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Êèÿíè îòðèìàþòü á³ëüø 
ÿê³ñí³ ïðîòåçè
� Êè¿âðàäà ãîòóº íîâèé ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ ³íâàë³ä³â òåõçàñîáàìè

«Ìè çàõèùàºìî êèÿí
â³ä øàëåíèõ òàðèô³â 
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè,
ÿê³ ñïóñòèëè óðÿä 
³ ÍÊÐÅÊÏ»

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî â åô³ð³ 5 êàíàëó. «Ì³ñüêà âëà-
äà ôîðìóº ºäèíèé òàðèô,ÿêèé íå ï³ä-
âèùóâàâñÿ ³ ï³äâèùóâàòèñÿ íå áóäå—
öå êâàðòïëàòà. Âñ³ ³íø³ øàëåí³ òàðè-
ôè íàì ñïóñòèëè Êàáì³í ³ ÍÊÐÅÊÏ.
Êèÿíè ñêàðæàòüñÿ: ÿêùî ïåíñ³ÿ òðî-
õè á³ëüøå 1000 ãðí,à ðàõóíîê íà îïëà-
òó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã—800 ãðí,òî ÿê
æèòè? Ñüîãîäí³ êëþ÷îâèé âèêëèê äëÿ
íàñ — çàõèñòèòè íàéâðàçëèâ³ø³ âåð-
ñòâè íàñåëåííÿ. ² ìè ïðàöþºìî â öüî-
ìó íàïðÿìêó. Ïîÿñíþºìî ëþäÿì, ÿê
ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ ñóáñèä³ÿìè.À â³ä
ìîíîïîë³ñò³â âèìàãàºìî îá´ðóíòóâàí-
íÿ òàðèô³â. ² òàêîæ çîáîâ’ÿçàëè ¿õ âñòà-
íîâèòè ë³÷èëüíèêè òåïëà,ùî íàäàñòü
çìîãóêèÿíàì çàîùàäèòè äî 30 % êîø-
ò³â»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ïèòíà âîäà 
ç-ï³ä êðàíó» 
ðåàë³çîâóºòüñÿ 
çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà

«Íå âñ³ êèÿíè ìîæóòü êóïèòè áóòèëüî-
âàíó âîäó. ² ìè çíàºìî, ùî ïèòè âî-
äó ç-ï³ä êðàíó øê³äëèâî äëÿ çäî-
ðîâ’ÿ. Öþ âîäó î÷èùóþòü õëîðîì —
íå äóæå êîðèñíîþ ðå÷îâèíîþ. Íà
ñüîãîäí³ ìè çàïðîâàäèëè ñó÷àñíó
ñèñòåìó î÷èùåííÿ âîäè ³ ïî÷àëè ¿¿
âïðîâàäæåííÿ ç Îáîëîí³. ² ïðîäîâ-
æèìî ¿¿ ïîøèðþâàòè, ùîá óâåñü Êè-
¿â ïèâ âîäó, î÷èùåíó çà ºâðîïåé-
ñüêèìè ñòàíäàðòàìè»,— íàãîëîñèâ
ìåð Êèºâà.Â³í çàçíà÷èâ,ùî î÷èùåí-
íÿ âîäè â³äáóâàºòüñÿ çà ñó÷àñíèìè
òåõíîëîã³ÿìè. Öåé ïðîåêò ðåàë³çî-
âóºòüñÿ çà ðàõóíîê ³íâåñòîðà — í³-
ìåöüêî¿ êîìïàí³¿. «Ç áþäæåòó íå âè-
òðà÷åíî í³ êîï³éêè.Âñå â³äáóâàºòüñÿ
çà ðàõóíîê ³íâåñòèö³é ³ íå êîøòóâà-
òèìå êèÿíàì äîäàòêîâèõ ãðîøåé»,—
ñêàçàâ ïàí Êëè÷êî.

Çåìë³ á³ëÿ ìåòðî 
«Ë³ñîâà» ïîâåðíóòî 
êèÿíàì

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà ï³äòðèìàâ
ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè òà çî-
áîâ’ÿçàâ ïðèâàòíå òîâàðèñòâî ïîâåð-
íóòè ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ 0,40
ãà çåìë³ âàðò³ñòþ ïîíàä 11 ìëí ãðí
á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Ë³ñîâà». ßê ç’ÿñó-
âàëîñÿ,ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ ç 2009 ðî-
êó îðåíäóâàëà ä³ëÿíêó,ùî ðîçòàøîâà-
íà íà âóë. Ê³îòî, 10, äëÿ åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ìàé-
äàí÷èêà.Òîð³ê òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó çà-
âåðøèâñÿ. Ïðîòå æîäíèõ ð³øåíü ïðî
ïîíîâëåííÿ îðåíäè âêàçàíîìó òîâà-
ðèñòâó Êè¿âðàäà íå ïðèéìàëà.Ïîïðè
öå ïðèâàòíà ñòðóêòóðà é íàäàë³ ïðî-
äîâæóâàëà êîðèñòóâàòèñü ä³ëÿíêîþ.
Çâàæàþ÷è íà ïîðóøåííÿ,ïðîêóðàòó-
ðà çàÿâèëà ïîçîâ äî ñóäó ç âèìîãîþ
çâ³ëüíèòè íåçàêîííî çàéìàíó òåðè-
òîð³þ. Íàðàç³ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêó-
ðàòóðè çàäîâîëåíî â ïîâíîìó îáñÿç³.

ÁÞÄÆÅÒÍÀ, à ïåðåä öèì ³ êîì³-
ñ³ÿ ç ïèòàíü ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ï³äòðèìàëè
ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî çàáåçïå÷åí-
íÿ òåõí³÷íèìè òà ³íøèìè çàñîáà-
ìè ðåàá³ë³òàö³¿ êèÿí-³íâàë³ä³â òà
îñ³á ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿ-
ìè». Ïîðÿäêîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ âè-
çíà÷åííÿ ìåõàí³çìó áåçîïëàòíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ³íâàë³ä³â (â ïåð-
øó ÷åðãó òèõ, õòî îòðèìàâ ³íâà-

ë³äí³ñòü â ÀÒÎ), ä³òåé-³íâàë³ä³â,
îñ³á ïîõèëîãî â³êó, ÿê³ ìàþòü ïðîá-
ëåìè îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó,
³íø³ çàõâîðþâàííÿ, à òàêîæ æ³íîê,
ÿê³ çàçíàëè ìàñòåêòîì³þ.

Íàñïðàâä³ ïîðÿäîê íàäàííÿ òà-
êî¿ ï³ëüãè çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ
óðÿäó. Â³í ñòîñóºòüñÿ âèòðàò ç äåð-
æàâíîãî áþäæåòó. Ì³íñîöïîë³òè-
êè ðåêîìåíäóâàëî ÊÌÄÀ ðîçðî-
áèòè âëàñíèé ïîðÿäîê ùîäî âè-

êîðèñòàííÿ êîøò³â ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó.

Â³äòàê, Êè¿â äåùî âäîñêîíàëèâ
öåé ìåõàí³çì. Ïî-ïåðøå, ïðàêòè÷-
íî çí³ìàþòüñÿ ãðàíè÷í³ ö³íè. «Ìè
óâàæíî îïðàöþâàëè, ïîäèâèëèñÿ
òîé ïîðÿäîê — ³ â³ä÷óëè íåîáõ³ä-
í³ñòü çàòâåðäæåííÿ ñàìå â ì³ñò³
Êèºâ³ íîâîãî ïîðÿäêó. ×îìó? Òî-
ìó ùî òèì ïîðÿäêîì, ÿêèé çàòâåð-
äæåíèé óðÿäîì, âèçíà÷åí³ ãðàíè÷-
í³ ñóìè âàðòîñò³ ïðè ñêëàäíîìó
ïðîòåçóâàíí³. Ìè ãîâîðèìî, ùî çà
á³ëüø ÿê³ñíå òðåáà ïëàòèòè òðîø-
êè á³ëüøå. À â ìåæàõ òèõ êîøò³â,
çàòâåðäæåíèõ ì³í³ñòåðñòâîì, ÿê³ñ-
íó ïðîäóêö³þ ïðè íèí³øí³õ ö³íàõ
âèãîòîâèòè íåìîæëèâî»,— ïîÿñ-
íèëà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà Äåïàðòàìåí-
òó ñîö³àëüíî¿ ïîë³-
òèêè Ñâ³òëàíà Óñ-
òèìåíêî. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, â Äåïàðòàìåí-
ò³ áóäå ñòâîðåíà ñïå-
ö³àëüíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ðîçãëÿäàòèìå
âàðò³ñòü êîæíîãî âèðîáó ³ òîä³ âæå
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî îïëàòó âè-
êîíàíèõ ïîñëóã.

Äðóãèé âàæëèâèé ìîìåíò —
ì³ñüêà âëàäà âïðîâàäæóº íîâ³ âè-
ìîãè ÿêîñò³. Âèðîáè ìàþòü â³äïî-

â³äàòè ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì
ISO 9001 òà ISO 13485. Íèí³ áàãà-
òî çàÿâíèê³â íå äóæå õî÷óòü ïðî-
òåçè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà.
Àëå ñàìå òàê³ äîçâîëÿº îïëà÷óâà-
òè çàêîíîäàâñòâî çà ðàõóíîê áþ-
äæåòó. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ ñîöïîë³-

òèêè Þð³é Êðèêó-
íîâ ïîÿñíèâ, ùî çà-
ìîâëÿòè òðåáà îáî-
â’ÿçêîâî ó â³ò÷èçíÿ-
íèõ âèðîáíèê³â, àëå
íå îáîâ’ÿçêîâî ó äåð-

æàâíèõ. «Ìîæíà ³ â ïðèâàòíèõ. Âî-
íè, äî ñëîâà, âèêîðèñòîâóþòü äî
90 % ³ìïîðòíèõ êîìïëåêòóþ÷èõ —
³òàë³éñüê³, ³ñïàíñüê³, í³ìåöüê³. Òî-
ìó ïðîòåçè äîâîë³ ÿê³ñí³»,— çàçíà-
÷èâ ïàí Êðèêóíîâ.

Ïðîòåçè âèäàþòüñÿ îäèí ðàç
íà 2-3 ðîêè. Ïðè÷îìó, íà êîæíó
óøêîäæåíó ê³íö³âêó. Ô³íàíñóâàí-
íÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çä³éñíþ-
ºòüñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàìè «Òóðáî-
òà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì». Íà 2015 ð³ê
íà ö³ âèòðàòè ïåðåäáà÷åíî 9,7 ìëí
ãðí. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ëþäåé ç
³íâàë³äí³ñòþ âíàñë³äîê ÀÒÎ á³ëü-
øàº, öÿ ñóìà ìîæå áóòè çá³ëüøå-
íà ïðè çàòâåðäæåíí³ íîâî¿ ïðî-
ãðàìè. Ä³ÿ íèí³øíüî¿ «Òóðáîòè»
äîá³ãàº ê³íöÿ â ïîòî÷íîìó ðîö³ �

Êèÿíè-³íâàë³äè, â ïåðøó ÷åðãó á³éö³ ÀÒÎ, ÿê³ çàçíàëè âàæêèõ ïîðàíåíü, çìîæóòü îòðèìóâàòè á³ëüø äîðîã³ òà ÿê³ñí³ ïðîòåçè é ³íø³ òåõí³÷í³ çàñîáè ðåàá³ë³òàö³¿ 
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Êèÿíè-³íâàë³äè, â ïåðøó ÷åðãó á³éö³ ÀÒÎ, ÿê³ çà-
çíàëè âàæêèõ ïîðàíåíü, çìîæóòü îòðèìóâàòè
á³ëüø äîðîã³ òà ÿê³ñí³ ïðîòåçè é ³íø³ òåõí³÷í³ çà-
ñîáè ðåàá³ë³òàö³¿. Öå ïåðåäáà÷åíî íîâèì ïîðÿä-
êîì, ÿêèé ãîòóºòüñÿ çàòâåðäèòè Êè¿âðàäà. Ïîïå-
ðåäíüî ïðîåêò ï³äòðèìàëè âñ³ êîì³ñ³¿. Ïîðÿäîê
çí³ìàº âèìîãó ãðàíè÷íèõ ö³í ³ âïðîâàäæóº ì³æíà-
ðîäí³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³ ùîäî âèðîá³â. ¯õ îïëàòà ç
ì³ñüêîãî áþäæåòó çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê ïðî-
ãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì». Íà öåé ð³ê íà
òåõçàñîáè äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ïåðåäáà÷åíî
9,7 ìëí ãðí.
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ВИРІШИЛА:

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

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

ання�04.03.2015�таі�питання:

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

�анам�та�посадовим�особам.

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

ної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�оро-

дження�Почесною��рамотою�Верховної�Ради

Ураїни�Мірошничено�Катерини�Борисівни.

3.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рі-

шення�Київсьої�місьої�ради�від�25.12.2014

№ 745/745�«Про�затвердження�план��діяль-

ності�Київсьої�місьої�ради�з�під�отови�про-

етів�ре��ляторних�атів�на�2015�рі».

4.�Про�звільнення�Посольства�Швейцар-

сьої�Конфедерації�в�Ураїні�від�сплати�па-

йової��часті�(внесів)���створенні�соціальної

та�інженерно-транспортної� інфрастр�т�ри

м.�Києва.

5.�Про�звільнення�Представництва�Това-

риства�«Місіонери�Божественної�любові»�в

Ураїні�від�сплати�пайової��часті�(внесів)��

створенні�соціальної�та�інженерно-транс-

портної�інфрастр�т�ри�м.�Києва.

6.�Про�присвоєння�імені��раїнсьо�о�про-

фесора�Гр�шевсьо�о�Сер�ія�Федоровича

спеціалізованій�шолі�№ 14�з�по�либленим

вивченням�німецьої�мови.

7.�Про�діяльність�ом�нально�о�підприєм-

ства�«Центр�ідентифіації�тварин»�та�ом�наль-

но�о�підприємства�«Прит�ло�для�тварин».

8.�Інформація�про�хід�б�дівництва�житла

для�иян,�яі�потерпіли�від�діяльності��р�пи

інвестиційно-б�дівельних�омпаній�«Еліта-

Центр».

9.�Про�затвердження�перелі��нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва,�право�оренди

яих�виборюється�на�он�рсних�засадах�(від

02.12.2014�№ 08/231-1414/ПР).

10.�Про�затвердження�перелі��нежитло-

вих�приміщень�ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�право�орен-

ди�яих�виборюється�на�он�рсних�засадах

(від�03.12.2014�№ 08/231-1422/ПР).

11.�Про�затвердження�перелі��нежитло-

вих�приміщень�ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�право�орен-

ди�яих�виборюється�на�он�рсних�засадах

(від�22.12.2014�№ 08/231-1623/ПР).

12.�Про�затвердження�перелі��нежитло-

вих�приміщень�ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�право�орен-

ди�яих�виборюється�на�он�рсних�засадах

(від�20.01.2015�№ 08/231-101/ПР).

13.�Про�затвердження�перелі��нежитло-

вих�приміщень�ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва,�право�орен-

ди�яих�виборюється�на�он�рсних�засадах

(від�20.01.2015�№ 08/231-102/ПР).

14.�Про�передач��в�оренд��без�проведен-

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�18.12.2014�№ 08/231-1573/ПР).

15.�Про�передач��в�оренд��без�проведен-

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�21.01.2015�№ 08/231-106/ПР).

16.�Про�передач��в�оренд��нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином��претен-

дент�� на� право� оренди� (від� 21.01.2015

№ 08/231-107/ПР).

17.�Про�передач��в�оренд��нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином��претен-

дент�� на� право� оренди� (від� 21.01.2015

№ 08/231-108/ПР).

18.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�28�люто�о�2013�ро�

№ 60/9117�«Про�передач��релі�ійній�ор�ані-

зації�Свято-Флорівсьом��жіночом��монас-

тирю�м.�Києва�Київсьої�єпархії�Ураїнсьої�пра-

вославної�церви�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Фролівсьій,�6/8���Подільсьом��районі�м.

Києва»�(від�21.11.2014�№ 08/231-1255/ПР).

19.�Про�передач��в�оренд��без�проведен-

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�06.12.2015�№ 08/231-238/ПР).

20.�Про�передач��в�оренд��без�проведен-

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�30.01.2015�№ 08/231-184/ПР).

21.�Про�передач��в�оренд��без�проведен-

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�02.02.2015�№ 08/231-202/ПР).

22.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�28.02.2013�№ 63/9120

«Про�Тимчасовий�порядо�передачі�(надан-

ня)�земельних�діляно���орист�вання�або��

власність�із�земель�ом�нальної�власності�в

місті�Києві».

23.�Повторний�роз�ляд�рішення�Київсьої

місьої�ради�«Про�поновлення�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«РИНОК-1»�для�реон-

стр�ції�приринової�площі�під�тимчасов��ав-

тостоян��з�об’єтами�дорожньо�о�сервіс�

(без�права�апітальної�заб�дови)�на�в�л.�Еле-

тротехнічній,�4-а���Деснянсьом��районі�м.

Києва�(із�змінами�та�доповненнями,�внесе-

ними�до�овором�про�внесення�змін�до�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни�від�02.02.2012

№ 62-6-00584)�та�внесення�змін�до�ньо�о)»

із�обґр�нт�ванням�за�важень�Київсьо�о�місь-

о�о��олови.

24.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�підприємств��«Учбово-ви-

робничий�центр�самовиживання�інвалідів

БЛАГО+»�Все�раїнсьої��ромадсьої�ор�а-

нізації�«Союз�ор�анізацій�інвалідів�Ураїни»

на�в�л.�К�рсьій,�1/26���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�соціально�о�ма-

�азин��(К-23029).

25.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«ІТАК»�на�в�л.�Ма�ніто�орсьій,

1�(літ.�Е)���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-22032).

26.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�СПІЛЬНОМУ�УКРАЇНСЬКО-

ПОЛЬСЬКОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ЄВРОХІМ»

на�в�л.�Червонотацьій,�81-а���Деснянсьо-

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

сл��ов�вання�виробничо-сладсьо�о�примі-

щення�(К-21695).

27.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�Гри�орян�Анжелі�Геор�іївні

та�Гри�орян�Ірині�Ашотівні�на�просп.�Маяов-

сьо�о,�11-а/2���Деснянсьом��районі�м.�Ки-

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

лі�для�пошив��і�ремонт��вз�ття�(К-22237).

28.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�Левчен��Вітор��Васильо-

вич��на�в�л.�Крайній,�10-а���Деснянсьом�

районі�м.�Києва�для�реонстр�ції,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�приміщень�ма�ази-

н��(К-22345).

29.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«Мета�Імпес-Центр»�на�в�л.

Ма�ніто�орсьій,�1�(літ.�VII)���Деснянсьом�

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

�ов�вання�б�дівель�слад��(К-22026).

30.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«БІТЕК-С»�на�в�л.�Ма�ніто�ор-

сьій,�1�(літ.�XLV)���Деснянсьом��районі�м.

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

дівлі�слад��(К-22033).

31.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�Гончаров��Петр��Олесан-

дрович��на�в�л.�Ма�ніто�орсьій,�1���Деснян-

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

обсл��ов�вання�офісно-сладсьих�б�дівель

(К-17956).

32.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«ТОРГОВИЙ�ДІМ�«БІЛОРУСЬКІ

НАФТОПРОДУКТИ»�на�в�л.�Озерній,�3�(літ.

А)�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�автозаправної

станції�з�подальшою�реонстр�цією�(К-22894).

33.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«A�B�C»�на�в�л.�П�хівсьій,�4

(літ.�А,�Б)���Деснянсьом��районі�м.�Києва

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

слад��ан�арно�о�тип��та�адміністративно-

поб�тово�о�приміщення�(К-22686).

34.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни��аражно-б�дівельном��о-

оператив��«Каваз»�на�в�л.�Кавазьій,�15��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�для�обсл�-

�ов�вання��аражів�(К-17606).

35.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельних�діляно�ом�нальном��підприємств�

«Дарницье�лісопарове��осподарство»���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�для�ведення�лі-

со�осподарсьо�о�виробництва�(К-20799).

36.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�районній��ромадсьій�ор�а-

нізації�«Об’єднання�співвласниів�автостоян-

и�№ 50»�на�в�л.�Миоли�Лавр�хіна,�15/46��

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

атації�та�обсл��ов�вання�підземної�автосто-

яни�(К-20422).

37.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГО-

МОНТАЖ»�на�в�л.�П�хівсьій,�1-а���Деснянсьо-

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

сл��ов�вання�виробничої�бази�(К-22740).

38.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�фізичній�особі�Маров��І�о-

рю�Юхимович��на�в�л.�Зарічній,�45-т�(літ.�А)

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

атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о�б�дин-

�,�ма�азин��(К-22853).

39.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«ДВ�КОНСТРАКШН»�на�в�л.

Нижньоюрівсьій,�47�(літери�Б,�В)���Поділь-

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

обсл��ов�вання�адміністративних�б�дівель

(К-22550).

40.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

повідальністю�«Бест�Лайн»�на�в�л.�Промис-

ловій,�4���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�сладсьих

б�дівель�(К-22692).

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

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

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

повідальністю�«Проет-Бюро»���пров.�Михай-

лівсьом�,�10/2�(літ.�А)���Шевченівсьом�

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

�ов�вання�нежитлової�б�дівлі�офісно�о�при-

значення�(К-23201).

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

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

мельної�діляни�об’єднанню�співвласниів

ба�атовартирно�о�б�дин��«Пров�ло�Ми-

хайлівсьий,�8»,���пров.�Михайлівсьом�,�8��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�для�ес-

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

но�о�житлово�о�б�дин��(К-23629).

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

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

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

повідальністю�«БІГНАПІ�і�партнери»�на�просп.

Генерала�Ват�тіна,�7���Деснянсьом��райо-

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

вання�омплес��нежилих�б�дівель�і�спор�д

та��ідротехнічної�спор�ди�(К-22147).

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

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

мельної�діляни�ом�нальном��підприємств�

«Київтранспарсервіс»�на�просп.�Петра�Гри-

�орена�(на�розподільчій�см�зі,�навпроти�б�д.

10,�12�на�в�л.�Миш��и)�для�пар�вання�ав-

тотранспорт�,�облашт�вання,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�автостояни�з�об’єтами

транспортної�інфрастр�т�ри�(К-20882).

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

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

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

повідальністю�«КП�«Оптова�база»�на�в�л.�Ле-

ніна;�б�дино�42-���Дарницьом��районі�м.

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

жилої�спор�ди-холодильниа�(К-23705).

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

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

мельної�діляни�ом�нальном��підприємств�

«Київтранспарсервіс»�на�просп.�Петра�Гри-

�орена�(розподільча�см��а�навпроти�б�д.

36 —�38)���Дарницьом��районі�м.�Києва�для

пар�вання�автотранспорт�,�облашт�вання,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�автостояни

з�об’єтами�транспортної� інфрастр�т�ри�

(К-21925).

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

проет��земле�строю�щодо�передачі���влас-

ність��ромадсьій�ор�анізації�«Садівницье

товариство�«Фронтови»�земель�за�ально�о

орист�вання�(доро�и,�проїзди,�б�дівлі�охо-

рони)�на�в�л.�Медовій���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва�(К-21246).

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

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

мельної�діляни�Державном��територіально-

�ал�зевом��об’єднанню�«Південно-Західна

залізниця»�на�просп.�Відрадном�,�52���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�для�обсл��о-

в�вання�та�еспл�атації�б�дівель�і�спор�д�за-

лізнично�о�транспорт�,�захисних�та��ріплю-

вальних�зелених�насаджень�(К-20948).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Шпаовсьом�

Леонід��Володимирович��на�в�л.�Горьо�о,

55-а�в�Дарницьом��районі�м.�Києва�для�б�-

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

дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�

(К-19184).

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

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

мельної�діляни��ромадянці�Срипіній�Але-

сандрі�Сер�іївні�на�в�л.�Аадеміа�Кащена,

28-б���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�для

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

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

(К-22772).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Швецю�Оле��

Володимирович��на�просп.�Броварсьом�,
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75���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для�б�-

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

дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�

(К-21661).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Касьян��Лео-

нід��І�орович��на�в�л.�Лесі�Ураїни,�12���Дес-

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

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

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

(К-21888).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Забрамном�

Борис��Віторович����2-м��пров.�Маршаа,�

4-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�індивід�ально�о��аража�(К-22680).

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

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

мельної�діляни��ромадянці�Омельч��Ользі

Сер�іївні�на�в�л.�3-ій�Садовій,�діл.�69���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�для�ведення

садівництва�(К-22969).

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

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

мельної�діляни��ромадянці�Безр��Тетяні

Володимирівні,�член��садово�о�товариства

«Містоб�дівни»,�на�в�л.�Малиновій,�діл.�26

��Подільсьом��районі�м.�Києва�для�ведення

олетивно�о�садівництва�(К-22115).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Міщен��Оле-

сандр��Петрович��на�в�л.�Л��овій,�4-а���Со-

лом’янсьом��районі�м.�Києва�для�б�дівниц-

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-22356).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Осадчом��Ми-

олі�Олесандрович��на�в�л.�Чайовсьо�о,

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

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�жит-

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

спор�д�(К-21481).

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

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

мельної�діляни��ромадянці�Лобзовій�Олені

Валентинівні�на�в�л.�Аадеміа�Кащена,�

28-а���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�для

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

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

(К-22767).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Ярмолен��Юрію

Олесійович����5-м��пров.�Садовом�,�3���Дес-

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

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21159).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Калоші�Олесандр�

Андрійович����5-м��пров.�Садовом�,�5-а��

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21155).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Гончарен��Ми-

олі�Миолайович����2-м��пров.�Сосновом�,

22���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для�б�-

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

дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�

(К-21152).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Васильчен�

Віталію�Васильович����5-м��пров.�Садовом�,

1-а���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для�б�-

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

дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�

(К-21151).

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

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

мельної�діляни��ромадянці�Гороховій�Аллі

Миолаївні���2-м��пров.�Сосновом�,�18���Дес-

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

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21168).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Провотар��Ана-

толію�Андрійович����2-м��пров.�Сосновом�,

16���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для�б�-

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

дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�

(К-21163).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Мельни��Єв-

�енію�Олесандрович����4-м��пров.�Садово-

м�,�12���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для

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

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

(К-21153).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Каленов��Бо-

рис��Сер�ійович����4-м��пров.�Садовом�,�10

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21157).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Моісєєв��Ва-

силю�Володимирович����4-м��пров.�Садово-

м�,�8���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для

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

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

(К-21165).

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

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

мельної�діляни��ромадянин��Серп�ть��Ва-

лерію�Васильович����4-м��пров.�Садовом�,�6

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21164).

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

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

мельної�діляни��ромадянці�Твердохліб�Оль-

зі�Василівні���5-м��пров.�Садовом�,�1���Дес-

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

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21158).

70.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни��ромадянин��Шарію�Воло-

димир��Павлович����5-м��пров.�Садовом�,�5

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21160).

71.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни��ромадянин��Гріц���Сер�ію

Петрович����4-м��пров.�Садовом�,�2-а���Дес-

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

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��ос-

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21150).

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

ет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни��ромадянин��Мартиню��Андрію

Васильович����5-м��пров.�Садовом�,�3-а��

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21162).

73.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни��ромадянин��Нова��І�орю

Антонович����2-м��пров.�Сосновом�,�20��

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21161).

74.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни��ромадянин��К�линсьом�

Андрію�Володимирович����4-м��пров.�Садо-

вом�,�2���Деснянсьом��районі�м.�Києва�для

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

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

(К-21156).

75.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни��ромадянин��М�хін��Леоні-

д��Геннадійович����4-м��пров.�Садовом�,�4

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21154).

76.�Про�передач��земельної�діляни��рома-

дянці�Ж�овій�Вірі�Гри�орівні,�член��садівничо-

�о�товариства�«Дніпро-1»,�для�ведення�оле-

тивно�о�садівництва�на�в�л.�39-тій�Садовій,�діл.

2-а���Дарницьом��районі�м.�Києва�(А-13098).

77.�Про�передач���ромадянці�Мілютено

Аллі�Миолаївні���приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�ведення�індивід�ально�о�са-

дівництва�на�в�л.�Ма�істральній,�16-б���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�(А-18760).

78.�Про�передач���ромадянин��Яровом�

Андрію�Миолайович����власність�земельної

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

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

і�спор�д�на�Столичном��шосе,�28-���Голосі-

ївсьом��районі�м.�Києва�(А-11832).

79.�Про�передач��земельної�діляни��ро-

мадянин��Романишин��І�орю�Іванович��для�б�-

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

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

в�л.�Червонофлотсьій,�3�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва�(А-19152).

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

роблення�до�ментації� із�земле�строю�що-

до�відведення�земельної�діляни�фізичній

особі —�підприємцю�Картозії�Лаліті�Шалвів-

ні�для�б�дівництва��ніверсам��на�в�л.�Коман-

дарма�Уборевича���Святошинсьом��районі

м.�Києва�(А-20322).

81.�Про�відмов��п�блічном��аціонерном�

товариств��трест��«Київмісьб�д-1»�імені�

М.�П.�За�ородньо�о�в�поновленні�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�б�дівництва

житлово�о�б�дин��на�в�л.�Олесандра�Саб�-

рова,�16-в���Деснянсьом��районі�м.�Києва

та�визначення�перелі��земельних�діляно

для�опрацювання�можливості�продаж��їх�(або

права�оренди�на�них)�на�земельних�тор�ах

(А-20669).

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

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

дення�земельної�діляни�ПРИВАТНОМУ�ПІД-

ПРИЄМСТВУ�«МЕТАЛ�СЕРВІС»�на�просп.�Ге-

роїв�Сталін�рада,�2-б�в�Оболонсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва,�обсл��ов�ван-

ня�та�ремонт��об’єта�інженерної� і�транс-

портної�інфрастр�т�ри�(�остьової�автостоян-

и)�(К-22013).

83.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�26.02.2010�№ 46/3484

«Про�продаж�земельної�діляни�на�земель-

них�тор�ах�(а�ціоні)�для�б�дівництва�та�ес-

пл�атації�б�дин��адміністративно-поб�то-

во�о�призначення�на�в�лиці�Теодора�Драй-

зера,�земельна�діляна�34���Деснянсьом�

районі�м.�Києва»�(Є-1240).

84.�Про�внесення�змін�до�до�оворів�орен-

ди�земельних�діляно�в�частині�приведення

розмір��орендної�плати���відповідність�до

статті�288�Податово�о�одес��Ураїни�

(А-21183).

85.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�09.10.2014�№ 295/295

«Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

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

підля�ає�продаж�»�(Є-1256).

86.�Про�передач��об’єднанню�співвласни-

ів�ба�атовартирно�о�б�дин��«Союз-А2»

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

�ов�вання�ба�атовартирно�о�б�дин��на

просп.�Відрадном�,�83���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(Д-1962).

87.�Про�передач���ромадянин��Паін��Юрію

Віторович��земельної�діляни�для�обсл��о-

в�вання�та�еспл�атації�офісних�приміщень

медио-фармацевтичної�омпанії�з�медич-

ним�центром,�аптеою�та��осподарсьо-слад-

сьими�приміщеннями�на�в�л.�Виш�ород-

сьій,�21�(літ.�З)���Подільсьом��районі�

м.�Києва�(А-15493).

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

приємцю�М�сієн��В’ячеслав��Степанович�

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

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

ма�азин��продовольчих�товарів�на�в�л.�Аа-

деміа�Заболотно�о,�94���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21109).

89.�Про�поновлення�ооператив��по�б�дів-

ництв��та�еспл�атації�індивід�альних��ара-

жів�«Дніпро»�до�овор��оренди�земельної�ді-

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

�атоповерхової�ооперативної�автостояни

та�для�завершення�б�дівництва,�подальшо-

�о�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�п�нт��тех-

нічно�о�обсл��ов�вання�на�в�л.�Північній,�3

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-21218).

90.�Про�поновлення�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«Ураїнсьий�центр�обсл�-

�ов�вання�пасажирів�на�залізничном��транс-

порті�Ураїни»�до�овор��оренди�земельної

діляни�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-�осподарсьих�б�дівель�і��о-

телю�«Еспрес»�на�б�льв.�Тараса�Шевчена,

38/40,�38/40-а���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-20972).

91.�Про�поділ�земельної�діляни�спожив-

чо�о�товариства —�олетив��індивід�альних

заб�довниів�«Метроло�»�на�в�л.�Метроло-

�ічній���Голосіївсьом��районі�м.�Києва,�при-

пинення�права�постійно�о�орист�вання�зе-

мельною�діляною�та�передач���ромадянам,

членам�споживчо�о�товариства —�олети-

в��індивід�альних�заб�довниів�«Метроло�»,

��приватн��власність�земельних�діляно�для

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

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

в�л.�Серпневій,�15�та�в�л.�Серпневій,�13��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-21184).

92.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�28.01.2015�№ 59/924

«Про�Про�рам��еономічно�о�і�соціально�о

розвит��міста�Києва�на�2015�рі».

93.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�28.01.2015�№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі».

94.�Про�внесення�змін�до�деяих�рішень

Київсьої�місьої�ради�щодо�надання�додат-

ових��арантій��часниам�антитерористич-

ної�операції�та�членам�їх�сімей.

95.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�17�люто�о�2011�ро�

№ 19/5406�«Про�затвердження�місьої�цільо-

вої�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч�иянам»�на

2011 —�2015�рои»�та�фінанс�вання�її�захо-

дів���2015�році.

96.�Про�надання�з�оди�на�передач��р�хо-

мо�о�слад��зі�сфери��правління�вионавчо-

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

місьої�державної�адміністрації)�до�сфери

�правління�Міністерства�інфрастр�т�ри�Ура-

їни.

97.�Про�визнання�статей�7�та�8�Заон��Ура-

їни�«Про�Державний�бюджет�Ураїни�на�2015

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

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

ово�о�мінім�м��та�мінімальної�заробітної

плати�таими,�що�пор�ш�ють�права�та�інте-

реси�територіальної��ромади�столиці�Ура-

їни —�міста-�ероя�Києва.

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

ділянці�0,48��а�на�в�л.�Петра�Верши�ори,�

9-����Дніпровсьом��районі�м.�Києва�та�ви-

знання�таим,�що�втратило�чинність,�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�29�листопада

2012�ро��№ 619/8903�«Про�надання�Дніп-

ровсьій�районній�в�місті�Києві�державній�ад-

міністрації�земельної�діляни�для�б�дівництва,

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

б�дин��з�підземним�парін�ом�на�в�л.�Пет-

ра�Верши�ори,�9-����Дніпровсьом��районі

м.�Києва».

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

ділянці�орієнтовною�площею�0,21��а�вздовж

в�лиці�Аадеміа�Корольова�(примиає�до

б�дин��№ 10�та�до�лінії�швидісно�о�трам-

ваю)���Святошинсьом��районі�м.�Києва.

100.�Про�надання�стат�с��свер��земель-

ній�ділянці�орієнтовною�площею�0,11��а�бі-

ля�б�дин��1-а�на�проспеті�Леся�К�рбаса��

Святошинсьом��районі�м.�Києва.

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

ною�відповідальністю�«Центр�сприяння�підпри-

ємництв�»�до�овор��оренди�земельної�ділян-

и�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання�спортивно-розважально�о�омплес�

на�перетині�просп.�Леся�К�рбаса�та�в�л.�Аа-

деміа�Корольова���Святошинсьом��районі

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-20930).

102.�Про�вре��лювання�питань�щодо�б�-

дівництва�житлових�омплесів�«Шевченів-

сьий�вартал»,�«Молодіжна�ініціатива»,�«За-

тишний»,�«К�зьминсьий»,�«К�зьминсьий-2»

та�«Посольсьий»���Шевченівсьом��районі

міста�Києва.

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

мельної�діляни�від�28.03.2008�№ 78-6-00528,

�ладено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та

товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Архітет�рно-б�дівельний�альянс».
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104.�Про�визнання�таим,�що�втратило�чин-

ність,�рішення�Київсьої�місьої�ради�від

26.02.2010�№ 418/3856�«Про�передач��това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ГОЛ-

ДЕН�ХАУС»�земельних�діляно�для�омплес-

ної�реонстр�ції�спортивно�о�омплес��ста-

діон��«Старт»,�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�спортивно-оздоровчо�о�ом-

плес��та�ба�атоф�нціонально�о�житлово-

офісно�о�омплес��з�приміщеннями�тор�о-

во-розважально�о�призначення�та�парін�ом

на�в�л.�Шол�дена,�26-28/4���Шевченівсьо-

м��районі�м.�Києва».

105.�Про�надання�дозволів�на�розроблен-

ня�проетів�земле�строю�щодо�відведення

земельних�діляно��ромадянам —�членам�сі-

мей�за�иблих�иян�Героїв�Небесної�Сотні�в

с.�Биівня���Деснянсьом��районі�м.�Києва

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

вих�б�динів,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�(К-24438).

106.�Інформація��енерально�о�диретора

КП�«Київпастранс»�Майзеля�С.�П.�про�робо-

т��підприємства.

107.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�01.12.2003�№ 79-6-00162,��ла-

дено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та�то-

вариством�з�обмеженою�відповідальністю

«СБС-НАДІЯ»�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�бло��соціально-поб�тово�о�призна-

чення�на�перетині�Страте�ічно�о�шосе�та�просп.

На�и���Голосіївсьом��районі�м.�Києва.

108.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сьої�місьої�ради�від�26.12.2014�№ 753/753

«Про�надання�ом�нальном��підприємств��з

�тримання�та�еспл�атації�житлово�о�фонд�

спеціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»

земельних�діляно�для�житлово�о�б�дівниц-

тва�(малоповерхово�о —�до�4-х�наземних�по-

верхів)�для��часниів�АТО�(поранених�і�чле-

нів�родин,�в�яих��часнии�антитерористич-

ної�операції�за�ин�ли�при�проведенні�АТО)

та�для�соціально-поб�тово�о�б�дівництва�в

с.�Биівня���Деснянсьом��районі�м.�Києва».

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу проекту рішення Київради 
«Про створення тимчасової контрольної комісії 

Київської міської ради з питань контролю за діяльністю 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та комунальних 
підприємств у сфері розміщення тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально8культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності, 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, 
майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства»
Рішення Київської міської ради № 57281/1436 від 28 травня 2015 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин тринадцятої та
чотирнадцятої статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра8
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�за�основ��проет�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�«Про�створення�тимча-

сової�онтрольної�омісії�Київсьої�місьої�ра-

ди�з�питань�онтролю�за�діяльністю�вионав-

чо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої

місьої�державної�адміністрації)�та�ом�наль-

них�підприємств���сфері�розміщення�тимча-

сових�спор�д�тор�овельно�о,�поб�тово�о,�со-

ціально-�льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення

для�здійснення�підприємницьої�діяльності,

засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі,�майданчиів�для�харч�вання

біля�стаціонарних�заладів�ресторанно�о��ос-

подарства».

2.�Постійній�омісії�Київсьої�місьої�ради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсьої�етии�разом

з�постійною�омісією�Київсьої�місьої�ради�з

питань�дотримання�заонності,�правопоряд�

та�боротьби�з�ор�пцією�доопрацювати�зазна-

чений�проет�рішення�та�винести�йо�о�на�роз-

�ляд�пленарно�о�засідання�сесії�Київсьої�місь-

ої�ради.
Київський міський голова

В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 161/1026 від 4 березня 2015 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Регламенту Київської міської ра8
ди Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підтримати�деп�татсьі�запити,�внесені

деп�татами�Київсьої�місьої�ради�та�о�олоше-

ні�на�пленарном��засіданні�Київсьої�місьої

ради�04.03.2015,�з�ідно�з�додатом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�яим�на-

правлено�деп�татсьий�запит,�надати�офіцій-

н��письмов��відповідь�на�ньо�о�Київсьій�місь-

ій�раді�і�деп�татам�Київсьої�місьої�ради�про-

тя�ом�десяти�днів�з�момент��отримання�запи-

т�.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�заст�пниа�місьо�о��олови —�се-

ретаря�Київсьої�місьої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

04.03.2015�№ 161/1026

Депутатські запити органам та посадовим особам, внесені депутатами 
Київської міської ради та підтримані на пленарному засіданні 

Київської міської ради 04.03.2015

№ п/п Автор
запиту

Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО
Роман
Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо необхідності
приведення нормативно'правових актів Київської міської державної адміністрації у сфері
розміщення інформаційних вивісок у відповідність до чинного законодавства

2. АНДРЕЙКО
Роман
Богданович

Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Звєрєву В. П.
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Лутковській В. В. Генеральному
прокурору України Шокіну В. М. Щодо перевірки законності розміщення конфіденційної
інформації про громадян України в мережі Інтернет

3. АНДРІЙКО
Руслан
Юрійович

Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії Київської міської ради з
питань власності Береговому Ю. М. Щодо вжиття заходів із забезпечення реалізації
закладом культури права оренди

4. АНДРІЙКО
Руслан
Юрійович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. Щодо вжиття заходів боротьби з
незаконною торгівлею видами рослин, занесених до Червоної книги України

5. АНДРІЙКО
Руслан
Юрійович

Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Репіку В. М. Щодо списання боргу по сплаті за оренду комунального
приміщення на вул. Жилянській, 26'а ГО "Оперативно'рятувальна служба м. Києва"

6. АНДРІЙКО
Руслан
Юрійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо звернення
територіальної громади міста Києва стосовно повернення історичних назв та
перейменування вулиць, площ, провулків міста Києва

7. БОНДАРЕНКО
Володимир
Дмитрович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. Про ігнорування керівництвом ТОВ "Ві Ді
Проджект" правил забудови м. Києва та щодо незаконного будівництва на вул. Булгакова,
12, яке порушує права громадян та загрожує їх життю і здоров'ю

8. БОНДАРЕНКО
Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо створення мережі стаціонарних громадських вбиралень в місті Києві

9. БОНДАРЕНКО
Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. Щодо звернення трудового колективу майстерні з
ремонту рухомого складу служби утримання рухомого складу та ТІ КП "Київпастранс"
щодо необґрунтованого переміщення майстерні з вул. Сім'ї Сосніних на вул. Туполєва, 21

10. БРИГИНЕЦЬ
Павло
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Про надання доручення щодо проведення
відповідної перевірки (інспекції) існуючих АЗС м. Києва з метою налагодження належного
благоустрою територій обслуговування АЗС м. Києва та забезпечення вільного проходу,
проїзду мешканців міста Києва

11. БРОДСЬКИЙ
Олександр
Якович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Радуцькому М. Б. Щодо
ремонту покрівлі Київської міської клінічної лікарні № 9

12. БРОДСЬКИЙ
Олександр
Якович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О. Щодо
нормалізації водопостачання в будинку № 4'6/2 на вул. Орловській

13. БРОДСЬКИЙ
Олександр
Якович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О. Щодо
нормалізації гарячого водопостачання в будинку № 12 на вул. Щусєва

14. БРОДСЬКИЙ
Олександр
Якович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо забезпечення контролю за термінами
виконання робіт по перекладанню електромереж ПАТ "Київенерго" та відновлення
благоустрою на вул. Щусєва

15. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо перевірки комунальної корпорації
"Київавтодор"

16. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо відновлення роботи бюветів на бульв.
Ромена Роллана, 6/10 та на вул. Сім'ї Сосніних, 6'а

17. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо порушення законних інтересів ліквідаторів'
чорнобильців працівниками КМДА, що можуть привести до акцій протесту в березні 2015
року

18. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо відновлення асфальтного покриття
прибудинкової території за адресою: просп. Леся Курбаса, 18

19. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо незадовільного стану дорожнього
покриття у Дарницькому районі міста Києва

20. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. Щодо надання інформації про обставини смерті
Ворони В. М.

21. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. Щодо надання інформації про
обставини смерті Ворони В. М.

22. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В. Щодо
надання інформації по заходах з підтримки та популяризації розвитку української мови та
культури у місті Києві

23. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Репіку В. М. Щодо заборгованості із виплати заробітної
плати в комунальних підприємствах КМДА

24. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Спасибку О. В. Щодо
приведення у відповідальність до норм житлового законодавства квартир, наданих
пільговим категоріям киян у будинку 40'а на вулиці Клавдіївській

25. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Спасибку О. В. Про
обставини приймання'передачі квартир у будинку 40'а на вулиці Клавдіївській

26. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Начальнику Державної фінансової інспекції в м. Києві Яценку А. П. Щодо проведення
перевірки комунальної корпорації "Київавтодор"

27. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О. Г. Щодо незаконної забудови
земельних ділянок міста Києва

28. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Репіку В. М. Щодо надання інформації про розміри
премій заступників голови КМДА, директорів департаментів КМДА

29. ГАПЧУК
Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо фінансово'господарської діяльності
комунальних підприємств м. Києва за 2014 рік та плани на 2015 рік

30. ГАПЧУК
Максим
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Хонді М. П. Щодо прозорості здійснення фінансово'господарської діяльності органу
самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Видубичі"

31. ГАПЧУК
Максим
Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо невідкладного проведення ревізії діючих міських цільових програм у м. Києві з
початку їх дії та прогнозів їх виконання на 2015 рік

32. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо правомірності використання земельної
ділянки на Дніпровській набережній в районі затоки Берковщина у Дарницькому районі
міста Києва

33. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо проведення перевірки підрозділами
виконавчого органу Київської міської ради та вжиття заходів реагування на колективне
звернення громадян ' мешканців ОСН "Квартальний комітет "Зариваха" у Дарницькому
районі м. Києва стосовно бездіяльності ТОВ "Академ'Клуб" і вирішення проблем, що
виникли навколо земельної ділянки на вул. Іжевській та вул. Трускавецькій

34. ГРЕСЬ 
Марк
Вікторович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. Щодо дотримання законів органами досудового
розслідування

35. ГРЕСЬ 
Марк
Вікторович
КУЗИК 
Петро
Миколайович
ГАЦЬКО
Василь
Миколайович
ГОЛОВНЯ
Роман
Григорійович
ПАВЛИК
Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо створення робочої групи по пошуку
додаткових надходжень до бюджету міста Києва
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36. ГРИЦЕНКО Олексій
Анатолійович

Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Бочковському С. С.
Начальнику ГУ ДСНС України у місті Києві Окатову С. М. 
Щодо надання інформації про готовність об'єктів цивільної оборони столиці
(перевірка готовності до експлуатації місць укриття населення у підземному
просторі (бомбосховищ) у місті Києві

37. ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович
СЕВЕРИНЕНКО Василь
Миколайович
КАРПЕНКО Анатолій
Якович 
ЧЕРНІКОВ Олександр
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Про незаконне встановлення павільйонів на перетині вулиць Драйзера та
Електротехнічної у Деснянському районі міста Києва

38. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виконання приписів Положення про Концепцію реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333Gр

39. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. 
Щодо фінансування органів місцевого самоврядування в місті Києві

40. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Директору Департаменту Державної архітектурноGбудівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л. А. 
Щодо перевірки дотримання будівельних та архітектурних норм під час виконання
ремонтних робіт на вул. Стрілецькій, 4, кв. 6

41. ГУСОВСЬКИЙ Сергій
Михайлович

Т. в. о. Голови Державної фіскальної служби України Мокляку М. В. 
Щодо розмежування загальнодержавних та місцевих податків і зборів з метою
реалізації концепції децентралізації влади у місті Києві

42. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо підготовки позову до Київського апеляційного господарського суду про
повернення кінотеатру "Зоряний" у власність територіальної громади міста Києва

43. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо збереження пам'ятки архітектури
"Будинок іподрому" на вул. Суворова, 9

44. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики Карпенку А. Я. 
Щодо контролю за рівнем цін на товари, ліки та продукти харчування в місті Києві

45. ЄСКІНА Олена
Олександрівна

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. Щодо негайного вжиття заходів для запобігання знищенню
найдавнішої історичної пам'ятки України національного значення G гори Юрковиці
(Хоревиці) у місті Києві

46. ЄСКІНА Олена
Олександрівна

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. Щодо звернення мешканців стосовно будівництва 2Gї черги ЖК
"Покровський посад" у безпосередній близькості до їх будівель та розширення
дороги за рахунок їх прибудинкової території на вул. Студентській G Пимоненка

47. КАРПЕНКО Анатолій
Якович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Про незаконне здійснення паркування транспортних засобів на вулицях
Електротехнічній та Братиславській у Деснянському районі міста Києва

48. КАРПЕНКО Анатолій
Якович 
ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович
СЕВЕРИНЕНКО Василь
Миколайович
ЧЕРНІКОВ Олександр
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Про незаконне встановлення павільйонів на перетині вулиці О. Сабурова та
проспекту В. Маяковського у Деснянському районі міста Києва

49. КАРПЕНКО Анатолій
Якович 
ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович
СЕВЕРИНЕНКО Василь
Миколайович
ЧЕРНІКОВ Олександр
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Про недоліки в організації проведення ярмарків вихідного дня у Деснянському
районі міста Києва

50. КАРПЕНКО Анатолій
Якович ГУЛЕЙ Ярослав
Танасійович
СЕВЕРИНЕНКО Василь
Миколайович
ЧЕРНІКОВ Олександр
Михайлович

Генеральному прокурору України Шокіну В. М. 
Щодо надання інформації та роз'яснень стосовно джерел фінансування
реконструкції будівлі з прибудовою прокуратури Деснянського району міста Києва

51. КОЛОДІЙ Богдан
Васильович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо капітального ремонту після пожежі та встановлення теплового лічильника в
будинку № 1 на вулиці Гната Юри

52. КОНОБАС Максим
Петрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. Щодо ліквідації торгівлі у підземних переходах на бульварі
Чоколівському у Солом'янському районі міста Києва

53. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Заступнику міського голови G секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо звернення мешканців вул. Драгоманова, 6Gа, Пчілки, 3Gа та Пчілки, 5 з
приводу незадовільного стану земельної ділянки

54. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Генеральному директору ПАТ "АК
"Київводоканал" Білику А. О. 
Щодо захисту інтересів мешканців міста Києва та надання інформації по платному
проведенню періодичної повірки засобів вимірювальної техніки води

55. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розгляду звернення громадянки Корженко Л. В. стосовно покращення
житлових умов

56. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. Генеральному директору
ПАТ "Київенерго" Фоменку О. В. 
Щодо захисту інтересів мешканців Деснянського району міста Києва у зв'язку з
відсутністю гарячого водопостачання у житлових будинках на вул. ШоломаG
Алейхема протягом чотирьох місяців

57. КУЗИК Петро
Миколайович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо розгляду звернення мешканців Деснянського району та отримання
інформації про вжиття необхідних заходів реагування правоохоронними органами

58. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розгляду звернення громадянки Наконечної Л. І. стосовно покращення
житлових умов

59. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо благоустрою прибудинкової території та встановлення спортивного
обладнання на вул. Кіото, 5 G 9

60. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення робіт з озеленення та благоустрою прибудинкової території на
вул. Матеюка, 5

61. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття на прибудинковій
території на просп. Лісовому, 15

62. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення відновлювальних робіт з благоустрою після ремонту
тепломереж на прибудинковій території на вул. Кіото, 11

63. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт сходових клітин та складення акта обстеження у
житловому будинку на вул. Жукова, 33

64. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття на прибудинковій
території на вул. Жукова, 24

65. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розгляду звернення громадянки Максименко З. О. стосовно покращення
житлових умов

66. КУТНЯК Святослав
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо взяття на облік сходів, розташованих від вул. Трудової до вул. Лук'янівської,
як безхазяйної нерухомої речі з подальшим переданням її в комунальну власність
м. Києва та визначенням балансоутримувачів, відповідальних за утримання цього
об'єкта

67. ЛАПШОВ Олександр
Васильович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Про ремонт підлоги у навчальноGвиховному комплексі "Усмішка"

68. ЛЕВАДА Сергій Якович Начальнику Державної фінансової інспекції в м. Києві Яценку А. П. 
Про здійснення перевірки обґрунтування тарифів на житловоGкомунальні послуги

69. ЛЕВАДА Сергій Якович Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо надання правової оцінки дій КП "Господар Дарницького району міста Києва"

70. ЛИМАР Юлія
Володимирівна

Начальнику управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві Макаренку М. М. 
Щодо звернення мешканців стосовно підвищення безпеки пішоходів та
облаштування пішохідного переходу на ділянці на вул. Софії Перовської між
будинками 60Gа та 62/1 на просп. Перемоги у Шевченківському районі міста Києва

71. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Генеральному
директору КО "Київзеленбуд" Симонову С. А. 
Щодо надання інформації та пояснень з приводу питання фінансування
реконструкції парку Партизанської слави

72. МЕЛІХОВА Тетяна
Іванівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо порушення містобудівного законодавства в питанні самочинного виконання
будівельних робіт з реконструкції нежитлових приміщень під магазин на вул.
Бальзака, 63Gб

73. МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови G секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості у провулку
Коломийському Голосіївського району міста Києва

74. МЕЛЬНИЧУК Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови G секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо громадських вбиралень на території Національного природного
Голосіївського парку ім. М. Рильського

75. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Заступнику міського голови G секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо екологічної ситуації озера Редькіне

76. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо забезпечення прав громадян у сфері фізичної культури та спорту

77. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) Репіку В. М. 
Щодо надання інформації про заборгованість перед бюджетом

78. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Директору Державної архітектурноGбудівельної інспекції у місті Києві 
Горобченко Л. А. 
Щодо надання інформації стосовно прийняття в експлуатацію будівлі на вул.
Проектній, 1

79. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Директору Департаменту комунальної власності міста Києва Гудзю А. А. 
Щодо надання інформації стосовно діючих договорів оренди приміщень
комунальної власності, які знаходяться на території дитячих садків

80. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Начальнику Державної інспекції сільського господарства в місті Києві 
Карпеєву М. М.  
Щодо надання інформації стосовно дотримання земельного законодавства при
використанні земельної ділянки на перетині просп. Петра Григоренка та вул.
Здолбунівської

81. МІСЮРЕНКО Євгеній
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання штатного розпису до проекту рішення Київської міської ради від
25.02.2015 № 08/231G411/ПР "Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 19.06.2014 № 11/11 "Про затвердження структури та загальної чисельності
секретаріату Київської міської ради"

82. МУХА Вікторія
В'ячеславівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення роботи бюветних комплексів у Святошинському районі міста
Києва

83. МУХА Вікторія
В'ячеславівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо організації транспортного маршруту до Київської міської клінічної лікарні 
№ 5

84. НАЗАРОВА Рена
Рафіковна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки факту вирубки лісу біля села Биківня (мікрорайон Троєщина,
Деснянський район)

85. НАЗАРОВА Рена
Рафіковна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо законності знаходження мансардного поверху на горищі житлового будинку
№ 17 на вул. Арсенальній та відповідного розпорядження про надання дозволу на
його реконструкцію

86. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо включення до інвестиційної програми ПАТ "Київенерго" по встановленню
будинкових вузлів обліку теплової енергії будинку № 3 на вул. Радужній
Дніпровського району міста Києва

87. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо механізму нарахування оплати за опалення та термінової реєстрації у ПАТ
"Київенерго" встановленого у листопаді місяці 2014 року теплового лічильника у
будинку № 25Gб на бульварі Перова у  Дніпровському районі міста Києва

88. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо облаштування ручного спуску до озера Райдуга для людей з обмеженими
можливостями та обмеження проїзду автотранспорту по зеленій зоні навколо
озера

89. ОВРАМЕНКО Олена
Вікторівна 
СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович
КУСТОВА Вікторія
Валентинівна
ЗАКРЕВСЬКА Людмила
Олександрівна 
ГРЕСЬ Марк Вікторович
МАНДРИК Валентина
Львівна 
МУХА Вікторія
В'ячеславівна 
БРИЧУК Костянтин
Григорович 
КРИКУНОВ Юрій
Володимирович
ШЛАПАК Алла
Василівна 
ШВИРИД Микола
Васильович 
ГОЛОВНЯ Роман
Григорійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України
стосовно надання інформації та вжиття заходів по безперебійному постачанню на
підприємства м. Києва продукції

90. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо сплати послуг за централізоване опалення мешканцями Святошинського
району міста Києва

91. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонту в першому під'їзді будинку № 18Gа на вул. Зодчих у
Святошинському районі міста Києва

92. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення роботи бювету у Святошинському районі міста Києва

93. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Прем'єрGміністру України Яценюку А. П. 
Щодо надання дозволу на проведення позапланової перевірки на предмет замірів
рівня шуму на проспекті Леся Курбаса, 6Gг

94. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо невиконання рішення Київської міської ради від 25.12.2014 № 742/742 "Про
додаткові заходи з реалізації принципів відкритості та публічності у діяльності
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)"
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95. ПАВЛИК Віталій
Андрійович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вжиття дієвих та ефективних заходів посадовими особами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
комунальними підприємствами, установами та організаціями для розробки та
впровадження дієвих програм щодо запобігання та протидії корупції 

96. ПИШНЯК Вадим
Петрович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту підвального приміщення в будинку № 7 на вул. Петрицького в
Святошинському районі міста Києва 

97. ПИШНЯК Вадим
Петрович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення пандуса в будинку № 10 на вул. Жмеринській в
Святошинському районі міста Києва 

98. ПИШНЯК Вадим
Петрович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення газового лічильника у кв. 173 в будинку № 74 на вул. Зодчих в
Святошинському районі міста Києва 

99. ПИШНЯК Вадим
Петрович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо звернення мешканців з проханням перевірки та приведення у належний
санітарноGтехнічний стан підвальних приміщень на вул. Петрицького, 7
Святошинського району міста Києва 

100. ПИШНЯК Вадим
Петрович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо звернення мешканців з проханням перевірки та приведення у належний
санітарноGтехнічний стан підвальних приміщень на вул. М. Котельникова, 26
Святошинського району міста Києва 

101. ПИШНЯК Вадим
Петрович 

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо звернення мешканців з проханням перевірки та приведення у належний
санітарноGтехнічний стан підвальних приміщень на вул. Зодчих, 62
Святошинського району міста Києва 

102. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо звернення мешканців з проханням перевірки та приведення у належний
санітарноGтехнічний стан підвальних приміщень на вул. Петрицького, 11
Святошинського району міста Києва

103. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо звернення мешканців Святошинського району міста Києва з приводу
ситуації, що склалась навколо розкрадання бюджетних коштів, виділених на
реконструкцію та будівництво прибудови до СЗШ № 140 на вул. Львівській, 47/8

104. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо прийняття розпорядження про організаційноGправові заходи стосовно
створення скверу імені Василя Стуса, в якому передбачити чіткі заходи в 2015 році,
направлені на завершення створення зазначеного скверу

105. СУЛИГА Юрій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виділення додаткових коштів для Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації по програмі "Турбота. Назустріч киянам" на 2015 рік

106. СУЛИГА Юрій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо подовження маршруту громадського транспорту до будинку № 1 на вул.
Хвильового

107. СУХІН Юрій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо паркування автомобілів на тротуарах та місцях для проходу пішоходів

108. СУХІН Юрій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо систематичного невивезення сміття на зупинці "Жуляни G 2"

109. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Голові Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О. 
Щодо реалізації конституційних прав на житло мешканців будинку № 7 на вул.
Тверський тупик у Печерському районі міста Києва

110. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо повірки квартирних засобів обліку на холодне та гаряче водопостачання

111. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо передачі житлових будинків, які знаходяться на балансі Київської обласної
ради, до комунальної власності міста Києва

112. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо незаконного використання нежитлових приміщень, комунального майна
територіальної громади міста Києва

113. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо перевірки факту законності проведення ремонтних робіт ТОВ
"Інвестконсалтинг" на вул. Мечникова, 4 у Печерському районі міста Києва

114. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо звернення мешканців будинку № 19 на бульварі Лесі Українки у
Печерському районі міста Києва

115. ФЕДОРЧЕНКО Сергій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. Т. в. о. голови Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. Начальнику Деснянського
РУГУ МВС України в місті Києві Куряті Л. Л. 
Щодо звернення мешканців гуртожитку за адресою: проспект Броварський, 89Gа

116. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту житловоGкомунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Новицькому Д. Ю. Щодо усунення шкоди, завданої під час ремонтних робіт на
площі Дружби Народів, 3

117. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту житловоGкомунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Новицькому Д. Ю. 
Щодо незадовільної роботи опалення у будинку на вулиці Героїв Сталінграда, 19

118. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту житловоGкомунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Новицькому Д. Ю. 
Щодо незадовільної роботи опалення у будинку на вулиці Щусєва, 24Gа

119. ШВИРИД Микола
Васильович

Директору департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
Кузьменку М. А. 
Щодо надання графіка встановлення павільйонів, які будуть здійснювати торгівлю
трьома сортами соціального хліба, та адреси їх встановлення

120. ШЛАПАК Алла
Василівна

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо звернення мешканців ОСББ "ЖБКG
24" стосовно усунення порушень санітарних норм шляхом демонтажу МАФа на
прибудинковій території будинку на вул. Катерини Білокур, 5/17

121. ШУЛЬГА Наталія
Іванівна

Начальнику Державної фінансової інспекції в м. Києві Яценку А. П. 
Щодо отримання копії матеріалів контрольних заходів Державної фінансової
інспекції в м. Києві стосовно загальноосвітніх навчальних закладів державної та
комунальної форм власності

122. ШУЛЬГА Наталія
Іванівна

Заступнику начальника управління з питань правоохоронної роботи, запобігання
та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Івасенку М. М. 
Щодо надання інформації про хід виконання Міської цільової програми правової
освіти населення міста Києва на 2012 G 2016 роки за 2012, 2013 та 2014 роки

123. ЯЛОВИЙ Костянтин
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо винесення на розгляд чергової сесії Київської міської ради проекту рішення
"Про управління районами міста Києва"

124. ЯЛОВИЙ Костянтин
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо звернення мешканців стосовно жахливого стану благоустрою через
самовільно встановлені ТС та МАФи та стихійну торгівлю, сміттєзвалище та
антисанітарію біля станції метро "Нивки"

Київський міський голова В Кличко

Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київської
міської ради VII скликання 19.03.2015

Рішення Київської міської ради № 262/1127 від 19 березня 2015 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�III�сесії�Київради�VII�слиання�19.03.2015

таі�питання:

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

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої�місь-

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

та�слад�постійних�омісій�Київради�VII�сли-

ання».

3.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«В�личний�омі-

тет�«В�лиця�Маарена»���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва».

4.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«В�личний�омі-

тет�«В�лиця�Севастопольсьа»���Дарницьо-

м��районі�м.�Києва».

5.�Про�внесення�змін�до�Положення�про

оренд��майна�територіальної��ромади�міста

Києва,�затверджено�о�рішенням�Київсьої�місь-

ої�ради�від�22�вересня�2011�ро��№ 34/6250.

6.�Про�створення�Центр��соціально-психо-

ло�ічної�реабілітації�дітей�та�молоді�з�ф�нціо-

нальними�обмеженнями�Дарницьо�о�район�

міста�Києва.

7.�Про�проведення�он�рсно�о�відбор��ан-

дидатів�на�заміщення�ваантних�посад�ерів-

ниів�засобів�масової�інформації�Київсьої�місь-

ої�ради.

8.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�09.12.2014�№ 539/539�«Про�за-

твердження�спис��народних�засідателів�Шев-

ченівсьо�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

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

ої�ради�від�09.12.2014�№ 531/531�«Про�за-

твердження�спис��присяжних�Дніпровсьо�о

районно�о�с�д��міста�Києва».

10.�Інформація�диретора�КП�«Київрелама»

про�робот��підприємства.

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�23.01.2015�№ 08/231-114/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�23.01.2015�№ 08/231-116/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�27.01.2015�№ 08/231-142/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�30.01.2015�№ 08/231-185/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�30.01.2015�№ 08/231-186/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�06.02.2015�№ 08/231-245/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�06.02.2015�№ 08/231-248/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�06.02.2015�№ 08/231-250/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�12.02.2015�№ 08/231-279/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�12.02.2015�№ 08/231-280/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�13.02.2015�№ 08/231-302/ПР).

22.�Про�передач��в�оренд��нежитлово�о�при-

міщення�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�єдином��претенден-

т��на�право�оренди�(від�22.12.2014�№ 08/231-

1622/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�29.12.2014�№ 08/231-1640/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�29.12.2014�№ 08/231-1641/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�06.02.2015�№ 08/231-247/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�06.02.2015�№ 08/231-249/ПР).

27.�Про�списання�шляхом�продаж��транс-

портних�засобів,�яі�належать�до�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�13.01.2015�№ 08/231-62/ПР).

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

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

територіальної��ромади�міста�Києва�(від

15.01.2015�№ 08/231-78/ПР).

29.�Про�внесення�змін���додато�5�до�рішен-

ня�Київсьої�місьої�ради�від�02��р�дня�2010

ро��№ 284/5096�«Про�питання�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва»�(від�30.01.2015�№ 08/231-176/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�17.02.2015�№ 08/231-317/ПР).

31.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проетів�земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно�ом�нальном��підприємств�

по��триманню�зелених�насаджень�Солом’янсьо-

�о�район��м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�ес-

пл�атації�парів,�сверів�та�б�львар����Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(К-22641).

32.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЕКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНИЙ�МЕХАНІЧНИЙ�ЗАВОД�«ЗВАРКА»,�ТО-

ВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ�«ЦЕНТРОСЕРВІС»�та�ТОВАРИСТВУ�З�ОБ-

МЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТРАДИЦІЇ

ПЛЮС»�на�просп.�Мосовсьом�,�23�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва�для�реонстр�ції

омплес��б�дівель�і�спор�д�з�доб�довою�та

розширенням�для�розміщення�тор�овельних

заладів�з�влашт�ванням�автопарін���(К-22961).

33.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»�на�просп.

Леся�К�рбаса,�15-а�(літера�А)���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�ес-

пл�атації�ма�азин��(К-22286).

34.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

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

ств��«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»�на�просп.�Оболонсьо-

м�,�36-б�(літ.�А,�В)�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

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

лих�б�дівель —�ма�азин��та�слад��(К-22312).

35.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНО-

МУ�ТОВАРИСТВУ�«СІЛЬПО�РІТЕЙЛ»�на�б�льв.

Кольцова,�14-м�(літера�А)���Святошинсьом�

районі�м.�Києва�для�обсл��ов�вання�та�ес-

пл�атації�тор�овельно�о�центр��(К-22287).

36.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

мельної�діляни�автоооператив��«Атив»�на

в�л.�Фанерній,�17���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

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

жів�(К-21038).
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37.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и��о-

м�нальном��підприємств��«Дире�ція�з��апітально�о

б�дівництва�та�ре�онстр��ції»�«Київб�дре�онстр��ція»

на��звозі�К�дрявсь�ом�,�2���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�для�ре�онстр��ції�систем�теплопостачання

житлових�б�дин�ів�шляхом�заміни�вб�дованих��оте-

лень�на�мод�льні�(встановлення�мод�льних��отелень)

(К-20677).

38.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и��ромадя-

нин��Малиновсь�ом��Вадим��Єв�енович��на�в�л.�Петра

Запорожця,�26�(літера�«М»)���Дніпровсь�ом��районі�

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

но�о�бюро�(К-21869).

39.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�об’єднан-

ню�співвласни�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин���«ЛУКСОР»

на�в�л.�Шов�овичній,�3���Печерсь�ом��районі�м.�Києва

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ба�атоповерхово�о

б�дин���(К-22218).

40.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«БУДІВЕЛЬНА�КОМ-

ПАНІЯ�«МІСЬКЖИТЛОБУД»�на�в�л.�Голосіївсь�ій,�13-���

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ш�оли-сад�а�(К-22851).

41.�Про�надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян�и�товари-

ств���ом�нальном��підприємств��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)�«КИЇВСЬКЕ�ІНВЕСТИЦІЙНЕ�АГЕНТСТВО»�на�в�л.

Василя�Пори�а,�7 —�9���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�для

б�дівництва�ба�атоф�н�ціонально�о��омпле�с��з�підзем-

ним�пар�ін�ом�(К-24294).

42.�Про�передач��товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«ДІМ�НА�МИХАЙЛІВСЬКІЙ»�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежитлово�о�б�дин-

���(офісних�приміщень)�на�в�л.�Михайлівсь�ій,�7�(літ.�А)

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(А-20344).

43.�Про�передач��земельної�ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЛАН-У�раїна»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі�та�влаш-

т�вання�пар�ін���на�в�л.�Довнар-Запольсь�о�о,�5�(літ.�А)

��Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6885).

44.�Про�передач��міжнародном��бла�одійном��фонд�

«Родовід»�земельної�ділян�и�для�бла�о�строю�зони�від-

почин���(бла�о�стрій�набережної�та�влашт�вання�при-

чал��для�плав�чих�засобів)�на�в�л.�Ми�ільсь�о-Слобідсь�ій,

7���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-1588).
За�інчення	в	настпном	номері

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И Й
А Р А К Е О

Е М І С А Р Н О Г Д
Щ У П В О З Б У Т

А Р А Б Е С К Л А Р И
С Т А Ж И С Т М А Ш А

И К Т О Р О В С Ю
С К Л О А К О Л А Д А

Відповіді на сканворд 

Â çâ'ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ôàêòè÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã,Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Æèòëî-ñåðâ³ñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869, ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà,ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì
ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Ðîçðàõîâàíà âàðò³ñòü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä 
òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íà åëåêòðîííó
àäðåñó ÒÎÂ "Æèòëî-ñåðâ³ñ": 5331@ukr.net (ç îáîâ'ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³
"Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿"), àáî çà àäðåñîþ: 03038, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîòàñ³â ßð, 8.

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
02.04.2015 ¹ 307 â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ¹ 865/865 â³ä
26.12.2014 ðîêó, îãîëîøóº ïðî ðåçóëüòàòè êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿
åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ
ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ
ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ.

Ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ðåàë³çàö³¿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â
ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ ì³ñòà Êèºâà, â ÿêèõ ñòâîðåí³ îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, à òàêîæ ó êîîïåðàòèâíèõ áóäèíêàõ âèçíàíî:

Äàðíèöüêèé ðàéîí
- ÎÑÁÁ "Ôëàãìàí", ÎÑÁÁ "Ïåðøèé áóäèíîê", ÎÑÁÁ "Îñîêîðêè-Êè¿â";

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí
-ÎÑÁÁ "Äàíüêåâè÷à-10", "ÎÑÁÁ-8", ÆÁÊ  "Õ³ì³ê-14","Àâòîòðàíñïîðòíèê-5";

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîí
- ÎÑÁÁ "Áàøòà";

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí
- ÎÊ ÆÁÊ "Ñòð³ëà-3", ÆÁÊ "Êâàçàð-6", ÎÑÁÁ "Õìåëüíèöüêèé";

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðàëüíî -

âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê".
Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ äîïóñêàþòüñÿ îñîáè â³êîì äî 60 ðîê³â, ìàþòü

âèùó îñâ³òó (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò) òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â³äïîâ³äíîãî
íàïðÿìêó ï³äãîòîâêè. Ñòàæ òâîð÷î¿ ðîáîòè íå ìåíøå 5 ðîê³â.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó
êàäð³â ç ôîòîãðàô³ºþ, àâòîá³îãðàô³ÿ, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó
òà òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ (ó ò.÷. ïñèõ³÷íîãî),
ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó òåàòðàëüíî - âèäîâèùíîãî çàêëàäó
êóëüòóðè "Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð ëÿëüîê".

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â-01004, áóëüâ. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3.

Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-62-59.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, òåë. 280-02-20), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì
îðåíäè òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 16,4 êâ. ì ïåðøîãî ïîâåðõó â áóäèíêó
¹ 13/2 íà âóëèö³ Øîâêîâè÷í³é äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (íàäàííÿ
îôòàëüìîëîã³÷íèõ ïîñëóã íàñåëåííþ) ç ðîçì³ðîì ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîì íà
31.12.2014 —3471,67 ãðí áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
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. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 416 600 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Âòðà÷åí³: äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè ¹ 166 â áóä.14-Á ïî âóë.Âåðáèöüêîãî, ì.Êè¿â,
ðåºñòðîâèé ¹ 1-90 â³ä 10.01.2001 ðîêó íà ïðàâî âëàñíîñò³ Ìîòóçêà Â³êòîðà Áîðèñîâè÷à,
ïîñâ³ä÷åíîãî ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Íåñòåðåíêî Þ.Á., à òàêîæ äóáë³êàò äîãîâîðó êóï³âë³-
ïðîäàæó êâàðòèðè ¹ 166 â áóä.14-Á ïî âóë. Âåðáèöüêîãî, ì.Êè¿â, ðåºñòðîâèé ¹ 1- 1590 â³ä
25.05.2007ðîêó íà ïðàâî âëàñíîñò³ Ìîòóçêà Â³êòîðà Áîðèñîâè÷à,ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì
Íåñòåðåíêî Þ.Á.,— ââàæàòè íåä³éñíèìè.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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) 

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.08.2005 ¹745 "Ïðî ïåðåõ³ä äî ºäèíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó

åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ ñïîæèâà÷àì"òà ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 25.06.2015 ¹ 1877 ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðîåíåðã³þ
äëÿ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ) ç óðàõóâàííÿì ãðàíè÷íèõ ð³âí³â ïðè ïîñòóïîâîìó ïåðåõîä³ äî ôîðìóâàííÿ ºäèíèõ
ðîçäð³áíèõ òàðèô³â äëÿ ñïîæèâà÷³â íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó ëèïí³ 2015 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ,
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 1 ëèïíÿ 2015 ðîêó

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ËÈÏÍ² 2015 ðîêó ç 22.00 äî 4.00 

¹ ï/ï Àäðåñè áóäèíê³â Ðîçðàõîâàíèé òàðèô 2015 ð.

1 Áåõòåðºâñüêèé ïðîâ. ¹ 14 6,45

2 Ãîí÷àðà Îëåñÿ âóë. ¹ 26 5,93

3 ²ðèíèíñüêà âóë. ¹ 5/24 5,74

4 Êëîâñüêèé óçâ³ç âóë. ¹ 5 6,28

5 Êëîâñüêèé óçâ³ç âóë. ¹ 7 5,64

6 Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà âóë. ¹ 3-5 5,52

7 Êóäðÿâñüêà âóë. ¹ 13-19 5,66

8 Ïàâë³âñüêà âóë. ¹ 18 4,79

9 Ã²àòîðæèíñüêîãî âóë. ¹ 14 6,09

10 Ïðîòàñ³â ßð âóë. ¹ 8 6,06

11 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 28À-30À 5,78

12 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 44 6,21

13 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 45-49 4,81

14 Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà âóë. ¹ 80-82 6,33

15 Ùîðñà âóë. ¹ 36Á 5,50

16 Ùîðñà âóë. ¹ 36Â 5,46

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 ãîä. ó ãðí.

Ðîçì³ð òèæíåâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí.

Ñòàíîì íà 28.02.2015

² ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ
ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ²
ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À,
òåë. 292-03-98)

2 ïîâåðõ ÅÍÒÓÇ²ÀÑÒ²Â
ÂÓË., 41/2

99,80 ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß,
ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ëîã³êè, ³íîçåìíèõ ìîâ òà
õîðåîãðàô³¿) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³ 14,67 çà 1 ãîä. Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà
ó ãðí. 146,70 (Ïí-Ïò:

15.00-17.00 ãîä.)

2 ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ
ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ²
ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

(ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó,
6-À, òåë. 292-03-98)

2 ïîâåðõ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯
ÐÀÄÈ

ÁÓËÜÂ., 15-À

92,30 ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß,
ÙÎ ÇÄ²ÉÑÍÞª ÎÑÂ²ÒÍÞ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ëîã³êè, ³íîçåìíèõ ìîâ òà
õîðåîãðàô³¿) (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³ 12,20 çà 1 ãîä. Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà
ó ãðí. 122,00 (Ïí-Ïò:

15.00-17.00 ãîä.)

² êëàñ
íàïðóãè

(27,5 êÂ ³
âèùå)

Êð³ì òîãî,
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ II êëàñ íàïðóãè 
(äî 27,5 êÂ)

Êð³ì òî ãî ,  Ï Ä Â ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ, íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ì³ñüêîãî
åëåêòðè÷íîãî òðàíñïîðòó òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ
îðãàí³çàö³é êîï./êÂòãîä

131,72 26,34 158,06 150,20 30,04 180,24

Ì³ñüêèé åëåêòðè÷íèé òðàíñïîðò, êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè
ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./êÂòãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä
26.02.2015)

52,50 10,50 63,00 52,50 10,50 63,00

Çîâí³øíº îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ó ìåæàõ
âèçíà÷åíèõ çîí äîáè, êîï./êÂòãîä (Ïîñòàíîâà
ÍÊÐÅ ¹1030 â³ä 22.10.2004 (³ç çì³íàìè ³
äîïîâíåííÿìè)

Ó ìåæàõ çîí äîáè* 32,93 6,59 39,52 37,55 7,51 45,06

²íø³ ãîäèíè äîáè 131,72 26,34 158,06 150,20 30,04 180,24

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³- â äâîêðàòíîìó
ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî
Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãåòèêó" â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà
Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 11.06.1999, ãðí./êÂò (³ç çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ "ÍÅÊ
"Óêðåíåðãî" â³ä 25.11.2014 ¹06-1-1/13396): 

� Í³÷íèé ïåð³îä; 

� Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä; 

� Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25 

1,02

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 24 ãîä. äî 7 ãîä.

ç 7 ãîä äî 8 ãîä 
ç 11 ãîä äî 20 ãîä 
ç 23 ãîä äî 24 ãîä 

ç 8 ãîä äî 11 ãîä 
ç 20 ãîä äî 23 ãîä

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè ÷àñó
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ â³ä
20.12.2001 ¹ 1241 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðàìà ÄÏ "ÍÅÊ
"Óêðåíåðãî" â³ä 25.11.2014 ¹06-1-1/13396): 
� Í³÷íèé ïåð³îä; 
� Äåííèé ïåð³îä:

0,35 
1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä.
7 ãîä. äî 23 ãîä.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ 
ïî âóë. Ãîí÷àðà, 32 - Á, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 149,5 êâ. ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ - äëÿ çä³éñíåííÿ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (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 2392400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 12 869,12 ãðí.
áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî 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.



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, ïðèáîðêàéòå áóí-

òàðñüêèé äóõ, ñàìå â³í

çäàòíèé ç³ïñóâàòè ñòîñóí-

êè ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì. Áóäüòå

ö³ëåñïðÿìîâàíèìè, çîñåðåäüòåñÿ

íà ïðîáëåìíèõ ïèòàííÿõ áóòòÿ.

Ñàìå öüîãî äíÿ äëÿ âàñ ñòàíå î÷å-

âèäíîþ íåîáõ³äí³ñòü ïåðåêëþ÷è-

òèñÿ íà ³íø³ îáåðòè, êàðäèíàëü-

íî çì³íèòè ñòèëü ä³é.

ÍÀ ÒÅËÜÖ²Â î÷³êóº êðàõ

áàãàòüîõ çàäóì³â, ïðîòå

íå ïàí³êóéòå, çáåðåãòè ð³â-

íîâàãó ñë³ä íåîäì³ííî. Íàñàìïå-

ðåä ïðèä³ë³òü óâàãó ñàìîïî÷óòòþ,

äîòðèìóþ÷èñü çäîðîâîãî ñòèëþ

áóòòÿ, îäíàê ðåöåïò ïîâíîãî îçäî-

ðîâëåííÿ ïîëÿãàº â óì³íí³ áåçêîí-

ôë³êòíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç îòî÷åí-

íÿì.

ÁËÈÇÍßÒÀ ïîòðàïëÿòü â

ðóñëî íåâ³äâîðîòíèõ ïî-

ä³é, ç’ÿñóºòüñÿ, ùî âàø³

ñì³ëèâ³ ïëàíè íà ìàéáóò-

íº çàçíàþòü çì³í, àêòèâ³çóþòüñÿ

ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç êðåäèòà-

ìè, áîðãàìè, ïîäàòêàìè, ñïàä-

êîì.

ÐÀÊÈ ïåðåáóâàòèìóòü â

åêçàëüòîâàíîìó ñòàí³.Â³çü-

ì³òü ñåáå â ðóêè é íå ï³ä-

äàâàéòåñÿ ðóéí³âíèì åìîö³éíèì

ñïàëàõàì, íå ïðèéìàéòå âàæëèâèõ

ð³øåíü ï³ä âïëèâîì ñóïåðå÷ëèâî-

ãî äóõó, ùî çëîâ³ñíî òåðçàº âàñ. Ð³-

øó÷³ êðîêè ïî÷åêàþòü...

ËÅÂÈ, òèõà âîäà ãðåáëþ

ðâå. . . Öå ïðî âàñ, îäíàê

ë³ïøå, àáè öüîãî íå òðà-

ïèëîñÿ. Çàêóë³ñí³ ïîä³¿ ðîçãîð-

òàþòüñÿ ç êîñì³÷íîþ øâèäê³ñòþ,

òîæ ñèä³òü òèõî, íå «òðóá³òü» äî-

âêîëà ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ.

Ä²ÂÈ, ñ³ìåéíà òà äðóæíÿ

àòìîñôåðà âêðàé íàåëåê-

òðèçîâàíà, äàëåêîãëÿäí³

ïëàíè ëåòÿòü øêåðåáåðòü. . . Çáå-

ð³ãàéòå çàë³çíå ñàìîâëàäàííÿ,

àäàïòîâóéòåñÿ äî ïðèìõ êîõàíèõ,

òîâàðèø³â, ãîëîâíå: çáåðåãòè àâ-

òîðèòåò ñåðåä ïîáðàòèì³â, ç ÿêè-

ìè âàñ ºäíàþòü ñï³ëüí³ äóõîâí³

³íòåðåñè.

ÒÅÐÅÇÈ, äåíü êðèçîâèé,

ç íåìèíó÷èìè êàðäèíàëü-

íèìè ïîâîðîòàìè â æèò-

ò³, ùî âèìàãàº êîëîñàëüíèõ åíåð-

ãîðåñóðñ³â. Îïèíèâøèñü ï³ä ïå-

ðåõðåñíèì âîãíåì ñ³ìåéíèõ, ïðî-

ôåñ³éíèõ, øëþáíèõ ïðîáëåì, òðè-

ìàéòåñÿ ã³äíî.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, äîëÿ çàêëè-

êàº çì³íèòè ñòðàòåã³þ

ä³é — øâèäøå çà âñå, âà-

ø³ äåÿê³ ä³ëîâ³, ïðèÿòåëüñüê³ êîí-

òàêòè, çàðóá³æí³ çâ’ÿçêè ð³çêî îá³-

ðâóòüñÿ. ² õî÷à âàì îá³éòèñÿ áåç

îô³ö³éíîãî ïàðòíåðñòâà âàæêî, îñ-

ê³ëüêè éîãî òàºìíèé âïëèâ íàäòî

ïîòóæíèé, ó ðîçïà÷ íå âïàäàéòå.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ô³íàíñîâ³ òà

ïðîôåñ³éí³ ïðîáëåìè âíå-

ñóòü õàîñ, ïåðåâåðíóòü

âàø³ ïëàíè äîãîðè äðèãîì, äîâå-

äåòüñÿ çì³íèòè ãîñïîäàðñüêó ñòðà-

òåã³þ, çðîáèòè òåðì³íîâó ðåâ³ç³þ

ïðèáóòê³â òà âèòðàò.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, äåíü ñòðåñî-

âèé (îðãàí³çì ïåðåâèêî-

íàº ïëàí ç àäðåíàë³íî-

âèõ âèêèä³â), â³äêðèâàþòüñÿ øè-

ðîê³ ïðîñòîðè äëÿ íîâî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³, âèìàãàþ÷è ïîòóæíèõ ïñèõî-

ëîã³÷íèõ òà ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåíü.

ÂÎÄÎË²ßÌ âèçíà÷åíî ñòà-

òè ãåðîÿìè ñëóæáîâîãî

ôðîíòó, ùî ñóìë³ííî âè-

êîíóþòü ñâî¿ îáîâ’ÿçêè ïîïðè ð³çíî-

ìàí³òí³ ïåðåøêîäè.Áåðåæ³òü ôàõî-

âå ðåíîìå, òî çàïîðóêà êàð’ºðíî¿

ñòàá³ëüíîñò³, ëàäüòå ç³ ñëóæáîâèì

êîëåêòèâîì,ðîáîòîäàâöÿìè,íå àê-

öåíòóþ÷è óâàãó íà âíóòð³øíüîìó

äèñêîìôîðò³. ²íàêøå íàêîïè÷åí³

íåãàòèâí³ åìîö³¿ çäàòí³ ñòàòè ñïóñ-

êîâèì âàæåëåì äëÿ àêòèâ³çàö³¿ õðî-

í³÷íèõ ÷è çàäàâíåíèõ õâîðîá.

ÐÈÁÈ, äåíü íàïðóæåíèé ³

âèìàãàº ðàäèêàëüíî çì³-

íèòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî

ëþáîâíèõ òà äðóæí³õ âçàºìèí. Êî-

õàííÿ ³ äðóæáà ïåðåïëåëèñÿ â îäèí

êëóáîê, òîìó äëÿ â³äíîâëåííÿ êîí-

òàêò³â îáåð³òü íîâó òàêòèêó; à ùîá

óíèêíóòè ñòàðèõ ïîìèëîê, ïî÷è-

íàéòå ç ïîøóê³â êîìïðîì³ñó.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +20o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 1 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 57 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 55 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +18o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 70 %

ãîðîñêîï

1 ëèïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 1 ëèïíÿ

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 41869
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ Ïåòðî Ïîðîøåíêî çàòâåðäèâ ïðåì³þ
«Óêðà¿íñüêà êíèæêà ðîêó». Ãëàâà äåðæàâè ï³äïèñàâ
â³äïîâ³äíèé óêàç â³ä 24 ÷åðâíÿ. Ó íîì³íàö³¿ «Çà âè-
äàòí³ äîñÿãíåííÿ â ãàëóç³ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè»
ïðåì³þ îòðèìàëà òðèëîã³ÿ Ëåâêà Ð³çíèêà ïðî ²âàíà
Ôðàíêà («Ñàìîòí³ñòü ïðîðîêà, àáî Äîáðèé Àíãåë ²âà-
íà Ôðàíêà: Ðîìàí-åñåé», «Ïîåò ³ âëàäèêà: Ðîìàí-
åñåé», «Äîêòîð ³ Ïðîôåñîð, àáî Íà øëÿõó ïîñòóïó:
Ðîìàí-åñåé»). Ó íîì³íàö³¿ «Çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîç-
âèòîê óêðà¿íîçíàâñòâà» ïåðåìîãëà êíèãà «Âóëèöÿ-
ìè ñòàðîãî Êèºâà» Îëüãè Äðóã. Ó íîì³íàö³¿ «Çà ñïðè-
ÿííÿ ó âèõîâàíí³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ» ïåðøå
ì³ñöå îòðèìàëà êíèãà «Ç Áîæîãî ñàäó. Ðîñëèíè ³ òâà-
ðèíè ó Ñâÿòîìó ïèñüì³» Àíäð³ÿ Òîïà÷åâñüêîãî,
ïîâ³äîìëÿº LB.ua. Ðîçì³ð êíèæêîâî¿ ïðåì³¿ ïðåçè-
äåíòà — 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïîëîâèíà ñóìè éäå àâ-
òîðó, ïîëîâèíà — âèäàâíèöòâó �

Íàçâàíî òðè óêðà¿íñüê³ êíèãè ðîêó

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Âñåñâ³òí³é äåíü àðõ³òåêòîðà ³ Ì³æíà-
ðîäíèé äåíü êîîïåðàö³¿.
1911 — ïîëüñüêèé á³îõ³ì³ê Êàçè-

ìèð Ôóíê óïåðøå âèêîðèñòàâ òåðì³í

«â³òàì³í» äëÿ îïèñó ïåâíèõ õ³ì³÷íèõ

³íãðåä³ºíò³â äëÿ îçäîðîâ÷î¿ ä³ºòè.

1921 — çà ï³äòðèìêè Êîì³íòåðíó â

Øàíõà¿ 13 äåëåãàò³â çàñíóâàëè Êî-

ìóí³ñòè÷íó ïàðò³þ,ÿêà ïðîãîëîñèëà

ê³íöåâîþ ìåòîþ ïîáóäîâó â Êèòà¿

ñîö³àë³çìó.Ïåðøèì ãåíåðàëüíèì ñåê-

ðåòàðåì Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Êèòàþ

ñòàâ ×åíü Äóñþ, ÿêèé â 1927 ðîö³ â

ðåçóëüòàò³ âíóòð³øíüîïàðò³éíî¿ áî-

ðîòüáè ³ êîíôë³êòó ç Ìàî Öçåäóíîì

áóâ çì³ùåíèé ç óñ³õ ïàðò³éíèõ ïî-

ñàä, à ïîò³ì âèêëþ÷åíèé ç ÊÏÊ.

1941—ñèëàìè ðóìóíñüêèõ ³ í³ìåöü-

êèõ â³éñüê ðîçïî÷àëàñü îïåðàö³ÿ

«Ìþíõåí»,â õîä³ ÿêî¿ äî 24 ëèïíÿ ï³ä

êîíòðîëüÐóìóí³¿ ïåðåéøëè Ï³âí³÷íà

Áóêîâèíà ³ Áåññàðàá³ÿ,ÿê³ çà ð³ê ïå-

ðåä òèì áóëè ïðèºäíàí³ äî ÑÐÑÐ.

1944—ó Áðåòòîí-Âóäñ³ (ÑØÀ) â³äáó-

ëàñÿ âàëþòíî-ô³íàíñîâà êîíôå-

ðåíö³ÿ ÎÎÍ, äå óõâàëåíî ð³øåííÿ

ïðî ñòâîðåííÿ Ì³æíàðîäíîãî âà-

ëþòíîãî ôîíäó (ÌÂÔ) ³ Ì³æíàðîä-

íîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîç-

âèòêó (ÌÁÐÐ).
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