис��народних�за-

сідателів�Дніпровсьо�о�районно�о�с�д��міста

Києва.

24.�Про�затвердження�спис��присяжних�Го-

лосіївсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва.

25.�Про�затвердження�спис��народних�за-

сідателів�Голосіївсьо�о�районно�о�с�д��міста

Києва.

26.�Про�затвердження�спис��народних�за-

сідателів�Дарницьо�о�районно�о�с�д��міста

Києва.

27.�Про�затвердження�спис��присяжних�По-

дільсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва.

28.�Про�затвердження�спис��народних�за-

сідателів�Подільсьо�о�районно�о�с�д��міста

Києва.

29.�Про�затвердження�спис��народних�за-

сідателів�Святошинсьо�о�районно�о�с�д��міс-

та�Києва.

30.�Про�затвердження�спис��народних�за-

сідателів�Шевченівсьо�о�районно�о�с�д��міс-

та�Києва.

31.�Про�започат�вання���місті�Києві�щоріч-

них�свят�спортивних�єдиноборств.

32.�Про�деяі�питання�допомо�и�вим�шеним

переселенцям�з�АР�Крим�та�зони�проведення

антитерористичної�операції.

33.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�площею�0,45��а,�яа�розташована�між

б�динами�№ 26/10�на�в�лиці�Костянтинівсьій

та�№ 25�на�в�лиці�Межи�ірсьій���Подільсьо-

м��районі�м.�Києва�та�вирішення�інших�питань,

пов’язаних�із�б�дівлею�інотеатр��«Жовтень».

34.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�площею�1,30��а�на�перетині�в�лиці�Ге-

роїв�Космос��та�проспет��Леся�К�рбаса���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва.

35.�Про�надання�стат�с��свер��земельній

ділянці�площею�0,76��а�на�перетині�в�лиці�Ве-

лиа�Кільцева�та�в�лиці�Зодчих�(вздовж�озера

Віра)���Святошинсьом��районі�м.�Києва.

36.�Про�створення�тимчасової�онтрольної�о-

місії�Київсьої�місьої�ради�з�питань�перевіри

вионання��мов�до�оворів�оренди�нежитлових

приміщень,�наданих�рішенням�Київради,�щодо�ви-

ористання�їх�за�цільовим�призначенням.

37.�Про�ор�анізацію�Web-трансляції�засідань

постійних�омісій�Київради�на�офіційном��сай-

ті�Київсьої�місьої�ради.

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

місьої�ради�від�04.09.2014�№ 50/50�«Про�ство-

рення�тимчасової�онтрольної�омісії�Київра-

ди�з�онтролю�за�охороною�водоймищ,�дже-

рел,�систем�питно�о�водопостачання�та�приле�-

лих�до�них�територій���місті�Києві».

39.�Про�заходи�щодо�забезпечення�захист�

населення�від�небезпечних�наслідів�аварій�і

атастроф�техно�енно�о,�еоло�ічно�о,�при-

родно�о�та�воєнно�о�харатер��під�час�прове-

дення�АТО.

40.�Про�затвердження�попередньо�о�звіт��тим-

часової�онтрольної�омісії�Київради�з�питань

перевіри�ле�ітимності�рішень�Київсьої�місь-

ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро�.

41.�Інформація�щодо�рез�льтатів�вн�тріш-

ньо�о�а�дит��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місь-

ої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�в�частині�виористання�відповідної�о-

м�нальної�власності�(майна,�оштів�та�інших

рес�рсів)�за�липень —�листопад�2014�ро�.

42.�Інформація�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

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

міністрації)�щодо�соціально�о�забезпечення

вн�трішньо�переміщених�осіб.

43.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о�а-

пітал��ом�нально�о�підприємства�«Київсьий

місьий�бізнес-центр»�(від�17.10.2014�№ 08/231-

974/ПР).

44.�Про�внесення�змін�до�додата�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�24�червня�2004

ро��№ 322/1532�«Про�затвердження�перелі-

��об’єтів�реонстр�ції,�реставрації,�незавер-

шено�о�б�дівництва,�що�належать�до�ом�наль-

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

єва»�(від�05.11.2014�№ 08/231-1089/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�20.10.2014�№ 08/231-976/ПР).

46.�Про�прийняття�до�ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�авто-

возал��з�об’єтами�обсл��ов�вання�(від

17.10.2014�№ 08/231-973/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�10.11.2014�№ 08/231-1122/ПР).

48.�Про�звернення�Київсьої�місьої�ради�до

Кабінет��Міністрів�Ураїни.

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�30.10.2014�№ 08/231-1013/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�30.10.2014�№ 08/231-1015/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�14.11.2014�№ 08/231-1158/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�18.11.2014�№ 08/231-1221/ПР).

53.�Про�визнання�таим,�що�втратило�чин-

ність,�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�12�лип-

ня�2012�ро��№ 727/8064�«Про�передач��до

сфери��правління�Міністерства�охорони�здо-

ров’я�Ураїни�нежило�о�б�дин��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

на�в�л.�Б.�Хмельницьо�о,�34,�літер.�Б,�Б’��

Шевченівсьом��районі�міста�Києва»�(від

14.11.2014�№ 08/231-1159/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�визнання�таим,�що�втратило�чинність,�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�01�листопада�2012

ро��№ 280/8564�«Про�заріплення�на�праві

оперативно�о��правління�нежитлових�примі-

щень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�за�ом�нальною�бюджетною

�становою�«Контатний�центр�міста�Києва»�(від

10.11.2014�№ 08/231-1120/ПР).

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

місьої�ради�від�13�листопада�2013�ро�

№ 497/9985�«Про�передач��до�сфери��прав-

ління�Територіально�о��правління�Державної

с�дової�адміністрації�Ураїни�в�місті�Києві�не-

жилих�б�динів�та�приміщень�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва»�(від

14.11.2014�№ 08/231-1160/ПР).

56.�Про�внесення�змін�до�деяих�рішень�Ки-

ївсьої�місьої�ради.

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

місьої�ради�від�31.01.2011�№ 100/5487�«Про

Про�рам��приватизації�ом�нально�о�майна

територіальної��ромади�міста�Києва�на�2011—

2012�рои».

58.�Про�здійснення�представництва�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�в�особі�Київсьої

місьої�ради�в�ор�анах��правління�П�блічно�о

аціонерно�о�товариства�«На�ово-виробни-

чий�центр�«Борща�івсьий�хіміо-фармацев-

тичний�завод».

59.�Про�списання�транспортних�засобів,�яі

належать�до�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

60.�Про�введення�в�дію�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�03.07.2014�№ 23/23�«Про�затвер-

дження�технічної�до�ментації�з�нормативно��ро-

шової�оціни�земель�міста�Києва»�(А-21252).

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

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

ної�діляни�та�на�проведення�еспертної��ро-

шової�оціни�земельної�діляни�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«Златовлад»�для

реонстр�ції�нежитлових�б�дівель�під�офісний

центр�з�ма�азинами,�рестораном�та�підзем-

ною�автостояною,�їх�подальшої�еспл�атації

та�обсл��ов�ванням�на�в�л.�Прорізній,�25�(літ.

А)���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Є-1228).

62.�Про�продаж�земельної�діляни�або�пра-

ва�оренди�на�неї�на�земельних�тор�ах�(а�ціо-

ні)�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�станції�технічно�о�обсл��ов�вання�ав-

томобілів�на�просп.�На�и,�49-а���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(Є-1078).

63.�Про�продаж�земельної�діляни�на�земель-

них�тор�ах�(а�ціоні)�для�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�омплес��з�надання

посл���автовласниам�із�с�п�тньою�інфрастр�-

т�рою�на�в�л.�Зодчих,�3-б���Святошинсьом�

районі�м.�Києва�(Є-1198).

64.�Про�продаж�земельної�діляни�або�пра-

ва�оренди�на�неї�на�земельних�тор�ах�(а�ціо-

ні)�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�об’єта��ромадсьо�о�призначення�для

обсл��ов�вання�житлової�заб�дови�на�в�л.�Ло-

моносова,�83-б���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Є-1083).

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

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

ної�діляни�та�на�проведення�еспертної��ро-

шової�оціни�земельної�діляни�п�блічном��а-

ціонерном��товариств��«УКРПЛАСТИК»�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�та�спо-

р�д�на�в�л.�Марини�Расової,�1���Дніпровсьо-

м��районі�м.�Києва�(Є-1253).

66.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1248).

67.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1249).

68.�Про�затвердження�перелі��земельних

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

земельні�тор�и�(Є-1236).

69.�Про�продаж�земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«С.�М.�К.»

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�продоволь-

чо�о�ма�азин��на�в�л.�Щ�сєва,�32���Шевчен-

івсьом��районі�м.�Києва�(Є-1161).

70.�Про�передач���ромадянин��Г�ль��Юрію

Омелянович��земельної�діляни�для�б�дівниц-

тва,�обсл��ов�вання�та�ремонт��об’єтів�транс-

портної�інфрастр�т�ри�та�створення�озелене-

ної�території�за�ально�о�орист�вання�на�просп.

Перемо�и,�136���Святошинсьом��районі�м.

Києва�(Д-6928).

71.�Про�надання�Дієцезіальній�Місійній�Се-

мінарії�«Редемпторіс�Матер»�Київсьо-Жито-

мирсьої�Дієцезії�Римо-атолицьої�церви�зе-

мельної�діляни�для�реонстр�ції�існ�ючої�б�-

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

ня���ртожит�,�б�дівель�та�спор�д�д�ховної�се-

мінарії�на�в�л.�Восьмо�о�березня,�11�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва�(Д-6591).

72.�Про�передач��п�блічном��аціонерном�

товариств��«Холдин�ова�омпанія�«Київмісь-

б�д»�земельної�діляни�для�б�дівництва�та�ес-

пл�атації�тор�овельно�о�омплес��соціально-

поб�тово�о�призначення�з�парін�ом�та�об’є-

тів�придорожньо�о�сервіс��на�просп.�Миоли

Бажана���Дарницьом��районі�м.�Києва�(Д-

6802).
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73.�Про�передач��п�блічном��аціонерном�

товариств��«Холдин�ова�омпанія�«Київмісь-

б�д»�земельної�діляни�для�б�дівництва�та�ес-

пл�атації�тор�ово-офісно�о�центр��на�просп.

Мосовсьом�,�36�в�Оболонсьом��районі�

м.�Києва�(Д-6613).

74.�Про�передач��земельної�діляни�п�бліч-

ном��аціонерном��товариств��«Холдин�ова

омпанія�«Київмісьб�д»�для�б�дівництва�та

еспл�атації�житлово�о�б�дин��з�вб�довани-

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

тошинсьій���Святошинсьом��районі�м.�Києва

(Д-6612).

75.�Про�передач��п�блічном��аціонерном�

товариств��«Холдин�ова�омпанія�«Київмісь-

б�д»�земельної�діляни�для�б�дівництва�та�ес-

пл�атації�житлово�о�б�дин��з�вб�дованими

нежитловими�приміщеннями�та�парін�ом�на

в�л.�Дра�оманова,�35���Дарницьом��районі�

м.�Києва�(Д-6872).

76.�Про�передач��обсл��ов�ючом��оопера-

тив��«Гаражно-б�дівельний�ооператив�«Союз

молоді»�земельної�діляни�для�б�дівництва�та

еспл�атації�об’єта�транспортної�інфрастр�-

т�ри�(влашт�вання�виїздів�та�під’їздів�на�в�л.

Рев�цьо�о�(перетин�з�в�л.�Вишняівсьою)��

Дарницьом��районі�м.�Києва�(Д-6934).

77.�Про�передач��земельної�діляни�ТОВА-

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»�для�еспл�атації,�обсл�-

�ов�вання�б�дівлі�з�подальшою�реонстр�цією

на�в�л.�Бо�дана�Хмельницьо�о,�2�(літ.�В)��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-6806).

78.�Про�поділ�земельної�діляни�на�в�л.�Хре-

щати,�36���Шевченівсьом��районі�м.�Києва

та�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»�земель-

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

б�дівлі,�з�подальшою�реонстр�цією�на�в�л.

Хрещати,�38/2�(літ.�літера�Г)���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�(Д-6807).

79.�Про�передач��земельної�діляни�релі�ій-

ній��ромаді�Парафії�Іони�Божої�Матері�«Утолі

моя�печалі»���Святошинсьом��районі�м.�Ки-

єва�Ураїнсьої�Православної�Церви�Київсьо-

�о�Патріархат��для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання��льт�рної�спор�ди�Свято-Троїцьо�о

храм��з�дзвіницею�на�просп.�Аадеміа�Пал-

ладіна,�19���Святошинсьом��районі�м.�Києва

(Д-5511).

80.�Про�передач��ОБСЛУГОВУЮЧОМУ�КО-

ОПЕРАТИВУ�«ЕДЕМ�ФОРЕСТ»�земельної�ділян-

и�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

і�спор�д,�та�дачно�о�б�дівництва�членів�оопе-

ратив��в�11-м��варталі�Броварсьо�о�лісниц-

тва���Деснянсьом��районі�м.�Києва�(А-20507).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ВІСЕНС

ХАУС»�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�офісно�о,�тор�овельно�о,�адмініс-

тративно�о�омплес��з�об’єтами��ромадсьо-

�о�призначення�та�парін�ом�на�просп.�Мос-

овсьом�,�32-д�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-6924).

82.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КийБ�д»�земельної�діляни�для

б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

житлово�о�омплес��на�в�л.�Митрополита�Ва-

силя�Липівсьо�о,�37-��(літ.�«У»)���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-19843).

83.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ДЕМЗ»�земельної�діляни

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-

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

Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-20258).

84.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

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

в�вання�б�дин��дипломатично�о�призначен-

ня�на�в�л.�Юрія�Коцюбинсьо�о,�10���Шевчен-

івсьом��районі�м.�Києва�(А-20891).

85.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

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

в�вання�б�дин��дипломатично�о�призначен-

ня�на�в�л.�Стрілецьа,�15���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�(А-20893).

86.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

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

в�вання�існ�ючих�б�дівель�під�розміщення�По-

сольства�Респ�бліи�Т�рменістан�на�в�л.�П�ш-

інсьій,�6���Шевченівсьом��районі�м.�Києва

(А-20894).

87.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

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

в�вання�б�дин��дипломатично�о�призначен-

ня�на�в�л.�Обсерваторній,�19���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-20892).

88.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�зе-

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

в�вання�б�дин��дипломатично�о�призначен-

ня�на�в�л.�Івана�Франа,�33���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-20895).

89.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АБК�ЕКСПЛУАТАЦІЯ»,�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«АЙТІС-

ПЕЙС»,�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЛАГАРД»�земельної�діляни�для�реон-

стр�ції�з�надб�довою�та�розширенням�нежит-

лово�о�б�дин��з�подальшою�еспл�атацією�та

обсл��ов�ванням��ромадсьо-офісно�о�центр�

на�б�льв.�Івана�Лепсе,�6�(літ.�З)���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-21016).

90.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«МАРВІ»�земельної�діляни

для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�залад���ромадсьо�о�харч�вання�з�ма-

�азином�на�просп.�Юрія�Га�аріна,�19-а���Дніп-

ровсьом��районі�м.�Києва�(Д-6830).

91.�Про�передач��та�припинення�об’єднан-

ню�співвласниів�ба�атовартирно�о�б�дин�

«Доброб�т»�земельної�діляни�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��на

в�л.�Інстит�тсьій,�19-б���Печерсьом��районі

м.�Києва�(А-21022).

92.�Про�передач���ромадянин��Приходь�

Вітор��Васильович��земельної�діляни�для�об-

сл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о�омпле-

с��та�залад���ромадсьо�о�харч�вання�на�в�л.

Княжий�Затон,�2�(літ.�Б)���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-6804).

93.�Про�передач��земельної�діляни�відри-

том��аціонерном��товариств��Хімічний�завод

«Ріхтер�Гедеон»�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�офісної�б�дівлі�на�в�л.�Т�р�енєвсьій,

17-б�(літ.�А)���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-6966).

94.�Про�надання�Головном���правлінню�На-

ціональної��вардії�Ураїни�земельної�діляни

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�шести�34-

поверхових�житлових�б�динів�на�проспеті�Ге-

нерала�Ват�тіна,�9�(орп�си�1,�2,�3,�4,�5,�6)���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�(А-18828).

95.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ЗАВОД�«ЛЕНІНСЬКА�КУЗ-

НЯ»�земельної�діляни�для�реонстр�ції�б�ді-

вель�та�спор�д�піонерсьо�о�табор��«Юн�а»

ПАТ�«ЗАВОД�«ЛЕНІНСЬКА�КУЗНЯ»�під�дитяч�

юнаць��спортивн��шол��«Міжнародна�теніс-

на�аадемія»�на�в�л.�Місьій,�9�в�Оболонсьо-

м��районі�м.�Києва�(Д-6968).

96.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЛІЗАРД»�земельної�діляни

для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�ба�атоф�нціонально�о�омплес��з�ре-

реації�на�просп.�Перемо�и,�84-а�(літ.�А)���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-6868).

97.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Сімейний�центр�«Весела»

земельної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�ба�атоф�нціонально�о

омплес��з�ререації�на�в�л.�Аадеміа�Т�по-

лєва,�14-а���Шевченівсьом��районі�м.�Києва

(Д-6869).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Корса»�та

товариств��з�обмеженою�відповідальністю�«КАП-

РІ»�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�житло-

вих�б�динів,��отельно-офісно�о�омплес�,

тор�овельно�о�центр��з�підземним�парін�ом

та��остьовими�автостоянами�на�в�л.�Ба��ов�-

тівсьій,�17-21���Шевченівсьом��районі�м.

Києва�(Д-3313).

99.�Про�передач��ом�нальном��підприємств�

«Київпастранс»�земельних�діляно�для�б�дів-

ництва�тор�овельно�о�центр��з�подальшою�ес-

пл�атацією�та�обсл��ов�ванням,�бла�о�строю

та�влашт�вання�під’їзних�шляхів�на�в�л.�Поляр-

ній,� 20� в� Оболонсьом�� районі� м.� Києва�

(Д-6991).

100.�Про�надання�Перинатальном��центр�

м.�Києва�земельної�діляни�для�еспл�атації�та

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

но�о�центр��м.�Києва�на�в�л.�Предславинсьій,

9���Печерсьом��районі�міста�Києва�(А-4311).

101.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ПРОМІНВЕСТГРУП-1»�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації

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

Лютерансьій,�18-б���Печерсьом��районі�

м.�Києва�(Д-6877).

102.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ГДТ-Компанйон»�земельної

діляни�для�обсл��ов�вання�нежитлових�при-

міщень�на�просп.�Володимира�Маяовсьо�о,

73-б���Деснянсьом��районі�м.�Києва�(Д-6854).

103.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дин��дипломатично�о�призна-

чення�на�б�льв.�Тараса�Шевчена,�29���Шевчен-

івсьом��районі�м.�Києва�(А-20897).

104.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дин��і��аража�дипломатично�о

призначення�на�в�л.�Михайла�Коцюбинсьо�о,

8���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(А-20898).

105.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дин��дипломатично�о�призна-

чення�на�в�л.�Артема,�51/50���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-20896).

106.�Про�передач��ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»

земельної�діляни�для�обсл��ов�вання�житло-

во�о�б�дин��для�проживання�співробітниів

іноземних�дипломатичних�представництв�на

в�л.�Івана�Федорова,�12���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20885).

107.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дин��дипломатично�о�призна-

чення�на�в�л.�Бо�дана�Хмельницьо�о,�58��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(А-20890).

108.�Про�надання�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУ-

ГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�адміністративно-офісно�о

та�дипломатично�о�призначення�на�в�л.�Оле-

ся�Гончара,�84���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�(А-20899).

109.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АНТ�ІНВЕСТ»�земельної�ді-

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

�овельно-офісно�о�омплес��на�просп.�Бровар-

сьом�,�18-д���Деснянсьом��районі�м.�Києва

(А-21297).

110.�Про�передач��приватном��підприємств�

«УКРЗЕРНОПРОМ»�земельної�діляни�для�роз-

міщення�об’єтів�транспортної�інфрастр�т�-

ри�на�просп.�Мосовсьом�,�34-а�в�Оболон-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-6661).

111.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КРОКУС�ГРУП»�земельної�ді-

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

робничої�бази�на�в�л.�П�хівсьій,�1-а�(літ.�Б)��

Деснянсьом��районі�м.�Києва�(А-20384).

112.�Про�надання�Релі�ійній��ромаді�Ураїн-

сьої�Православної�Церви�парафії�Свято�о�Ве-

лиом�чениа�Геор�ія�Побідоносця���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�земельної�діляни�для

б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

Храмово�о�омплес��на�в�л.�Геор�ія�Кірпи,�1

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(Д-6799).

113.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ОЛФА»�земельної�діляни

для�реонстр�ції�нежитлово�о�приміщення�з

надб�довою�та�приб�довою�під�тор�ово-офіс-

ний�омплес�зі�сладсьими�приміщеннями

на�в�л.�Ма�ніто�орсьій,�1���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-6306).

114.�Про�надання�дошільном��навчально-

м��залад��№ 208�земельної�діляни�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

залад��освіти�на�просп.�Оболонсьом�,�7-а�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�(Д-6023).

115.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Карвош�Премі�м»�земельної

діляни�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та

ремонт��об’єтів�інженерної�та�транспортної

інфрастр�т�ри�на�Дніпровсьій�набережній��

Дарницьом��районі�м.�Києва�(Д-6933).

116.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�«ГІЛЬДІЯ�НЕРУХОМОСТІ»�земельної

діляни�для�ор�анізації�під’їздів�та�б�дівництва

об’єтів�транспортної�інфрастр�т�ри�на�просп.

Броварсьом����Деснянсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-6965).

117.�Про�передач��підприємств���ромад-

сьо�о�харч�вання���формі�товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�«ЗЕЛЕНИЙ�ГАЙ»�зе-

мельної�діляни�для�реонстр�ції,�обсл��ов�-

вання�та�еспл�атації�об’єта��ромадсьо�о�об-

сл��ов�вання�на�б�льв.�Др�жби�народів,�13�(літ.

Б)���Печерсьом��районі�м.�Києва�(Д-6786).

118.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КАПІТАЛ-СХІД»�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та�ес-

пл�атації�об’єтів�житлово�о�та��ромадсьо�о

призначення�з�парін�ом�на�в�л.�Червоноар-

мійсьій,�137,�139���Печерсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21263).

119.�Про�надання�дошільном��навчально-

м��залад��№ 572�земельної�діляни�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

залад��освіти�на�просп.�Оболонсьом�,�14-�

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(Д-6020).

120.�Про�передач���ромадянці�Колисничен-

о�Людмилі�Омелянівні���приватн��власність

земельної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

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

дівель�і�спор�д���пров.�Яова�Кач�ри,�10���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�(А-15490).

121.�Про�передач���ромадянці�Сідено�Оле-

сандрі�Геннадіївні���приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

спор�д�на�в�л.�Байальсьій,�17���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-1307).

122.�Про�передач���ромадянці�Отрощено

Ірині�Петрівні���приватн��власність�земельної

діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�та�спо-

р�д�на�в�л.�Янтарній,�32���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(А-18645).

123.�Про�передач���ромадянин��Бода��Оле-

сандр��Олесандрович����власність�земельної

діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Риболовецьій,�43-а���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-16011).

124.�Про�передач���ромадянці�Помо�айбо

Серафімі�Веніамінівні���приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л��ансьій,�50���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�(А-19731).

125.�Про�передач���ромадянин��Діден��Оле-

���Миолайович����приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня��аража�на�в�л.�Краснодонсьій,�1-3���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�(Д-6813).

126.�Про�передач���ромадянин��Андросови-

ч��Олесандр��Іванович����приватн��власність

земельної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

вання�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Ростовсьій,�12-а���Поділь-

сьом��районі�м.�Києва�(А-18483).

127.�Про�передач���ромадянці�Манджиян

Ганні�Месропівні���приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Фр�товій,�21���Подільсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-5143).

128.�Про�передач���ромадянин��Бровчен�

Іван��Мирославович����приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Миоли�Тр�блаїні,�6-а���Свято-

шинсьом��районі�м.�Києва�(А-19066).

129.�Про�передач���ромадянин��К�лішен�
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Миолі�Юрійович����власність�земельної�ділян-

и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о

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

в�л.�Ж�лянсьій,�1-а���Голосіївсьом��районі

м.�Києва�(Д-6608).

130.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Корольовій�Вірі�Олесандрівні,�Ко-

рольов��Сер�ію�Іванович��та�Корольовій�Юлії

Сер�іївні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Панорамній,�28-в���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(П-8878).

131.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Рєзні��Михайл��Леонідович�,�Рєз-

ні�Юлії�Іванівні�та�Рєзні��Дмитр��Михайлови-

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

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

на�в�л.�Панорамній,�28���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(П-8895).

132.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Доцено�Тетяні�Миолаївні,�Кле-

н�с��Бо�дан��Васильович��та�Клен�с�Іраїді�Ва-

силівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Панорамній,�26-а���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(П-8812).

133.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Денисю��В’ячеслав��Васильови-

ч�,�Денисю�Ользі�Костянтинівні,�Юнашевій

Юлії�Олесандрівні,�Подвор��Артем��Володи-

мирович��та�Подворо�Марині�Олесандрівні

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

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

в�л.�Панорамній,�26���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(П-8813).

134.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�П�зирею�Олесандр��Анатолійо-

вич�,�П�зирей�Ларисі�Олесіївні,�П�зирею�Ми-

хайл��Олесандрович��та�П�зирею�Масим�

Олесандрович��для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�24-а���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�(П-8796).

135.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Сахн��Валерію�Павлович�,�Сахно

Лесі�Миолаївні�та�Шамоті�Ірині�Валеріївні�для

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

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

Панорамній,�22-а���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(П-8798).

136.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянин��Фещен��Вадим��Володимиро-

вич��для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житло-

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

на�в�л.�Панорамній,�18-а���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(П-8799).

137.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Артюшовій�Дарії�Валентинівні�та

Надеїній�Тетяні�Валентинівні�для�б�дівництва�і

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�16

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(П-8800).

138.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Гресь�Вірі�Іванівні�та�Майстр�

Бо�дані�Гри�орівні�для�б�дівництва�і�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�14���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�(П-8802).

139.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Барвіно�Олені�Миолаївні�та�Гав-

риш�Раїсі�Миолаївні�для�б�дівництва�і�обсл�-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�6-а���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�(П-8803).

140.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Бабій�Марії�Іванівні,�Семеню�Ал-

лі�Олесандрівні,�Сироватці�Олесандр��І�оро-

вич��та�Сироватці�Єв�енію�І�орович��для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Пано-

рамній,�31-л���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

(П-8808).

141.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�державном��територіально-�ал�зе-

вом��об’єднанню�«Південно-Західна�залізни-

ця»�на�в�л.�Привозальній���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва�для�спор�дження,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�меморіал��за�иблим�залізнич-

ниам� в� рои� Велиої� Вітчизняної� війни�

(К-22065).

142.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�ом�нальном��підприємств��по��т-

риманню�зелених�насаджень�Святошинсьо�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Жмеринсьій���Свято-

шинсьом��районі�м.�Києва�(пар�Сови)�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�виробничих�б�-

дівель�і�спор�д�(К-22727).

143.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�Установі�«28��правління�начальни-

а�робіт»�на�в�л.�Россошансьій,�3���Дарниць-

ом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�житла

війсьовосл�жбовцям�(К-23111).

144.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�Міністерств��оборони�Ураїни�на

в�л.�Коноплянсьій,�22�в�Оболонсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративно-�осподарсьих�б�дівель�та

спор�д�війсьово�о�містеча�№ 41�(К-22803).

145.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

дальністю�«ФОРУМ�КРАСИ»�на�в�л.�Борисо-

�лібсьій,�15�(літ.�Б)���Подільсьом��районі�

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

б�дівлі�офісно�о�призначення�(К-23164).

146.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�Управлінню�адміністративними�б�-

динами��правління�справами�апарат��Верхов-

ної�Ради�Ураїни�на�в�л.�Виш�ородсьій,�150�в

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

ції�та�обсл��ов�вання�бази�відпочин��(К-22599).

147.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

дальністю�«Міжнародний�автомобільний�хол-

дин��«Атлант-М»�на�Дніпровсьій�набережній,

16���Дарницьом��районі�м.�Києва�для�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�о-

вельно�о�омплес��зі�станцією�технічно�о�об-

сл��ов�вання�(К-21020).

148.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

дальністю�«НИВКИ�СІТІ�СЕРВІС»�на�в�л.�К�лібі-

на,�11-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва�для

обсл��ов�вання�та�еспл�атації�б�дівлі�транс-

форматорної�підстанції�(К-21072).

149.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

дальністю�«НИВКИ�СІТІ�СЕРВІС»�на�просп.�Пе-

ремо�и,�73-в���Святошинсьом��районі�м.�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�б�дів-

лі�трансформаторної�підстанції�(К-21073).

150.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕ-

НЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ

ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на�в�л.�Івана

Мазепи,�6-б���Печерсьом��район��м.�Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�дип-

ломатично�о�призначення�(К-22696).

151.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�відведення�земельної�ді-

ляни�Управлінню�державної�охорони�Ураїни

на�в�л.�Коноплянсьій,�22�в�Оболонсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�омплес��житло-

вих�б�динів�(К-21391).

152.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

дальністю�«ОМЕГА�ЛАЙТ�ГРУП»�на�в�л.�Поп�д-

рена,�50-в���Деснянсьом��районі�м.�Києва

для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�тор�овельно-офісної�б�дівлі�(К-21874).

153.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВХІМПОСТАЧ»�на�перетині�просп.

Мосовсьо�о�та�просп.�Героїв�Сталін�рада�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,

обсл��ов�вання�та�еспл�атації�об’єтів�інженер-

но-транспортної,�енер�етичної�інфрастр�т�-

ри�(трансформаторна�підстанція)�та�дорожньо-

�о��осподарства�(рім�об’єтів�дорожньо�о�сер-

віс�)�(К-23172).

154.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни�приватном��аціонерном��товари-

ств��«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»�на�в�л.�Леоніда

Первомайсьо�о,�8���Печерсьом��районі�

м.�Києва�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин�

з�вб�довано-приб�дованими�приміщеннями

та�підземним�парін�ом�(К-20726).

155.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Адміністративно-сладсьий

омплес�«К�дрявсьий»�на�в�л.�К�дрявсьій,

16-а���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�для

реонстр�ції�б�дівель�та�спор�д,�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-офіс-

но�о�омплес��з�вб�дованими�та�приб�дова-

ними�приміщеннями��ромадсьо�о,�тор�овель-

но�о�та�розважально�о�призначення�з�назем-

ними�та�підземними�парін�ами�(К-22011).

156.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�Товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ОГС�ДИВЕЛОПМЕНТ»�на�в�л.

К�дрявсьій,�14 —�16�(літ.�Б)���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�для�реонстр�ції�б�дівель

та�спор�д,�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�житлово-офісно�о�омплес��з�вб�-

дованими�та�приб�дованими�приміщеннями

�ромадсьо�о,�тор�овельно�о�та�розважаль-

но�о�призначення�з�наземними�та�підземни-

ми�парін�ами�(К-22012).

157.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«АВМ-СОЮЗ»�на�в�л.�Лісній,�78

��Дарницьом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

тва�та�еспл�атації�житлових�б�динів�мало-

поверхової�заб�дови�(К-22348).

158.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно�ооператив��по�б�дівництв��та

еспл�атації�індивід�альних��аражів�«КРОН-

ШТАДТ»�на�в�л.�Василя�Степанчена,�4���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання��аражів�(К-17403).

159.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на

в�л.�Олеся�Гончара,�33�(літера�«Б»)���Шевчен-

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

обсл��ов�вання�нежитлових�приміщень�адмі-

ністративно�о�призначення�(К-22551).

160.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на

в�л.�Ярославів�Вал,�34���Шевченівсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�дипломатично�о�призначення�

(К-23115).

161.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�ДЕРЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕКЦІЯ�З�ОБСЛУГО-

ВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕДСТАВНИЦТВ»�на

в�л.�Злато�стівсьій,�47 —�49���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�еспл�-

атації�житлово�о�б�дин��з�вб�дованими�при-

міщеннями� �ромадсьо�о� призначення�

(К-22944).

162.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно�Сав�ля��Сер�ію�Маріянови-

ч��на�в�л.�Ма�ніто�орсьій,�1-с,�на�в�л.�Ма�ні-

то�орсьій,�1,�літ�«2-б»���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�виробничих�приміщень�(К-20967).

163.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«ЄВРОАЗІАТСЬКА�ПИВНА

ГРУПА»�на�в�л.�Жилянсьій,�47�(літ.�К)���Голо-

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

еспл�атації�виробничо-тор�ово-офісно�о�ом-

плес��з�п�нтом��ромадсьо�о�харч�вання�

(К-20910).

164.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни��ромадянин��Д�бас��Вален-

тин��Іванович��на�в�л.�Стадіонній,�5-а���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�індивід�альних��аражів�

(К-22327).

165.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ДЖЕНБОРІ�ЮА»�на�просп.�Мос-

овсьом�,�20�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

для�реонстр�ції,�обсл��ов�вання�та�еспл�-

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

робничо�о�призначення�(К-22424).

166.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«АВТОБАНСЕРВІС»�на�просп.

Мосовсьом�,�29-а�в�Оболонсьом��районі

м.�Києва�для�б�дівництва,�обсл��ов�вання�та

ремонт��об’єтів�транспортної�інфрастр�т�-

ри�(заїзди�та�виїзди�до�автозаправно�о�ом-

плес�)�(К-22070).

167.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни��аражно-б�дівельном��оопе-

ратив��«Си�нал»�на�в�л.�Андрія�Малиша,�6��

Дніпровсьом��районі�м.�Києва�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання��аражів�(К-21320).

168.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

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

�атовартирно�о�б�дин��«Катерина»�на�в�л.

Пиро�ова,�6���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин��(К-23341).

169.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«КОМФОРТ�ПОЙНТ»�на�в�л.

Дмитрівсьій,�62/60���Шевченівсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��з�нежитловими�приміщен-

нями�омерційно�о�призначення�(К-23361).

170.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�житлово-б�дівельном��оопе-

ратив��«Про�ресс»�на�в�л.�Чесьій,�1/22���Пе-

черсьом��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��(К-21029).

171.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�Оболонсьом��районном�

�правлінню�Головно�о��правління�МВС�Ура-

їни�в�місті�Києві�на�в�л.�Маршала�Малинов-

сьо�о,�2-а�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитло-

вих�б�дівель�(К-22221).

172.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«СІВ�АВТО»�на�в�л.�Товарній,�1

��Печерсьом��районі�м.�Києва�для�реонстр�-

ції�нежитлової�б�дівлі�під�житловий�б�дино�з

вб�довано-приб�дованими�приміщеннями�з

подальшою�еспл�атацією,�обсл��ов�ванням

та�б�дівництвом�об’єтів�транспортної�інфра-

стр�т�ри�(К-17791).

173.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�діляни�Посольств��Респ�бліи�Т�реч-

чина�в�Ураїні�на�в�л.�Сер�ія�Стр�тинсьо�о��

Печерсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва

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

під’їзних�шляхів�до�Посольства�Т�реччини)�

(К-22087).

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

ною�відповідальністю�«Алес�Б�д»�до�овор�

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

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

дин��з�приб�дованими�приміщеннями�та�під-

земним�парін�ом�на�просп.�Правди,�80 —�82

��Подільсьом��районі�м.�Києва�(А-21070).

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

ною�відповідальністю�«ЄВРОБУДІВНИЦТВО»

до�овор��оренди�земельної�діляни�для�б�дів-

ництва�омплес��житлових�б�динів�з�вб�до-

вано-приб�дованими�приміщеннями,�об’єта-

ми�соціальної�інфрастр�т�ри�та�з�парін�ами

на�в�л.�Ба��ов�тівсьій,�1-а���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-21160).

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

ною�відповідальністю�«УКРБУД�ДЕВЕЛОПМЕНТ»

до�овор��оренди�земельної�діляни�для�б�дів-

ництва�житлово�о�б�дин��з�підземним�пар-

ін�ом�на�в�л.�Комбінатній,�25���Дніпровсьо-
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м��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о

(А-21221).

177.�Про�поновлення�до�оворів�оренди�земель-

них�діляно�від�13.11.2002�№ 62-6-00042�та�від

13.11.2002�№ 62-6-00043,��ладеними�між�Ки-

ївсьою�місьою�радою�та�виробничим�оопе-

ративом�«Свєта»�з�самостійним�стат�сом�для

влашт�вання�тимчасової�відритої�охороняємої

автостояни�на�в�л.�Рад�нсьій���Деснянсьо-

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

(А-20049).

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

ною�відповідальністю�«ОСТИН»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�на�в�л.�Т�р�енєвсьій,�69

��Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(А-20745).

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

ною�відповідальністю�«ВАЛЕНТИН�ПЛЮС»�до-

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

тва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овель-

но-виставово�о�омплес��та�парін���на�в�л.

Льва�Толсто�о,�28���Солом’янсьом��районі�

м.�Києва�(А-20757).

180.�Про�поновлення�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«КИЇВСЬКИЙ�ЗАВОД�«АНА-

ЛІТПРИЛАД»�до�овор��оренди�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��з�вб�довано-при-

б�дованими�приміщеннями�на�просп.�Перемо-

�и,�26���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�ньо�о�(А-21176).

181.�Про�поновлення�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«НІСЕК»�для�влашт�вання,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�май-

данчиа�на�в�л.�Рев�цьо�о,�12/1���Дарниць-

ом��районі�м.�Києва�(А-21084).

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

ною�відповідальністю�«ЄВРОВІКНОБУД»�до�о-

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

ції�та�обсл��ов�вання�сладсьо�о�омплес�

на�в�л.�Олесандра�Матросова,�31���Печер-

сьом��районі�м.�Києва�(А-18996).

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

ною�відповідальністю�«Тор�овий�дім�«Свято-

шин»�до�оворів�оренди�земельних�діляно�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�речових�ринів

на�в�л.�Деп�татсьій,�2�(літера�1А)�та�площі�Ге-

роїв�Бреста���Святошинсьом��районі�м.�Ки-

єва�та�внесення�змін�до�них�(А-20672).

184.�Про�поновлення�приватном��аціонер-

ном��товариств��«Київтрансеспедиція»�до�о-

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

ції�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�автотранс-

портно�о�підприємства�на�в�л.�Аадеміа�Т�-

полєва,�23���Святошинсьом��районі�м.�Києва

та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-19876).

185.�Про�поновлення�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«Компанія�Катран»�до�овор�

оренди�земельних�діляно�для�б�дівництва,

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

плес��з�підприємствами�соціально-�льт�р-

но�о,�поб�тово�о�обсл��ов�вання,�спор�дами

для�збері�ання�індивід�ально�о�автотранспор-

т��та�дитячим�садочом�на�в�л.�Новопольовій,

2���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-20985).

186.�Про�поновлення��ромадянин��Королів-

ства�Данії�Ян��Флеммін���до�овор��оренди�зе-

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

в�вання�житлово�о�б�дин��і��осподарсьих�б�-

дівель�на�в�л.�П’яти�орсьій,�14���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-20834).

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

ною�відповідальністю�«Полібізнес»�до�овор�

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

обсл��ов�вання�збірно-розбірно�о�тор�ово�о

павільйон��на�перетині�в�лиць�Глибочицьої�та

Мельниова���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21089).

188.�Про�поновлення�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«Універсам�№ 11�«Райд�ж-

ний»�до�овор��оренди�земельної�діляни�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі��нівер-

сам��та�слад��на�в�л.�Райд�жній,�15���Дніп-

ровсьом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін

до�ньо�о�(А-21298).

189.�Про�поновлення�товариство�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«БІЛДІНГ�ІНВЕСТ�ГРУП»

до�овор��оренди�земельної�діляни�для�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�офіс-

но-тор�ово�о-розважально�о�омплес��в�вар-

талі,�обмеженом��в�лицями�Оленівсьою,�Ме-

жи�ірсьою,�Набережно-Л��овою���Подільсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-20582).

190.�Про�поновлення�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«КИЇВСЬКЕ�АВТОТРАНСПОРТ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�13054»�до�овор��оренди�зе-

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

в�вання�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Малинсьій,

20���Святошинсьом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-20671).

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

ною�відповідальністю�«КОНСУЛ»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�автомийи�на�б�льв.�Тараса�Шев-

чена,�58�(літ.�Б)���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-19756).

192.�Про�поновлення�ооператив��по�б�дів-

ництв��та�еспл�атації�індивід�альних��аражів

«Озерний»�до�овор��оренди�земельної�ділян-

и�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�метале-

вих��аражів�на�в�л.�Маршала�Тимошена,�2-ж

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-21110).

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

ною�відповідальністю�«ДОРАДА»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�реонстр�ції�з�роз-

ширенням�існ�ючо�о�та�б�дівництва�ново�о

сладсьо�о�приміщення�з�подальшими�їх�ес-

пл�атацією�та�обсл��ов�ванням�на�просп.�Від-

радном�,�95���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-20526).

194.�Про�поновлення�та�внесення�змін�до�до-

�овор��оренди�земельної�діляни�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«ГЕКАТА»�для�об-

сл��ов�вання�та�еспл�атації�відрито�о�літньо-

�о�афе�«Фортеця»�з�бла�о�строєм�лісопаро-

вої�зони�на�просп.�Геор�ія�Гон�адзе,�21���По-

дільсьом��районі�м.�Києва�(А-19738).

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

ною�відповідальністю�«СВЄТПРИНТ»�до�овор�

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

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

�о�омплес��на�в�л.�Пшеничній,�8���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва�(А-21262).

196.�Про�поновлення�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«Еспериментально-механіч-

ний�завод�«Металіст»�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�і�спор�д�завод��на�в�л.�Лебедин-

сьій,�4�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�ньо�о�(А-20906).

197.�Про�поновлення�приватном��товариств�

«УКРРИБА»�до�овор��оренди�земельної�ділян-

и�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель

і�спор�д�цілісно�о�майново�о�омплес��на

просп.�Повітрофлотсьом�,�66���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о

(А-20767).

198.�Про�затвердження�проет��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�діляни�Голов-

ном���правлінню�Міністерства�вн�трішніх�справ

Ураїни�в�місті�Києві�для�б�дівництва��ромадсьо-

житлово�о�омплес��з�вб�дованими�приміщен-

нями�та�підземним�парін�ом�на�в�л.�Зарічній,

16���Дарницьом��районі�м.�Києва�(Д-5102).

199.�Про�затвердження�проет��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�діляни�Де-

партамент��забезпечення�Державної�сл�жби

спеціально�о�зв’яз��та�захист��інформації�Ура-

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

ністративно-технічної�б�дівлі�на�в�л.�Солом’ян-

сьій,�13���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�

(Д-6932).

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

місьої�ради�від�22.05.2013�№ 522/9579�«Про

передач��земельної�діляни�ом�нальном��під-

приємств��«Генеральна�диреція�Київсьої�місь-

ої�ради�з�обсл��ов�вання�іноземних�представ-

ництв»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-�осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Злато�стівсьій,�27,�35,�37 —�39��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва»�(А-20956).

201.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�діляни�від�25.01.2008�№ 72-6-00481,

�ладено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«ДІАМАНТ-ЦЕНТР»�(А-21311).

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

місьої�ради�від�04.09.2014�№ 89/89�«Про�на-

дання�дозвол��на�розроблення�проет��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�діляни

�ромадянці�Ж�рбі�Людмилі�Миолаївні�на�в�л.

Івана�Мазепи,�5�(літ.�А’)���Печерсьом��районі

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

залад���ромадсьо�о�харч�вання»�(Є-1250).

203.�Про�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельних�діляно�від�01.09.2008�№ 63-6-

00502,��ладено�о�між�Київсьою�місьою�ра-

дою�та�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«УКР-ТОП-СЕРВІС»�на�в�л.�Канальній,�1

та�в�л.�Канальній,�2���Дарницьом��районі�

м.�Києва�(А-21328).

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

місьої�ради�від�14.07.2011�№ 673/6060�«Про

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�діляни

об’єднанню�співвласниів�ба�атовартирно�о

б�дин��«Гончара,�37-а»�на�в�л.�Олеся�Гонча-

ра,�37-а���Шевченівсьом��районі�м.�Києва

для�обсл��ов�вання�б�дин��та�приб�дино-

вої�території»�(А-20478).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 37/3475�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціонах)�для�б�дівництва,�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�п�нт��автосервіс��на�в�-

лиці�Теодора�Драйзера���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва»�(Є-1235).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 36/3474�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціоні)�для�б�дівництва�та�еспл�атації

виробничої�бази�на�в�лиці�П�хівсьій,�земель-

ній�ділянці�4-а���Деснянсьом��районі�м.�Києва»

(Є-1237).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 43/3481�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціоні)�для�б�дівництва�та�еспл�атації

заладів�тор�івлі�та��ромадсьо�о�харч�вання

на�в�лиці�Автозаводсьій,�земельній�ділянці

19-21� в� Оболонсьом�� районі� м.� Києва»�

(Є-1238).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 47/3485�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціоні)�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�тор�ово�о�центр��з�парін�ом�за�ально-

�о�орист�вання�на�в�лиці�Бо�атирсьій,�зе-

мельна�діляна�3�в�Оболонсьом��районі�

м.�Києва»�(Є-1239).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 46/3484�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціонах)�для�б�дівництва�та�еспл�ата-

ції�б�дин��адміністративно-поб�тово�о�при-

значення�на�в�лиці�Теодора�Драйзера,�земель-

на�діляна�34���Деснянсьом��районі�м.�Ки-

єва»�(Є-1240).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 46/3484�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціонах)�для�б�дівництва�та�еспл�ата-

ції��отельно-офісної�б�дівлі�на�в�лиці�Срібно-

ільсьій,�земельна�діляна�14���Деснянсьо-

м��районі�м.�Києва»�(Є-1243).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 52/3490�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціонах)�для�б�дівництва,�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�сладсьих�б�дівель�на�в�-

лиці�Колеторній���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва»�(Є-1244).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 51/3489�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціоні)�для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�автомийи�з�омплесом�с�-

п�тніх�посл���на�в�лиці�Милославсьій�/�в�ли-

ці�Заревсьо�о�Миоли���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва»�(Є-1245).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 50/3488�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціоні)�для�б�дівництва�та�еспл�атації

тор�овельно�о�омплес��на�в�лиці�Ірпінсьій

��Святошинсьом��районі�м.�Києва»�(Є-1246).

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

місьої�ради�від�26.02.2010�№ 48/3486�«Про

продаж�земельної�діляни�на�земельних�тор-

�ах�(а�ціонах)�для�б�дівництва�та�еспл�ата-

ції�адміністративно-офісних�б�дівель���сладі

проет��заб�дови�вартал����пров�л��Мотор-

ном�,�земельна�діляна�5���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва»�(Є-1247).

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

місьої�ради�від�28.08.2008�№ 134/134�«Про

затвердження�перелі��земельних�діляно,�при-

значених�для�продаж��на�земельних�тор�ах

(а�ціонах�з�продаж��земельних�діляно�або

права�їх�оренди)�під�заб�дов�»�(Є-1251).

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

б�ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ПОДІЛ.�АРТ.�ПРОЕКТ»�на�просп.

Правди,�19���Подільсьом��районі�м.�Києва,

внесення�змін�до�до�овор��оренди�земельної

діляни�та�передач��земельної�діляни�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«БО-

НАП»�на�просп.�Правди,�19�(літ.�Б)���Поділь-

сьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о

центр��(Д-6938).

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

б�ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Дніпровсьа�рив’єра»�для�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�індиві-

д�альної�отеджної�заб�дови�в��рочищі�Оболонь,

на�в�л.�Бо�атирсьій,�на�північ�від�затои�Верб-

люд�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-20967).

218.�Про�змін��вид��виористання�земель-

ної�діляни,�яа�переб�ває�в�орист�ванні�ТО-

ВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«ДНІПРОЕКОІНВЕСТ»�на�в�л.�Кр��ло�ні-

верситетсьій,�8���Печерсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-20755).

219.�Про�змін��вид��виористання�земель-

ної�діляни�товариства�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Авва-сервіс»�на�просп.�Героїв�Ста-

лін�рада,�12-��в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

(А-21321).

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

мельної�діляни�від�27.06.2003�№ 91-6-00124

(А-20798).

221.�Про�розірвання�до�оворів�оренди�зе-

мельних�діляно,��ладених�між�Київсьою�місь-

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

повідальністю�«Ураїнсьий�стандарт»�від

26.03.2009�№ 66-6-00508,�№ 66-6-00509,�№ 66-

6-00510,�№ 66-6-00511�на�підставі�рішення

Київсьої�місьої�ради�від�26.06.2007�№ 956/1617.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«КОМПАНІЯ�МЕТРОПОЛІС»

від�03.07.2007�№ 66-6-00400,�на�підставі�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�29.03.2007

№ 401/1062.

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

мельної�діляни�від�08.09.2005�№ 62-6-0057,

�ладено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«ЖЕНСАН».

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

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

місьою�радою�та�між�осподарсьою�асоціаці-

єю�«Арор»�від�17.02.2010�№ 91-6-00883,�на�під-

ставі� рішення� Київсьої� місьої� ради� від

№ 401/1062.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«УрРосБ�д»�від�10.09.2010

ро��№ 78-6-00646,�на�підставі�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�23�вітня�2009�ро�

№ 349/1405.

226.�Про�розірвання�до�оворів�оренди�зе-

мельних�діляно,��ладено�о�між�Київсьою

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«АЙ�ВІ�ТІ�ІНВЕСТМЕНТС»�від

22.07.2008�ро��№ 66-6-00480�та�№ 66-6-

00481,�на�підставі�рішення�Київсьої�місьої

ради�від�26�липня�2007�ро��№ 70/1904.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ»�від

17.12.2007�ро��№ 75-6-00373,�на�підставі�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�12�липня�2007

ро��№ 1106/1767.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«МАК»�від�09.06.2008�ро�

№ 75-6-00407,�на�підставі�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�1�жовтня�2007�ро��№ 463/3297.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеже-
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ною�відповідальністю�«Бл�Марін»�від�05.03.2008

ро��№ 72-6-00492,�на�підставі�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�12�липня�2007�ро�

№ 1112/1773.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю� «Блаитна� хвиля»� від

05.03.2008�ро��№ 72-6-00493,�на�підставі

рішення�Київсьої�місьої�ради�від�12�липня

2007�ро��№ 1111/1772.

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

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

місьою�радою�та��ромадсьою�ор�анізацією

«Ф�тбольний�л�б�«Зіра»�від�29.12.2007�ро-

��№ 75-6-00380,�на�підставі�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 12� липня� 2007� ро�

№ 1075/1736.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«МАГ-К»�від�11.10.2007�ро-

��№ 75-6-00361,�на�підставі�рішення�Київсьої

місьої� ради� від� 26� червня� 2007� ро�

№ 963/1624.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеженою

відповідальністю�«Др��ий�Кро»�від�10.11.2008

ро��№ 75-6-00436,�на�підставі�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�26�липня�2007�ро�

№ 93/1927.

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

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

місьою�радою�та�с�б’єтом�підприємниць-

ої�діяльності —�фізичною�особою�Дамасі-

ною�Іриною�Валеріївною�від�23.01.2009�ро-

��№ 91-6-00835,�на�підставі�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�27��р�дня�2007�ро�

№ 1601/4434.

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

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

місьою�радою�та�товариством�з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Архітет�рно-б�ді-

вельний�альянс»�від�28.03.2008�ро��№ 78-

6-00528,�на�підставі�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�1�жовтня�2007�ро��№ 433/3267.

236.�Про�звернення�деп�татів�Київсьої

місьої�ради�до�Верховної�Ради�Ураїни�та

Кабінет��Міністрів�Ураїни�щодо�сас�вання

введення�спецрах�нів�в�системі�адміністр�-

вання�подат��на�додан��вартість.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до Тарифів та структури тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій, 
які надаються виконавцями цих послуг 

по кожному будинку окремо для здійснення розрахунків 
із споживачами, в залежності від оплати останніми 

не пізніше або після 20 числа місяця, 
що настає за розрахунковим, 

встановлених розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10 квітня 2012 року № 579
Розпорядження № 305 від 2 квітня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пункту 2 статті 7 Закону України «Про житлово>комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно>правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з метою упорядкування тарифів на послуги з утриман>
ня будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

16�вітня�2015�р.�за�№ 54/1165

1.�Унести�до�Тарифів�та�стр�т�ри�тарифів

на�посл��и�з��тримання�б�динів�і�спор�д�та

приб�динових�територій,�яі�надаються�ви-

онавцями�цих�посл���по�ожном��б�дин�

оремо�для�здійснення�розрах�нів�із�спо-

живачами,�в�залежності�від�оплати�останні-

ми�не�пізніше�або�після�20�числа�місяця,�що

настає�за�розрах�новим,�встановлених�роз-

порядженням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

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

міністрації)�від�10�вітня�2012�ро��№ 579,

зареєстрованим�в�Головном���правлінні�юс-

тиції���місті�Києві�25�вітня�2012�ро��за

№ 26/943�(��редації�розпорядження�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�від�11

липня�2012�ро��№ 1191)�таі�зміни:

позицію�615�розділ��«Дніпровсьий�район»

вилючити;�

позицію�49�розділ��«Оболонсьий�район»�ви-

лючити;�

позицію�22�розділ��«Святошинсьий�район»

вилючити.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з

дня�йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Про затвердження Плану комплектування відділень 
з видів спорту дитячо>юнацьких спортивних шкіл 

комунальної власності м. Києва 
на 2014—2015 навчальний рік

Розпорядження № 55 від 28 січня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34 Закону України

«Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 «Про
затвердження Положення про дитячо>юнацьку спортивну школу», наказу Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту від 18 травня 2009 року № 1624 «Про організацію навчально>тренувальної роботи ди>
тячо>юнацьких спортивних шкіл», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2009 року за
№ 797/16813, на виконання позиції 2.60 Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, економного і ра>
ціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово>бюджетної дисципліни в 2014 році, за>
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад>
міністрації) від 31 березня 2014 року № 320, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�План�омплет�вання�відділень�з�видів�спорт��дитячо-юнацьих�спортив-

них�шіл�ом�нальної�власності�м.�Києва�на�2014—2015�навчальний�рі,�що�додається.

2.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпорядження�поласти�на�заст�пниа��олови�Київ-

сьої��місьої�державної�адміністрації�Старостено�Г.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проведення Київської міської спартакіади серед 
державних службовців

Розпорядження № 339 від 8 квітня 2015 року
Відповідно до Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів по>

літичного, релігійного, культурно>просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвер>
дженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, розпорядження Кабінету Мі>
ністрів України від 27 червня 2012 року № 434>р «Про підготовку та проведення фізкультурно>спортивних
заходів серед державних службовців» та Положення про проведення Всеукраїнської спартакіади серед збір>
них команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, за>
твердженого наказом Міністерства молоді та спорту України, Національного агентства України з питань дер>
жавної служби від 1 1 листопада 2014 року № 3737/169, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 26
листопада 2014 року № 1504/26281, та з метою залучення державних службовців до занять фізичною куль>
турою і спортом, формування збірної команди державних службовців міста Києва до участі у Всеукраїнській
спартакіаді:

1.�Провести�з�26�вітня�до�23�травня�2015

ро��Київсь��місь��спартаіад��серед�дер-

жавних�сл�жбовців�(далі —�Захід)�на�спортив-

них�базах�міста�Києва,�з�ідно�з�переліом,

що�додається.

2.�Головам�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�ерівниам�стр�т�рних

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

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

міністрації)�забезпечити��часть�державних

сл�жбовців���Заході.

3.�Департамент��освіти�і�на�и,�молоді�та

спорт��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адмініс-

трації)�забезпечити�ор�анізацію,�проведен-

ня�та�фінанс�вання�Заход��за�рах�но�ви-

датів,�затверджених�в�бюджеті�міста�Києва

на�2015�рі�по��ал�зі�«Фізична��льт�ра�і

спорт».

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпо-

рядження�поласти�на�заст�пниа��олови�Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації�Ста-

ростено�Г.�В.

Виконуючий обов’язки голови 
І. Ніконов

Додато

до�розпорядження�вионавчо�о�ор�ан��

Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�державної�адміністрації)

08.04.2015�№ 339

Перелік спортивних баз міста Києва 
для проведення Київської міської спартакіади 

серед державних службовців

№ Адреса спортивної бази Дата та час проведення
заходу

Вид спорту

1 Республіканська шахово�шашкова школа
"Авангард" (вул. Золотоустівська, 1)

15 травня 2015 року о 17.00 Шашки, шахи

2 Спортивний клуб "Ракетка" (вул. Тичини, 15) 25 квітня 2015 року о 09.00 настільний теніс

3 Дитячо�юнацька спортивна школа "Чемпіон" (вул.
Вербицького, 23)

16 травня 2015 року о 09.00 футзал

4 Київський спортивний ліцей інтернат (вул. Героїв
Севастополя, 37)

23 травня 2015 року о 09.00 волейбол

Керівник апарату В. Бондаренко

Про питання діяльності Міжвідомчої робочої групи 
з питань, пов’язаних з експлуатацією мулових полів 

Бортницької станції аерації
Розпорядження № 59 від 28 січня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою впорядкування скла>
ду Міжвідомчої робочої групи з питань, пов’язаних з експлуатацією мулових полів Бортницької станції аера>
ції:

Призначити�заст�пниа��олови�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

�оловою�Міжвідомчої�робочої��р�пи�з�питань,�пов’язаних�з�еспл�атацією�м�лових�полів�Борт-

ницьої�станції�аерації,��твореної�розпорядженням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради

(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�26��р�дня�2012�ро��№ 2326.

Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß



Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ
íà ïðàâî îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü:

- íà âóë. Ì. Êîöþáèíñüêîãî. 12 Á, ï³äâàë çàãàëüíîþ ïëîùåþ 67.92 êâ. ì,

âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà

(òåîðåòè÷íà ï³äãîòîâêà âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàòåãîð³¿ “Â”, íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿

äîïîìîãè ä³òÿì ç ðîçóìîâèìè âàäàìè, êîðåêö³éíà ïåäàãîã³êà, äîïîìîãà áàòüêàì

ä³òåé-³íâàë³ä³â). Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 2309,85 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî î 15.00 15 òðàâíÿ 2015 ðîêó çà àäðåñîþ:

âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, 4-é ïîâåðõ, êàá. 406.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äî 15.45 08 òðàâíÿ

2015 ðîêó.

Îçíàéîìèòèñü ç óìîâàìè êîíêóðñó òà îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà

çà àäðåñîþ: áóëüâàð Ò. Øåâ÷åíêà, 26/4, ê. 507, òåë.: 235-00-77, íà âåá-ñàéò³

Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ www.shev.gov.ua

òà íà âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ www.k³evcity.gov.ua.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Ãîñïêîìîáñëóãîâóâàííÿ”.

Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ ïðåòåíäåíòè, ÿê³: º ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè òà ïðîæèâàþòü â Óêðà¿í³ îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â;
â³ëüíî âîëîä³þòü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ; ìàþòü ïîâíó âèùó îñâ³òó; ìàþòü çàãàëüíèé ñòàæ ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ íà ìåíø
ÿê òðè ðîêè; íå ìàþòü íå ïîãàøåíî¿ àáî íå çíÿòî¿ ñóäèìîñò³ çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó.

Ïðåòåíäåíòè ïîâèíí³: çíàòè ïðèíöèïè óïðàâë³ííÿ, áþäæåòóâàííÿ òà ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ; çíàòè ïåðñïåêòèâè òà òåí-
äåíö³¿ ðîçâèòêó ãàëóç³; çíàòè îñíîâè åêîíîì³êè, ìåíåäæìåíòó, ìàðêåòèíãó; âîëîä³òè íàâè÷êàìè âåäåííÿ ïåðåãîâîð³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâà ùîäî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³; íàëåæíèì
÷èíîì çàâ³ðåí³ êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, âèòÿã ç òðóäîâî¿ êíèæêè, êîï³þ äîêóìåíòà ïðî ïîâíó âèùó îñâ³òó çà â³ä-
ïîâ³äíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ ç äîäàòêàìè; çàïîâíåíèé îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç ôîòî (3x4); ³íôîðìàö³þ ïðî äîñâ³ä
óñï³øíî¿ ðîáîòè ç óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì; äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ’ÿ, ÿêà ì³ñòèòü âèñíîâêè òåðàïåâòà, êàðä³îëîãà, íåâðî-
ïàòîëîãà òà íàðêîëîãà; äîâ³äêó ïðî â³äñóòí³ñòü â îñîáè ñóäèìîñò³; ðåêîìåíäàö³¿ òà ³íø³ äîêóìåíòè íà ðîçñóä ïðåòåíäåíòà;
ïðîïîçèö³¿ ïî íàïðÿìêàõ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà; ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçøèðåííÿ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 03.06.2015 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùèòàê, 36.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ).Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-70-18.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü:

- 1-ãî ïîâåðõó íà âóë. Ãîãîë³âñüêà, 42, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,0 êâ.ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì — ñêëàä, ïðîäàæ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿ â³äåî- òà àóä³îïðîäóêö³¿, ùî
ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè
1291,87 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- ï³äâàë íà âóë. Àðòåìà, 59 “À”, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 85,6 êâ.ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì —
ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó.Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëà-
òè 2175,97 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- ï³äâàë íà âóë. Ëèñåíêà, 4 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 39,6 êâ.ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — òîð-
ãîâåëüíèé îá’ºêò ç ïðîäàæó êíèã, ãàçåò ³ æóðíàë³â, âèäàíèõ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àðõ³â. Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 1847,75 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñ-
òâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- îêðåìî ñòîÿ÷à ñïîðóäà íà âóë. Ëàãåðí³é, 42 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,0 êâ.ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèç-
íà÷åííÿì — ïðîäàæ òîâàð³â äèòÿ÷îãî àñîðòèìåíòó, ðîçì³ùåííÿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç êñå-
ðîêîï³þâàííÿ, ëàì³íóâàííÿ, ïðîäàæ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿ â³äåî-òà àóä³îïðî-
äóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.Òåðì³í îðåíäè 2 ðî-
êè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 773,55 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- 1-ãî òà 2-ãî ïîâåðõ³â íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 50/1, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 70,2 êâ.ì. äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì — ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.
Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 10440,86 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- íà âóë. Áàáóøê³íà, 23, ï³äâàë çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,5 êâ. ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì —
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 2932,35
ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- íà âóë. ². Ôðàíêà, 25/40, 1-é ïîâåðõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,6 êâ.ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì — ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ïðîäàæ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â, ë³öåíçîâàíî¿ â³-
äåî-òà àóä³îïðîäóêö³¿, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 2488,40 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîì-
ïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é, 12 Â, ï³äâàë çàãàëüíîþ ïëîùåþ 45,1 êâ.ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åí-
íÿì — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó.Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 1 ãðí
áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- íà âóë. Ëèñåíêà, 4, ï³äâàë çàãàëüíîþ ïëîùåþ 19,0 êâ.ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — ðîç-
ì³ùåííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó.Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 1 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ-
÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”;

- íà âóë. Òåðåùåíê³âñüê³é, 17 ë³ò. Á, 1-é ïîâåðõ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 50,5 êâ. ì äëÿ âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ïðîâàäæåííÿ òâîð÷î¿ òà êóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäó.
Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 10475,85 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà”.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî î 15.00 15 òðàâíÿ 2015 ðîêó çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, 4-é ïîâåðõ,
êàá. 406.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äî 15.45 08 òðàâíÿ 2015 ðîêó.

Îçíàéîìèòèñü ç óìîâàìè êîíêóðñó òà îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: áóëüâàð
Ò. Øåâ÷åíêà, 26/4, ê. 507, òåë.: 235-00-77, íà âåá-ñàéò³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ www.shev.gov.ua òà íà âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ www.kievcity.gov.ua.

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÏÅ×ÅÐÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàì³ð îðåíäè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèé-
ìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ
äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåí-
íÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë. Ñóâî-
ðîâà, 15, êàá. ¹ 210.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæ-
íà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 
280-15-39, 253-00-86.

Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869
TOB “Å.Ê.”Êîìôîðò-Ìàéñòåð” ðîçðàõîâàíî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çà àäðåñàìè: âóë. Çàêðåâñüêîãî 95-À, 95-Á, 95-Â, 95-Ã,
âóë. Ìèëîñëàâñüêà,16, ÿê³ ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.
Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïîðÿäæåííÿ
ÊÌÄÀ â³ä 03.03.2011 ð. ¹ 307. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ
ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðàõóíêó òàðèôó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
TOB “E.K. “Êîìôîðò-Ìàéñòåð”, 02081 ì. Êè¿â, âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, 2 ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ
äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çã³äíî ç íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ð. ¹ 390.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðå-
äàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïî âóë. Ìåëüíèêîâà, 18-À, ðîçòàøîâàíå íà
öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,3 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ï³ä
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè
çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà
îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).
Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 576500,00 ãðí.Îðåíäíà ïëà-
òà çà 50 êâ.ì 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ òà çà 9,3 êâ.ì 373,40 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé
ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512

àáî êàá. 107.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 288-08-75.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì. Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî
îðåíäè íåæèëèõ ïðèì³ùåíü: 1-ãî ïîâåðõó íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 100 çàãàëüíîþ ïëîùåþ
3,0 êâ.ì, âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó,
ùî â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè 691,70 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷-
íèé öåíòð” Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî î 15.00 15 òðàâíÿ
2015 ðîêó çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, 4-é ïîâåðõ, êàá. 406. Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàí-
íÿ äîêóìåíò³â äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äî 15.45 08 òðàâíÿ 2015 ðîêó.

Îçíàéîìèòèñü ç óìîâàìè êîíêóðñó òà îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ:
áóëüâàð Ò. Øåâ÷åíêà, 26/4, ê. 507, òåë. 235-00-77, íà âåá-ñàéò³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ www.shev.gov.ua òà íà âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ www.kievcity.gov.ua.

Ðåéòèíãè ö³ëüîâèõ îáë³ãàö³é, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà â ì. Êè¿â

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.
Îðåíäîäàâåöü — Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11), 1 ïîâåðõ, Äàðíèöüêèé
áóëüâàð, 1. Çàãàëüíà ïëîùà 83,20 êâ.ì. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðî-
äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì, 2 ðîêè 364 äí³. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè ó ãðí (ñòàíîì íà 31.10.2014 ð.) — 6917,33.

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

ÐÅÊËÀÌÀ
22 êâ³òíÿ 2015 ð.

¹57(4653)
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¹
ï/ï

Àäðåñà
Òàðèô çà 1 êâ. ì 

â ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ
Òàðèô äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó
çà 1 êâ. ì â ì³ñÿöü, ãðí ç ÏÄÂ

1 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-À 3,2629 2,5054

2 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-Á 3,9312 3,2724

3 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-Â 3,4637 3,4637

4 âóë. Çàêðåâñüêîãî, 95-Ã 3,7505 3,1623

5 âóë. Ìèëîñëàâñüêà, 16 3,6013 3,0594

С К І Ф Б Х Р О Н О С

К А М А С У Т Р А А В

У Л А Н Є Е Ф Е Н Д І

Д І М Р Щ І Д О Т

О Г Я Т А Г А Н У С А

Р У С А К Т А У А Н

Г А Ш И Ш С И Д Р Д О

Ф У Р А Ж К А Б А К

Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(àäðåñà, òåëåôîí) Õàðàêòåðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåí-

íÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, ùî çäàºòü-

ñÿ â îðåíäó

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàí-
íÿ ïðèì³ùåííÿ

Âàðò³ñòü îá’ºê-
òà îðåíäè ó
ãðí áåç ÏÄÂ

Îðåíäà ïëàòà çà 1 ãî-
äèíó ó ãðí (áåç ÏÄÂ) çà
ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè

1

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïå-
÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â,
âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7

Íåæèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ (ê³ìíà-
òà íà äðóãîìó
ïîâåðñ³ ÄÍÇ

¹ 450)

ì. Êè¿â,
áóëüâ.

Äðóæáè
íàðîä³â,

14à

12,0 êâ. ì

Ïðîâåäåííÿ äîäàòêî-
âèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã
(êóðñè ç àíãë³éñüêî¿
òà í³ìåöüêî¿ ìîâè,

ëîãîïåä³¿ òà ³í.)

230489,00
1,25 (ðîçêëàä çàíÿòü óç-
ãîäæóºòüñÿ ç êåð³âíè-

êîì ÄÍÇ ¹ 450)

²íôîðìàö³ÿ àãåíòñòâà “Êðåäèò-Ðåéòèíã” (ñòàíîì íà 31.03.2015)

Êîìïàí³ÿ, ùî âèïóñòèëà îáë³ãàö³¿ Ñåð³¿ ö³ëüîâèõ îáë³ãàö³é Ð³âåíü ðåéòèíãó Ïðîãíîç

Áóäñïåöñåðâ³ñ, TOB À-Ñ, H-J, Ò, U, K-S, V-W, CC-KK uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Ñåðâ³ñ-Òåõíîáóä, TOB À-Ñ, D-I uàÂÂÂ Ñòàá³ëüíèé

Àðòåì, TOB, ²ÁÊ À-Ñ uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

²ÍÂÅÑÒ-ÁÓÄÐÅÑÓÐÑ, TOB À, Â uàÂÂ Ñòàá³ëüíèé

ÀÑ-ÌÂÊ, TOB À, D-G uàÂ Ñòàá³ëüíèé

Ì³õàí³ê³ Óêðà¿íà, Ï²² À uàÑÑÑ Ñòàá³ëüíèé

ÍÁÊ, ÏðÀÒ D-F Ïðèçóïèíåíî



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, äåíü ñïðèÿº ïë³ä-
íèì êîíòàêòàì ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè îô³ö³éíèõ îðãà-

í³çàö³é, ñòðàæàìè çàêîíó òà ïîðÿä-
êó, ïðàö³âíèêàìè ³íôîðìàö³éíèõ
ñòðóêòóð,ðåäàêö³é, âèäàâíèöòâ,ïî-
ñåðåäíèöüêèõ ô³ðì. Âëàøòîâóéòå
âàæëèâ³ çóñòð³÷³, ïðîâîäüòå íàðà-
äè. ² ïàìÿòàéòå, ùî âçàºìíà ÷åñ-
í³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü º çàïîðó-
êîþ óñï³øíî¿ ä³ëîâî¿ ñï³âïðàö³ ³
ùàñëèâîãî øëþáíîãî ñîþçó.

Äëÿ ÒÅËÜÖ²Â îñíîâíèì êà-
ï³òàëîì º íå ãðîø³, à êîí-
òàêòè ç äîñâ³ä÷åíèìè

ìàéñòðàìè ñâîº¿ ñïðàâè, åðóäîâà-
íèìè ëþäüìè.Âè àâòîðèòåòí³, âïëè-
âîâ³, ïðîòå îäèí â ïîë³ íå âî¿í, äî-
ðîæ³òü ïîðÿäíèìè îñîáàìè,íà ÿêèõ
ìîæíà ïîêëàñòèñÿ, ÿê³ íå çðàäÿòü ó
ñêðóòíó ìèòü. Öå ìîæå áóòè íàä³é-
íèé ïîñåðåäíèê, êîíñóëüòàíò, ïîñ-
òà÷àëüíèê, ç ÿêèì ìîæíà óêëàñòè
óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ íà òðèâàëèé
òåðì³í.

ÁËÈÇÍÞÊÈ,ôåíîìåíàëü-
íà ÷àð³âí³ñòü ïëþñ ³íòå-
ëåêòóàëüíèé øàðì ðîá-

ëÿòü âàñ íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíè-
ìè òà ïðèâàáëèâèìè äëÿ ïðîòè-
ëåæíî¿ ñòàò³, ïðèìíîæóþ÷è êîëî
ñèìïàòèê³â. Ïðîòå ë³â³ çàãóëè ïðî-
òèïîêàçàí³, â ëþáîâíèõ ñïðàâàõ
ñë³ä áóòè ÷åñíèìè, ïîðÿäíèìè, äà-
ëåêîãëÿäíèìè, çáåð³ãàòè â³ðí³ñòü
äàâí³ì ñóïóòíèêàì òà óêð³ïëþâà-
òè øëþáí³ óçè.

ÐÀÊÀÌ âèçíà÷åíî ïîæè-
íàòè òå,ùî ïîñ³ÿëè ðàí³øå.
Ïîùàñòèòü âäàëî ðîçâ’ÿçà-

òè ãîðä³ºâ³ âóçëè êàðì³÷íèõ ïðîá-
ëåì, íàêîïè÷åíèõ çà ïîïåðåäí³é
ì³ñÿöü. Íàñàìïåðåä â ñ³ìåéí³é òà
ïîäðóæí³é ñôåðàõ.

ËÅÂÈ, êàð’ºðíèé ìàðàôîí
íàáèðàº îáåðò³â, äå âàì
ñë³ä ãàðìîí³éíî âïèñàòè-

ñÿ â ïîñàäîâó ³ºðàðõ³þ, â÷èòèñÿ ÿê
êåðìóâàòè, òàê ³ ï³äêîðÿòèñÿ âèñî-
êèì ÷èíàì. Ñüîãîäí³ íåîáõ³äíî çà-
êð³ïèòè áóäü-ÿê³ ä³ëîâ³ òà ïðèÿòåëü-
ñüê³ çâ’ÿçêè, ùî ïðèíîñÿòü êîðèñòü,
ñïðèÿþòü îá³çíàíîñò³.

Ä²ÂÈ, ïîïóëÿðèçóéòå ñå-
áå ñêð³çü! Âè ïòàõ âèñî-
êîãî ïîëüîòó ³ ìàºòå îòî-

÷èòè ñåáå â³äïîâ³äíèìè ïåðñîíà-
ìè, çáåð³ãàéòå ïî÷óòòÿ âèñîêî¿ ã³ä-
íîñò³ ³ ïàì’ÿòàéòå: îðåë çà ìóõàìè
íå ãàíÿºòüñÿ. Íà÷àëüñòâî áóäå ãî-
òîâå ï³òè íà ðîçóìí³ ïîñòóïêè,ïðî-
òå ÷åêàº â³ä âàñ äîáðîñîâ³ñíîãî ³ ðå-
òåëüíîãî äîòðèìàííÿ âñ³õ ñòàíäàð-
ò³â ðîáîòè.

ÒÅÐÅÇÈ, âèêîíàííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ìîæ-
íà ãàðìîí³éíî ïîºäíàòè ç

øèðîêèìè ìîæëèâîñòÿìè, çàêð³-
ïèâøè âèã³äí³ çâ’ÿçêè ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ³íøèõ ðåã³îí³â. Â ðîë³ ë³-
äåðà âè ïðîõîäèòå ôàçó äóõîâíî-
ãî ïðåîáðàæåííÿ,äå çàä³ÿí³ ïîòóæ-
í³ ðåñóðñè (ìàòåð³àëüí³, ìîðàëüí³,
åíåðãåòè÷í³) ³íøèõ ëþäåé.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íàîäèíö³ âè,
ÿê áèëèíî÷êà â ïîë³, â³ä-
êðèò³ âñ³ì çëèì â³òðàì.Äî-

ñÿãòè áàæàíèõ âåðøèí ñàìîòóæêè
³ íå ñïîä³âàéòåñÿ,ò³ëüêè â ãàðìîí³é-
í³é ïàð³ çäàòí³ îòðèìàòè ïðîäóê-
òèâíèé ðåçóëüòàò.Íàä³éòåñÿ íà âïëè-
âîâèõ ïðåçåíòàáåëüíèõ ïàðòíåð³â,
òîæ öóïêî çà íèõ òðèìàéòåñÿ, ³ âñå
ó âàñ â æèòò³ áóäå ãàðàçä!

ÑÒÐ²ËÜÖ²,íå ãîðäóéòå,ðî-
á³òü ïðàêòè÷í³ ïîñëóãè,ñà-
ìîâ³ääàíî ñëóæ³òü ëþäÿì

— ³ ìàòèìåòå âëàäó íàä íèìè.Íèí³
â³ä÷àëþâàòè â ñàìîñò³éíå ïëàâàí-
íÿ ïðîòèïîêàçàíî, ìàêñèìàëüíîãî
óñï³õóäîá’ºòåñÿ,ñòàâøè íà ñòåçþ ð³â-
íîïðàâíî¿ ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè, çáà-
ëàíñóâàâøè ñï³ëüí³ ³íòåðåñè.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ðîçïî÷àëàñÿ
ôàçà ï³äçàðÿäêè æèòòºâî-
ãî àêóìóëÿòîðà ùàñòÿì,

îäíàê íà ðîáîò³ íàòèñêàéòå íà ðî-
çóìîâ³ ïåäàë³ òà î÷³êóéòå âèã³äíèõ
ä³ëîâèõ ïðîïîçèö³é â³ä çàìîâíè-
ê³â, êîìïàíüéîí³â, àëå ïðèéìàòè
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ñüîãîäí³ íå ñë³ä.
Ïî÷åêàéòå. Çíàéòå: âè ñàìîäîñòàò-
íÿ, òàëàíîâèòà, âñåá³÷íî ðîçâèíå-
íà îñîáèñò³ñòü, ³ öå íå ïåðåá³ëü-
øåííÿ. Ñàìå òàêà «êîäîâà óñòàíîâ-
êà» äîïîìîæå óñóíóòè êîìïëåêñè,
âñåëèòü âïåâíåí³ñòü, çðîáèòü âàñ
íåâðàçëèâèìè.

ÂÎÄÎË²¯, ÷óæèõ äëÿ âàñ íå
³ñíóº, ÿêùî äîëÿ çâåëà ç
êèìîñü, çíà÷èòü ïðîÿâ³òü

ìàêñèìóì ãóìàííî¿ òóðáîòè ïðî òèõ
ëþäåé: öå ÷ëåíè âàøî¿ ðîäèíè, çà
ÿêèõ ñë³ä ï³êëóâàòèñÿ ñåðöåì,ïðî-
ÿâëÿòè ìàòåð³ëüí³ çíàêè óâàãè,äáà-
òè çà ¿õíº áëàãîïîëó÷÷ÿ.Òîä³ é âàì
âñå ïîâåðíåòüñÿ ñòîðèöåþ. Íàðàç³
óòðèìàéòåñÿ â³ä íîâèõ ðîìàíòè÷-
íèõ åêñïåðèìåíò³â,ëþáîâíå çàõîï-
ëåííÿ — áåçïåðñïåêòèâíå.

ÐÈÁÈ, âëàøòóéòå ñàí³òàð-
íèé äåíü ³ íàâåä³òü ëàä â
ñóâåðåííîìó ïðîñòîð³, ïî-

çáàâòåñÿ â³ä ñòàðèõ ðå÷åé, ïðèâå-
ä³òü â ïîðÿäîê ðîáî÷å ì³ñöå, ïðè-
÷åïóð³òü äîìàøí³ ïåíàòè, ïðàãí³òü
íå ïîðóøóâàòè ñ³ìåéíèõ çàêîí³â
òà íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é.Äóõ êðî-
â³ ñüîãîäí³ ïðîÿâëÿòèìåòüñÿ ñèëü-
íî, òîæ ãåíåòè÷í³ ðèñè, óñïàäêîâà-
í³ â³ä ðîäîâîäó, íàêëàäóòü ïå÷àòü
íà âàøó ïîâåä³íêó. Ë³ïøå íå äîð³-
êàòè äîìî÷àäöÿì çà ¿õí³ âàäè, à
âëàøòóâàòè ñ³ìåéí³ ïîñèäåíüêè òà
ïîì’ÿíóòè ïðåäê³â.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +4
Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 67 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +9o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 42%

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +6o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 50 %

ãîðîñêîï

22 êâ³òíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 22 êâ³òíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

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 40870
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öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü Çåìë³ 
(ç 1970 ð.).
1500 — ïîðòóãàëüñüêèé ìî-
ðåïëàâåöü ³ äîñë³äíèê Ïåä-
ðî Àëüâàð³ø Êàáðàë â³äêðèâ
òåðèòîð³þ,êîòðó ñüîãîäí³ íà-
çèâàþòü Áðàçèë³ºþ, ³ ïðîãî-
ëîñèâ ¿¿ âëàñí³ñòþ Ïîðòó-
ãàë³¿.
1662 — àíãë³éñüêèé êîðîëü
Êàðë II çàòâåðäèâ ñòàòóò Êî-
ðîë³âñüêîãî Òîâàðèñòâà Ëîí-
äîíà, ÿêå ñòàëî âàæëèâèì
öåíòðîì íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
â Àíãë³¿.
1838 — ó ãàâàíü Íüþ-Éîð-
êà ïðèáóâ àíãë³éñüêèé êî-
ðàáåëü"Ñ³ð³óñ",ïåðøå ìîðñü-
êå ñóäíî ç ïàðîâèìè äâèãó-
íàìè,ùî ïåðåòíóëî Àòëàíòè-
êó áåç äîïîìîãè â³òðèë. Ïî-
äîðîæ òðèâàëà 18 äí³â ³ 10
ãîäèí.
1915 — ó õîä³ Ïåðøî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè ï³ä ÷àñ àòàêè á³ëÿ

ì³ñòà ²ïð (Áåëüã³ÿ) íà øåñ-
òèê³ëîìåòðîâ³é ä³ëÿíö³ ôðîí-
òó í³ìö³ âïåðøå çàñòîñóâàëè
îòðóéíèé ãàç: ïðîòÿãîì 5-òè
õâèëèí ïðîòè ôðàíöóç³â áó-
ëî âèïóùåíî 180 òîíí õëî-
ðó. ²ç 15-òè òèñÿ÷ îòðóºíèõ
òðåòèíà çàãèíóëà. ×åðåç äâà
ðîêè â öüîìó æ ðàéîí³
í³ìåöüêà àðì³ÿ çàñòîñóâàëà
óæå ³íøèé ãàç, ã³ð÷è÷íèé,
êîòðèé ³ îòðèìàâ íàçâó ïî
ì³ñöþ áî¿â — ³ïðèò.
1918—óÁàêóïðîãîëîøåíî íå-
çàëåæíó â³ä Ðîñ³¿ Çàêàâêàçü-
êóÄåìîêðàòè÷íó Ôåäåðàòèâ-
íó Ðåñïóáë³êó. ×åðåç ì³ñÿöü
âîíà ðîçïàëàñü íà òðè äåð-
æàâè —ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ (26
òðàâíÿ),Àçåðáàéäæàí (28 òðàâ-
íÿ) ³ Â³ðìåí³ÿ (30 òðàâíÿ).
1937—Âåðõîâíà Ðàäà ïðèé-
íÿëà óõâàëó ïðî Äåðæàâíèé
ãåðá Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè.

ÐÅÆÈÑÅÐ ô³ëüìó «Õàéòàðìà» ïðî
äåïîðòàö³þ êðèìñüêèõ òàòàð Àõ-
òåì Ñå¿òàáëàºâ íèí³ ïðàöþº íàä
ñòâîðåííÿì ñòð³÷êè ïðî çàõèñíè-
ê³â Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó. ßê ðîç-
ïîâ³â Zik’ó ñàì Ñå¿òàáëàºâ, «öå áó-
äå ô³ëüì ïðî íîâó êðà¿íó, ïðî àð-
õ³òåêòîð³â íîâî¿ êðà¿íè». Â³í ðîç-
ïîâ³â, ùî çàðàç òâîð÷à ãðóïà ïðà-
öþº íàä ñòâîðåííÿì ñöåíàð³þ
ô³ëüìó. Êîíñóëüòóþòü àâòîð³â á³é-
ö³ ÀÒÎ, çîêðåìà, «ê³áîðãè», ïðåä-
ñòàâíèêè «Ïðàâîãî ñåêòîðó» òà
«Àéäàðó». «Äëÿ ìåíå âåëèêà ÷åñòü,
ùî ñåðåä êîíñóëüòàíò³â ùîäî íà-
ïèñàííÿ ñöåíàð³þ ó íàñ º ðåàëüí³
á³éö³. ¯õí³ ñïîãàäè ³ ïîðàäè áàãà-

òî äëÿ íàñ çíà÷àòü. Öåé ïðîåêò äëÿ
ìåíå äóæå âàæëèâèé»,— çàçíà÷èâ
Ñå¿òàáëàºâ. Çà éîãî ñëîâàìè, çà-
ðàç â³äáóâàºòüñÿ òîòàëüíå ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ íàøî¿ êðà¿íè. Ëþäè,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ïåðåäîâ³é, ÷³ò-
êî ðîçóì³þòü, ÿêèì âîíè õî÷óòü
áà÷èòè ìàéáóòíº ñâîº¿ êðà¿íè. «Âî-
íè ÷³òêî ðîçóì³þòü, íàâ³ùî ïåðå-
áóâàþòü òàì, ÿêîþ áà÷àòü ñâîþ
êðà¿íó ³ ïðîïîíóþòü ÷³òê³ êðîêè
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïëàí³â. Ìåíå âðà-
æàº ÿñí³ñòü ¿õíüîãî ìèñëåííÿ»,—
íàãîëîñèâ ðåæèñåð.

Íàãàäàºìî, ô³ëüì «Õàéòàðìà»
áóâ îäíèì ç ïðåòåíäåíò³â íà ïðå-
ì³þ «Îñêàð» â³ä Óêðà¿íè, à â òðàâ-

í³ 2014 ðîêó ê³íîñòð³÷êà Ñå¿òàá-
ëàºâà îòðèìàëà ðîñ³éñüêó ïðåì³þ
«Í³êà». Ô³ëüì «Õàéòàðìà» òàêîæ
îòðèìàâ äâ³ ïðåì³¿ íà ³òàë³éñüêî-
ìó Ì³æíàðîäíîìó ê³íîôåñòèâàë³
«Ê³ìåð³ÿ» �

Ðåæèñåð «Õàéòàðìè» âæå ïðàöþº 
íàä ô³ëüìîì ïðî «ê³áîðã³â»
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