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Äåïóòàòè çàö³êàâèëèñü
«Åíåðã³ºþ»
� Ðîáî÷à ãðóïà Êè¿âðàäè â³äâ³äàëà ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä

Ó Êèºâ³ êàï³òàëüíî 
â³äðåìîíòóþòü ñõîäîâ³
êë³òèíè â 57 
æèòëîâèõ áóäèíêàõ

Ó ñòîëèö³ çàòâåðäæåíî àäðåñíèé ïå-
ðåë³ê ñõîäîâèõ êë³òèí ó 57 æèòëî-
âèõ áóäèíêàõ, ÿê³ êàï³òàëüíî â³äðå-
ìîíòóþòü ó 2015 ðîö³. Â³äïîâ³äíå
ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ï³äïèñàâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ö³ ñõîäîâ³ êë³òèíè, âðàõîâóþ÷è
òðèâàëèé òåðì³í ¿õ åêñïëóàòàö³¿, ìà-
þòü íåçàäîâ³ëüíèé òåõí³÷íèé ñòàí
³ íååñòåòè÷íèé âèãëÿä. Êð³ì òîãî,
ïîêð³âåëüíèé ìàòåð³àë ÷àñòèíè äà-
õ³â áóäèíê³â âòðàòèâ ù³ëüí³ñòü, ùî
ñïðè÷èíÿº ïîòðàïëÿííÿ àòìîñôåð-
íèõ âîä íà áóä³âåëüí³ êîíñòðóêö³¿
ñõîä³â.

Òàêå çâîëîæåííÿ ïðèçâîäèòü äî
¿õ ðóéíàö³¿ òà çàñåëåííÿ ãðèáêàìè.
Òîìó çà äîðó÷åííÿì ìåðà Êèºâà áó-
ëî ñôîðìîâàíî àäðåñíèé ïåðåë³ê
ñõîäîâèõ êë³òèí, ÿê³ ïîòðåáóþòü íå-
ãàéíîãî ðåìîíòó. Éîãî âèçíà÷åíî çà
ïðîïîçèö³ÿìè ðàéîííèõ äåðæàäì³-
í³ñòðàö³é íà ï³äñòàâ³ çâåðíåíü äå-
ïóòàò³â ³ ñàìèõ ìåøêàíö³â.

Ðåìîíò â³äáóâàòèìåòüñÿ çà ðàõó-
íîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæå-
ò³ äëÿ Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè íà êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò æèòëîâîãî ôîíäó. Çà-
ìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò çàòâåð-
äæåíî êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî
«Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ».

Ïðîêóðàòóðà â³äñóäèëà
çåìëþ íà Ê³ëüöåâ³é 
äîðîç³ 
ó íåäîáðîñîâ³ñíîãî
îðåíäàðÿ

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ì.Êè-
ºâà çàäîâîëåíî ïîçîâí³ âèìîãè ïðî-
êóðîðà òà çîáîâ’ÿçàíî ïðèâàòíå òî-
âàðèñòâî ïîâåðíóòè ó êîðèñòóâàííÿ
êèÿíàì çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Ê³ëüöå-
â³é äîðîç³, 15-à âàðò³ñòþ ïîíàä 
9 ìëí ãðèâåíü.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè,
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,24 ãà ïðèâàòíà
ñòðóêòóðà îòðèìàëà â êîðîòêîñòðî-
êîâó îðåíäó äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ êîì-
ïëåêñó ó ñêëàä³ àâòîìèéêè, êàôå, ìà-
ãàçèíó ñóïóòí³õ òîâàð³â òà øèíîìîí-
òàæó.

Ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó çàê³í÷èâñÿ ó
2009 ðîö³, ïðîòå òîâàðèñòâî íå ïî-
âåðíóëî çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à ïðîäîâ-
æèëî âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ âæå áåç
ïðàâîâñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â.

Îñê³ëüêè íåâèêîíàííÿ òîâàðè-
ñòâîì âèìîã çåìåëüíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà òà óìîâ äîãîâîðó îðåíäè ïîðó-
øóº ³íòåðåñè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè,ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç âè-
ìîãîþ çâ³ëüíèòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó,
ïðèâ³âøè ¿¿ ó íàëåæíèé ñòàí.Ñóä ï³ä-
òðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêóðàòóðè òà çà-
äîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè â ïîâíî-
ìó îáñÿç³.

Ó×ÎÐÀ ðîáî÷à ãðóïà Êè¿â-
ðàäè ðàçîì ç åêîëîãàìè òà
³íøèìè åêñïåðòàìè â³äâ³-
äàëà ñì³òòºñïàëþâàëüíèé
çàâîä «Åíåðã³ÿ».Ïðè÷èíà —
ñêàðãè ìåøêàíö³â íà ñìî-
ð³ä. Âèð³øèëè ðîç³áðàòèñÿ,
ÿê âñå ïðàöþº ³ ÿê ïîêðà-
ùèòè ïðîöåñè, àáè íå âè-
íèêàëî íåçðó÷íîñòåé äëÿ
êèÿí.

Çàâîä — ðåæèìíèé 
îá’ºêò. Â³äâ³äóâà÷³â ïðîïóñ-
êàþòü ñóâîðî çà ñïèñêîì, à
ïî éîãî òåðèòîð³¿ òðåáà õî-
äèòè â çàõèñí³é êàñö³. Äî
ðå÷³,òðåò³é ð³ê íà «Åíåðã³¿»
ïðàöþº ñèñòåìà êîíòðîëþ
ðàä³àö³¿ «Êîðäîí». ßêùî
ïðè¿çäèòü ñì³òòºâîç ³ â ìà-
øèí³ ô³êñóºòüñÿ ï³äâèùå-
íèé ðàä³àö³éíèé ð³âåíü,òà-
êå «äîáðî» çàâåðòàþòü, ñïà-
ëþâàòè éîãî íå äîçâîëÿº-
òüñÿ. Öüîãî ðîêó áóëî âæå
òðè òàêèõ âèïàäêè.

Íà ñàìîìó çàâîä³ é
ñïðàâä³ ñìåðäèòü.Ïðîòå éî-
ãî ïðàö³âíèêè ïîÿñíèëè,
ùî öå íå ðåçóëüòàò ðîáîòè
ï³äïðèºìñòâà, à ïðîäóêò

æèòòºä³ÿëüíîñò³ êèÿí: öå
çàïàõ ñàìîãî ñì³òòÿ — ÿê ç
â³äðà àáî áàê³â á³ëÿ âàøîãî
äîìó. Òîáòî ñìîð³ä ïîøè-
ðþºòüñÿ, ïîêè â³äõîäè çà-
âîçÿòü. Íàâ³òü ðîçâàíòàæó-
þòü ñì³òòÿ âæå â çàêðèòî-
ìó ïðèì³ùåíí³. Îñê³ëüêè
ï³äïðèºìñòâî ïðàöþº áåç
âèõ³äíèõ ³ â ö³ëîäîáîâîìó
ðåæèì³, «çàïàøîê» âñå-òà-
êè ðîçïîâñþäæóºòüñÿ. Õî-
÷à ðîáî÷ó ãðóïó çàïåâíè-
ëè — äàëåêî çà òåðèòîð³þ
çàâîäó íå çàíîñèòü. Õ³áà ùî
ó â³òðÿíó ïîãîäó.

Çàâîä «Åíåðã³ÿ» — ºäè-
íå â ñòîëèö³ ï³äïðèºìñòâî,
ÿêå ñïàëþº òâåðä³ ïîáóòî-
â³ â³äõîäè, âèðîáëÿþ÷è ïðè
öüîìó òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ
ñïîæèâà÷³â. Ïðîåêòíà ïî-
òóæí³ñòü îá’ºêòà — 240 òèñ.
òîíí ñì³òòÿ íà ð³ê. Çàðàç
ñïàëþºòüñÿ 200-220 òèñ.
òîíí. Õî÷à ùå íå òàê äàâíî
öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèâ 150
òèñ. òîíí. Çàãàëîì æå Êè¿â
ïðîäóêóº 1—1,2 ìëí òîíí
â³äõîä³â íà ð³ê.

Çàâîä «Åíåðã³ÿ» ïîòðå-
áóº ñåðéîçíî¿ ìîäåðí³çà-
ö³¿, àäæå çáóäîâàíèé ùå â
ðàäÿíñüê³ ÷àñè. Éîìó âæå

27 ðîê³â. Â «Êè¿âåíåðãî»,
ÿê³é íàëåæèòü çàâîä, êà-
æóòü, ùî â 2013 ðîö³ ðîç-
ðîáèëè ïëàí éîãî ñòðàòåã³÷-
íîãî ðîçâèòêó. Òîð³ê ðîç-
ïî÷àëè éîãî ðåàë³çàö³þ.
Çáóäóâàëè «ïåðåìè÷êó»,
ÿêà äîçâîëèëà ïîñòà÷àòè
ãàðÿ÷ó âîäó êèÿíàì. Íà ñüî-
ãîäí³ íåþ çàáåçïå÷óþòü 250
îá’ºêò³â, â òîìó ÷èñë³ 200
æèòëîâèõ áóäèíê³â. Â òà-
êèé ñïîñ³á ì³ñòî åêîíîìèòü
15 ìëí êóáîìåòð³â ãàçó íà
ð³ê. «²ç ëèïíÿ ïðèñòóïàºìî
äî ìîäåðí³çàö³¿ êîòëà, ÿêî-
ìó 20 ðîê³â. Ìåòà — çá³ëü-
øèòè ÊÊÄ íà 15—20 %.
Ïëþñ âñòàíîâëþºìî íîâó
ñèñòåìó åëåêòðîô³ëüòðó,
ÿêà â³äïîâ³äàº ñòàíäàðòàì
ªÑ. Íà ñüîãîäí³ äîïóñòèìà
íîðìà ó âèêèäàõ — 50 ì³ë³-
ãðàì³â íà ìåòð êóá³÷íèé.
Ó íàñ ð³âåíü— 47. Íîâ³ ô³ëü-
òðè çíèçÿòü öåé ïîêàçíèê
äî 15—20 ì³ë³ãðàì³â. Íà-
ñòóïíîãî ðîêó â³çüìåìîñÿ
çà äðóãèé êîòåë. ² òàê ùî-
ðîêó ïî êîòëó. Òàêîæ ìè
íàïðàöþâàëè ñòâîðåííÿ
ñèñòåìè êîìïëåêñíî¿ õ³-
ì³÷íî¿ î÷èñòêè. Âïðîâà-
äæóâàòè ¿¿ áóäåìî ó äâ³ ÷åð-

ãè», — ðîçïîâ³â âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð «Êè¿âåíåðãî»
Þð³é Ìàãåðà.

Ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè
äåïóòàò Êè¿âðàäè Ðåíà Íà-
çàðîâà êàæå, ùî çâîë³êà-
òè ç ðåêîíñòðóêö³ºþ òà ìî-
äåðí³çàö³ºþ çàâîäó íå ìîæ-
íà. «Îñîáèñòî ÿ âïåðøå íà
«Åíåðã³¿». Àëå ùîäíÿ ïðî-
¿æäæàþ ïîâç Ï³âäåííèé
ì³ñò ³ âæå íàâ³òü íàâ÷èëà-
ñÿ ðîçð³çíÿòè ñìîð³ä â³ä
ÁÑÀ òà â³ä öüîãî çàâîäó.
Ñïðàâä³, â³ä «Åíåðã³¿» ïàõ-
íå ìåíøå. Àëå ïðîáëåì òóò
òàê ñàìî áàãàòî. Ïîäèâ³-
òüñÿ — îáëàäíàííÿ çàñòà-
ð³ëå, ãåòü çíîøåíå. ßêùî
çà ï³âòîðà ðîêó íå çðîáè-
òè òå, ïðî ùî íàì ðîçïîâ³-
äàº êåð³âíèöòâî, ëþäè ïî÷-
íóòü ïåðåêðèâàòè äîðîãè.
Ùîäî ïèòàííÿ, ÷è ïîòð³á-
íî ïîâåðòàòè çàâîä ó âëàñ-
í³ñòü ì³ñòà? Íó, ÿêáè âîíè
ñàì³ ñïðàâëÿëèñÿ, òî ïðîá-
ëåìè á íå áóëî. À çàëó÷à-
òè ³íâåñòîð³â ìè íå ìîæå-
ìî ÷åðåç òå, ùî çàâîä çà-
ðàç â ïðèâàòí³é âëàñíîñò³.
Ìàºìî òðüîõ çàêîðäîííèõ
ïðåòåíäåíò³â íà ñüîãîäí³,
ÿê³ ãîòîâ³ âêëàäàòè ãðîø³.

² öå âêðàé âàæëèâî äëÿ Êè-
ºâà. Ìè ìîæåìî îòðèìà-
òè çíà÷í³ ãðîø³ äëÿ âèð³-
øåííÿ ñåðéîçíîãî ïèòàí-
íÿ åêîëîã³¿»,— ââàæàº Ðå-
íà Íàçàðîâà. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè
êîìïëåêñíó ñõåìó ñàí³òàð-
íî¿ î÷èñòêè ì³ñòà ³ ðîáè-
òè öå ñë³ä ñï³ëüíî ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñò³.

Ïðîòå íàâ³òü â íèí³ø-
íüîìó ñòàí³ «Åíåðã³ÿ» ñïðàâ-
ëÿº âðàæåííÿ.Âñå äóæå ìàñ-
øòàáíå. Êîòëè äëÿ ñïàëþ-
âàííÿ — ó ðîçì³ð áàãàòîïî-
âåðõîâîãî áóäèíêó. Ñïàëþ-
âàííÿ â³äõîä³â â³äáóâàºòü-
ñÿ çà ê³ëüêà ñåêóíä çà òåì-
ïåðàòóðè áëèçüêî òèñÿ÷³
ãðàäóñ³â. Âñå êîíòðîëþºòü-
ñÿ êîìï’þòåðíîþ ñèñòåìîþ,
â òîìó ÷èñë³ ð³âåíüòà ñêëàä
âèêèä³â.Àáè çáóäóâàòè íî-
âèé çàâîä òàêî¿ ïîòóæíî-
ñò³, ïîòð³áíî 300—400 ìëí
äîëàð³â. Ñì³òòºñïàëþâàëü-
í³ çàâîäè—ïîøèðåíà â ñâ³-
ò³ ïðàêòèêà. Íàéïðîãðåñèâ-
í³øà òåõíîëîã³÷íî ßïîí³ÿ
ìàº 1900 çàâîä³â, íà ÿêèõ
ñïàëþþòü 75 % óñüîãî ñì³ò-
òÿ â êðà¿í³ �

Ï³ä ÷àñ â÷îðàøíüîãî â³çèòó ðîáî÷î¿ ãðóïè Êè¿âðàäè íà çàâîä «Åíåðã³ÿ» éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó ìîäåðí³çàö³þ
ºäèíîãî â ñòîëèö³ ñì³òòºñïàëþâàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

íîâèíè

Ùîð³÷íî êèÿíè
ïðîäóêóþòü áëèçü-
êî 1,2 ìëí òîíí
ñì³òòÿ. Ç íèõ 220
òèñ. òîíí ñïàëþº-
òüñÿ íà çàâîä³
«Åíåðã³ÿ». Öå ºäè-
íå â ñòîëèö³ ï³ä-
ïðèºìñòâî, ÿêå
çíèùóº â³äõîäè,
ïðè öüîìó âèðîá-
ëÿº òåïëîâó åíåð-
ã³þ äëÿ êèÿí. Íèí³
çà ðàõóíîê «Åíåð-
ã³¿» ïîñòà÷àþòü ãà-
ðÿ÷ó âîäó íà 250
îá’ºêò³â ì³ñòà. Â÷î-
ðà çàâîä â³äâ³äàëà
ðîáî÷à ãðóïà Êè¿â-
ðàäè. Ãîâîðèëè
ïðî íåîáõ³äí³ñòü
çàëó÷åííÿ ³íâåñòè-
ö³é ó ìîäåðí³çà-
ö³þ.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹64 (1464) | â³âòîðê | 7 ëèïíÿ 2015 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ВИРІШИЛА:

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

сідання�III�сесії�Київради�VII�слиання�02.04.2015

таі�питання:

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

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�створення�позашільно�о�навчально-

�о�залад��«Дитячо-юнацьа�спортивна�шола

для�інвалідів�«Шанс».

3.�Про�створення�позашільно�о�навчально-

�о�залад��«Дитячо-юнацьа�спортивна�шола

для�інвалідів�з�і�рових�видів�спорт��«Метеор».

4.�Про�затвердження�лівідаційно�о�баланс�

ом�нально�о�підприємства�«Кінотеатр�ім.�О.�П.

Довжена».

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

ий�он�рс�проетів�та�про�рам�розвит��міс-

цево�о�самовряд�вання,�затверджено�о�рішен-

ням�Київсьої�місьої�ради�від�15��р�дня�2011

ро��№ 832/7068.

6.�Про�звернення�деп�татів�Київсьої�місь-

ої�ради�до�Верховної�Ради�Ураїни�та�Кабіне-

т��Міністрів�Ураїни�щодо��творення�м�ніци-

пальної�поліції.

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

лянці�біля�б�дин��№ 36�на�просп.�Оболон-

сьом��в�Оболонсьом��районі�м.�Києва.

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

лянці�біля�б�дин��№ 25�на�просп.�Маршала

Малиновсьо�о�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва.

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

лянці�біля�б�динів�№ 18-б,�№ 22-а,�22-б�на

просп.�Оболонсьом��в�Оболонсьом��районі

м.�Києва.

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

ділянці�на�в�л.�Героїв�Дніпра�в�Оболонсьом�

районі�м.�Києва.

11.�Про�створення�тимчасової�онтрольної

омісії�Київсьої�місьої�ради�з�питань�пере-

віри�і�онтролю�за�проведенням�лі�вання�та

реабілітації�иян —��часниів�антитерористич-

ної�операції,�розпочатої�відповідно�до�Уаз�

Президента�Ураїни�«Про�рішення�Ради�націо-

нальної�безпеи�і�оборони�Ураїни�від�13�віт-

ня�2014�ро��«Про�невідладні�заходи�щодо

подолання�терористичної�за�рози�і�збережен-

ня�територіальної�цілісності�Ураїни»�від�14�віт-

ня�2014�ро��№ 405/2014.

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди�(від�20.02.2015�№ 08/231-351/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�20.02.2015�№ 08/231-352/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�20.02.2015�№ 08/231-361/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�20.02.2015�№ 08/231-349/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�20.02.2015�№ 08/231-348/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�13.02.2015�№ 08/231-301/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�29.12.2014�№ 08/231-1639/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

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

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�03.02.2015�№ 08/231-235/ПР).

21.�Про�надання�дозвол��на�продаж�та�спи-

сання�транспортних�засобів,�яі�належать�до

ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�(від�03.02.2015�№ 08/231-

234/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�(від�13.02.2015�№ 08/231-300/ПР).

23.�Про�визнання�таим,�що�втратило�чинність,

рішення�Київсьої�місьої�ради�від�08�листопа-

да�2001�ро��№ 117/1551�«Про�питання�банр�т-

ства�підприємств�ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва»�(від�16.02.2015

№ 08/231-305/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�13.03.2015�№ 08/231-520/ПР).

25.�Про�передач����безоплатне�орист�ван-

ня�(позич�)��ромадсьій�ор�анізації�«Офіцер-

сьий�орп�с»�об’єтів�нер�хомо�о�майна�ди-

тячо�о�оздоровчо�о�табор��«Промінь»,�розта-

шованих�на�23�м�Бориспільсьо�о�шосе�в�

м.�Києві�(від�13.03.2015�№ 08/231-517/ПР).

26.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Святошин-

сьом��районном���правлінню�Головно�о��прав-

ління�МВС�Ураїни�в�місті�Києві�для�обсл��ов�-

вання�адміністративно�о�б�дин��Святошин-

сьо�о�РУ�ГУМВС�Ураїни�в�м.�Києві�на�просп.

Перемо�и,�109���Святошинсьом��районі�

м.�Києва�(Д-6603).

27.�Про�затвердження�проет��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�діляни�Го-

ловном���правлінню�Міністерства�вн�трішніх

справ�Ураїни�в�місті�Києві�для�обсл��ов�-

вання�адмінб�дин�,���ртожит�,�дитячо�о

майданчиа�та��аражів�на�просп.�Червонозо-

ряном�,�152-а���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-5775).

28.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Дніпров-

сьом��районном���правлінню�Головно�о��прав-

ління�Міністерства�вн�трішніх�справ�Ураїни�в

місті�Києві�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративно�о�б�дин��на�в�л.�Лобачев-

сьо�о,�23-б���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

(Д-6921).

29.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Дніпров-

сьом��районном���правлінню�Головно�о��прав-

ління�Міністерства�вн�трішніх�справ�Ураїни�в

місті�Києві�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративно�о�б�дин��на�в�л.�Ка�на-

сьій,�14/1���Дніпровсьом��районі�м.�Києва

(Д-6920).

30.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Солом’ян-

сьом��районном���правлінню�Головно�о��прав-

ління�Міністерства�вн�трішніх�справ�Ураїни�в

місті�Києві�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративної�б�дівлі�на�просп.�Повіт-

рофлотсьом�,�49���Солом’янсьом��районі�

м.�Києва�(Д-6930).

31.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Дніпров-

сьом��районном���правлінню�Головно�о��прав-

ління�Міністерства�вн�трішніх�справ�Ураїни�в

місті�Києві�для�обсл��ов�вання�адміністратив-

них�б�дівель�на�в�л.�Петра�Запорожця,�19-а,

19-б���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(Д-4412).

32.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Держав-

ном��підприємств��«Національний�аадеміч-

ний�драматичний�театр�імені�Івана�Франа»

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�сладсьих

приміщень�деорацій,�столярно�о�та�механіч-

но�о�цехів,�пральні�на�просп.�На�и,�52���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�(Д-4804).

33.�Про�передач��п�блічном��аціонерном�

товариств��«Фарма»�земельної�діляни�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�слад��ле�о

спалах�ючих�речовин�на�в�л.�Чорноморсьій,�4

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-6085).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Еспл�-

атаційна�омпанія�«Комфорт-Майстер»�для�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин��з�об’єтами�со-

ціально-поб�тово�о�призначення,�виставово-

еспозиційним�центром�та�підземним�парін-

�ом�на�в�л.�Милославсьій,�16���Деснянсьом�

районі�м.�Києва�(А-21443).

35.�Про�передач��фізичній�особі —�підпри-

ємцю�Підлісній�Тетяні�Леонідівні�земельної�ді-

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

об’єта�автосервіс��з�автомийою�на�в�л.�Гри-

�оровича-Барсьо�о,�2-а���Святошинсьом�

районі�м.�Києва�(Д-6606).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Міжна-

родний�діловий�центр»�для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�б�дин�,�офісних�приміщень�на

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

ченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-6415).

37.�Про�передач��земельної�діляни�ТОВАРИ-

СТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БІГ�ХІЛЛС»�для�реонстр�ції�існ�ючої�б�дівлі

під�тор�овий�омплес�із�заладами��ромад-

сьо�о�харч�вання�з�подальшою�йо�о�еспл�-

атацією�та�обсл��ов�ванням�на�в�л.�Гната�Юри,

13���Святошинсьом��районі�м.�Києва�(Д-6931).

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

дянці�Борови�Діні�Василівні,�член��садівниць-

о�о�товариства�«Червона�троянда»�об’єднан-

ня�садівницьих�товариств�«Р�санівсьі�сади»,

для�ведення�олетивно�о�садівництва�на�в�л.

6-тій�Канальній,�діл.�12���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-17369).

39.�Про�передач���ромадянин��Ісаов��Іва-

н��Павлович����приватн��власність�земельної

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

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

р�д�на�в�л.�Бродівсьій,�231���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-21134).

40.�Про�передач���ромадянин��Д�льсьом�

Олесандр��Олесандрович����приватн��влас-

ність�земельної�діляни�для�б�дівництва�і�об-

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

сьих�б�дівель�і�спор�д���пров.�Ват�тіна,�26��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(А-18680).

41.�Про�передач���ромадянин��Троцен��Ва-

лентин��Іванович����приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�об-

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

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

35-в� �� Солом’янсьом�� районі� м.� Києва�

(А-21238).

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

дянці�Шевчено�Людмилі�Іванівні���приватн�

власність�земельної�діляни�для�ведення�інди-

від�ально�о�садівництва�на�в�л.�Миронівсьій,

74���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(А-13540).

43.�Про�передач���ромадянці�Лошарьовій

Світлані�Миолаївні���приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�ведення�індивід�ально�о

садівництва�на�в�л.�Ма�істральній,�16-а���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�(А-18759).

44.�Про�передач���ромадянин��Гордєєв��Ми-

хайл��Юрійович����власність�земельної�ділян-

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

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

на�в�л.�Передовій,�15-а���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-18362).

45.�Про�передач���ромадянці�Расп�тні�Люд-

милі�Олесандрівні���власність�земельної�ді-

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

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

р�д�на�в�л.�Підбірній,�14-б���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-18884).

46.�Про�передач���ромадянці�Тарасю�Юлії

Антонівні���власність�земельної�діляни�для�ве-

дення�індивід�ально�о�садівництва���пров.�Ва-

сильівсьом�,�8���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-7256).

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

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

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

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

діл.� 2-а� �� Дарницьом�� районі� м.� Києва�

(А-13098).

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

приємцю�Чаба��Геннадію�Гри�орович��до�о-

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

ції�та�обсл��ов�вання�ма�азин��з�офісними�при-

міщеннями�на�в�л.�Володимира�Сосюри,�2-а��

Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(А-20748).

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

ною�відповідальністю�«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ

«ЛИБІДЬ»�до�овор��оренди�земельної�діляни

для�ор�анізації�б�дівельних�робіт�на�період�б�-

дівництва�в�межах�б�льв.�Др�жби�Народів,�в�л.

Горьо�о,�в�л.�Миоли�Грінчена�та�в�л.�Пана-

са�Любчена���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

(А-21368).

50.�Про�поновлення�промислово-технічній

омпанії���ви�ляді�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«АГРОМАТ»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�реонстр�ції,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�слад�-ан�ар��на

в�л.�Лісор�бній,�1���Святошинсьом��районі�

м.�Києва�(А-21167).

51.�Про�поновлення�промислово-технічній

омпанії���ви�ляді�товариства�з�обмеженою

відповідальністю�«АГРОМАТ»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�ор�анізації�розван-

таж�вально�о�майданчиа�та�влашт�вання�

під’їзних�шляхів�на�Генерала�На�мова,�3���Свя-

тошинсьом��районі�м.�Києва�(А-21166).

52.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��«АВС»�до�овор��оренди�земельної�ділян-

и�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�афе

«Софія»�на�в�л.�Авіаонстр�тора�Антонова,

2/32���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-19228).

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

ною�відповідальністю�«Молодіжний�житловий

омплес�«Оболонь»�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин-

��з�вб�довано-приб�дованими�приміщення-

ми�на�перетині�в�л.�Божена�та�в�л.�Лаборатор-

ної���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-19361).

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

ною�відповідальністю�«ДЕПАТ»�до�овор��орен-

ди�земельних�діляно�для�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�житлово-офісно�о

омплес��з�вб�довано-приб�дованими�при-

міщеннями,�тор�овими�приміщеннями,�підзем-

ним�парін�ом�та�іншими�об’єтами�соціаль-

ної�інфрастр�т�ри���пров.�Ясин�ватсьом�,�11

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-20621).

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

ною�відповідальністю�«БУДМАТЕРІАЛИ-ВТОР-

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

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

і�спор�д�майново�о�омплес��(база�за�отівлі

вторсировини)�на�в�л.�Мир�,�21���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-21279).

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

ною�відповідальністю�«МІСТО-БУД-ІНВЕСТ»�до-

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

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово-офісно�о

омплес��з�парін�ом�та�вб�довано-приб�до-

ваними�приміщеннями�на�в�л.�Річній,�4���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін

до�ньо�о�(А-21517).

57.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��«Арабела-Плюс»�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�автосервісно�о�центр��на�в�л.

Бо�атирсьій�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

(А-21078).

58.�Про�поновлення�державном��підприєм-

ств��завод��«Генератор»�до�овор��оренди�зе-
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мельної�діляни�для�б�дівництва�житлово�о�б�-

дин��з�підземним�парін�ом���пров.�Маіїв-

сьом�,�4�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-

15656).

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

ною�відповідальністю�«Печерсь-2006»�до�о-

вор��оренди�земельних�діляно�для�б�дівниц-

тва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-

офісно�о�омплес��з�вб�довано-приб�дова-

ними�приміщеннями�та�підземним�парін�ом

на�в�л.�Димитрова,�5���Печерсьом��районі�

м.�Києва�(А-20505).

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

ництв��та�еспл�атації�індивід�альних��аражів

«Артиа»�до�овор��оренди�земельної�діляни

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�на

в�л.�Жмеринсьій,�24���Святошинсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21292).

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

ництв��та�еспл�атації�індивід�альних��аражів

«Артиа»�до�овор��оренди�земельної�діляни

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�на

в�л.�Жмеринсьій,�24���Святошинсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21291).

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

приємцю�Парасю�Ользі�Валеріївні�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�реонстр�ції

�ромадсьої�вбиральні�з�збереженням�ф�нції

та�з�надб�довою�об’єта��ромадсьо�о�харч�-

вання�на�в�л.�Виш�ородсьій,�49-а���Поділь-

сьом��районі�м.�Києва�(А-20777).

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

ною�відповідальністю�«Тор�овий�омплес�«Бор-

ща�івсьий»�до�овор��оренди�земельних�діля-

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

в�вання�тор�овельно�о�омплес��на�в�л.�Зод-

чих,�58-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва

та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-21371).

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

ною�відповідальністю�«Тор�овий�омплес�«Бор-

ща�івсьий»�до�овор��оренди�земельної�ділян-

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

вання�тор�овельно�о�майданчиа�на�в�л.�Деп�-

татсьій,�2���Святошинсьом��районі�м.�Києва

та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-21372).

65.�Про�відмов��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЯР»�в�поновленні�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�розміщення,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тимчасово�о�ви-

ставово�о�павільйон��на�в�л.�Братиславсьій,

13���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�та�визна-

чення�перелі��земельних�діляно�для�опра-

цювання�можливості�продаж��права�оренди�на

них�на�земельних�тор�ах�(А-20387).

66.�Про�відмов��с�б’єт��підприємницьої

діяльності —�фізичній�особі�Корж��Роман��Ва-

сильович��в�поновленні�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйон��на

в�л.�Рад�нсьій,�18-а���Деснянсьом��районі

м.�Києва�та�визначення�перелі��земельних�ді-

ляно�для�опрацювання�можливості�продаж�

їх�(або�права�оренди�на�них)�на�земельних�тор-

�ах�(А-20268).

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

б�ває�в�оренді�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД»,

на�Кільцевій�дорозі,�1-а,�1-в���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�житлових�б�динів,�ба�ато-

ф�нціонально�о�тор�овельно-розважально�о,

виставово-�отельно-офісно�о�омплес��з

парін�ом�(А-20360).

68.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�діляни�від�03.09.2015�№ 82-6-00-

666�на�в�л.�Саперне�поле,�5���Печерсьом�

районі�м.�Києва�(А-21178).

69.�Про�внесення�змін���додато�до�рішен-

ня� Київсьої� місьої� ради� від� 28.02.2013

№ 89/9146�«Про�внесення�змін�до�до�оворів

оренди�земельних�діляно���частині�приведен-

ня�розмір��річної�орендної�плати���відповід-

ність�до�положень�статті�288�Податово�о�о-

дес��Ураїни»�(А-20837).

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

місьої�ради�від�14.07.2011�№ 482/5869�«Про

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

ле�строю�щодо�відведення�земельної�діляни

середній�за�альноосвітній�шолі�№ 226�за�аль-

ноосвітньом��навчальном��залад��I —�III�ст�-

пенів�на�в�л.�Прирічній,�19-є�в�Оболонсьом�

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

атації�б�дівель�і�спор�д�залад��освіти»�(А-

21370).

71.�Про�припинення�ом�нальном��підприєм-

ств��з�питань�б�дівництва�житлових�б�динів

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

мельною�діляною�на�в�л.�Сер�ія�Лазо�(��дво-

рах�б�динів�№ 4�та�№ 6)���Дніпровсьом�

районі�м.�Києва�(А-21207).

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

мадянин��Старостін��Олесандр��Михайлови-

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

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

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

ні�м.�Києва�(П-9026).

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

місьої�ради�від�21.10.2004�№ 610/2020�«Про

приватизацію�земельних�діляно�для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�жилих�б�динів,��оспо-

дарсьих�б�дівель���спор�д»�(А-21058).

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

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

ної�діляни��ромадянці�Позня�Олені�Василів-

ні�на�в�л.�Молодіжній,�5���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

р�д�(К-21300).

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

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

ної�діляни��ромадянці�Балабановій�Лесі�Ан-

дріївні�на�в�л.�Карла�Марса,�88-б���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�для�б�дівництва�і�об-

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21883).

76.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни��ромадянин��Савицьом��Олесан-

др��Анатолійович��на�в�л.�Мостовій,�51���Со-

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

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-22898).

77.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни��ромадянці�Кобець�Вірі�Миолаїв-

ні�на�в�л.�Михайла�Котельниова,�45���Свято-

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

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-22357).

78.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни��ромадянці�Білонено�Людмилі�Іва-

нівні�на�в�л.�Вітавсьій,�75-а���Голосіївсьом�

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

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

дівель�і�спор�д�(К-22125).

79.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни��ромадянці�З�бар�Ользі�Анатоліїв-

ні�на�в�л.�Завальній,�13-ж���Дарницьом��райо-

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

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

і�спор�д�(К-23195).

80.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни��ромадянці�Шабаліній�Осані�Юрі-

ївні�на�в�л.�Завальній,�13-д���Дарницьом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва,�еспл�атації

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�(К-22098).

81.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

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

ної�діляни��ромадянці�Архипено�Наталії�Гри-

�орівні�на�в�л.�Котовсьо�о,�39-а���Дарницьо-

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

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(К-21785).

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

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

дення�земельної�діляни��ромадянин��Ващ��

Юрію�Святославович��на�в�л.�50-ій�Садовій��

Дарницьом��районі�м.�Києва�для�ведення�са-

дівництва�(К-21910).

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

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

дення�земельної�діляни��ромадянці�Маца�ор

Василині�Сер�іївні�на�в�л.�Садовій,�53���Дарниць-

ом��районі�м.�Києва�для�індивід�ально�о�дач-

но�о�б�дівництва�(К-21817).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«СФІНКС

ЛТД»�для�завершення�б�дівництва,�подальшої

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�базово�о�під-

приємства��чбово-виробничо�о�призначення

на�в�л.�Ірпінсьій,�1���Святошинсьом��районі

м.�Києва�(Є-0561).

85.�1)�Інформація�начальниа�ГУ�МВС�Ура-

їни���м.�Києві�про�рез�льтати�перевіри�під-

приємств-заб�довниів�та�підрядниів,�підон-

трольних��р.�Войцехівсьом��А.�П.

86.�Інформація�про�рора�міста�Києва�та�на-

чальниа�ГУ�МВС�Ураїни�в�м.�Києві�щодо�по-

дій,�що�відб�лися�на�в�л.�Вол�о�радсьій,�25��

зв’яз��із�б�дівництвом,�яе�веде�ТОВ�«Ва�ра».

87.�Інформація�представниа�Національної

омісії�по�енер�етиці�та�ре��люванню�тарифів

на�ом�нальні�посл��и�про�форм�вання�тари-

фів,�їх�сладов��та�розрах�ни�нових�тарифів�на

теплов��енер�ію,��аряч��та�холодн��вод��та�во-

довідведення.

88.�Інформація�представниа�Міністерства

соціальної�політии�Ураїни�щодо�соціально�о

захист��иян�в��мовах�підняття�тарифів�з

01.04.2015�ро�.

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

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

вестиційно-б�дівельних�омпаній�«Еліта-Центр».

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

91.�Про�затвердження�Положення�про�орен-

д��майна�територіальної��ромади�міста�Києва.

92.�Про�надання�дозволів�на�розроблення

проетів�земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельних�діляно��ромадянам —�членам�сімей

за�иблих�иян —�Героїв�Небесної�Сотні�в�с.�Би-

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

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

ів,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�(Др��е�чи-

тання).

93.�Про�забезпечення�недоп�щення�само-

вільно�о�б�дівництва�та�самовільно�о�зайнят-

тя�земельних�діляно.

94.�Про�затвердження�Положення�та�Ре�ла-

мент��Департамент��(Центр�)�надання�адмі-

ністративних�посл���вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації).

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

місьої�ради�від�09�жовтня�2014�ро��№ 271/271

«Про�надання�додатових��арантій��часниам

антитерористичної�операції�та�членам�їх�сімей».

96.�Про�деяі�питання�створення,�форм�ван-

ня�та�ведення�реєстр��иян —��часниів�анти-

терористичної�операції,�членів�їх�сімей�та�чле-

нів�сімей�за�иблих�(померлих)�иян,�яі�бер�ть

�часть�в�проведенні�антитерористичної�опера-

ції.
Київський міський голова

В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 313/1178 від 2 квітня 2015 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

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

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

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

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

ради�02.04.2015,�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��олови —�серетаря

Київсьої�місьої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато

до�рішення�Київсьої�місьої�ради

02.04.2015�№ 313/1178

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

засіданні Київської міської ради 02.04.2015
№

п/п
Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Прем'єр!міністру України Яценюку А. П. 
Щодо зупинення протизаконного будівництва житлового комплексу в межах
прибережної захисної смуги на вул. Микільсько!Слобідській, 1

2. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Генеральному прокурору України Шокіну В. М. 
Щодо діяльності Міжнародного благодійного фонду "Родовід"

3. АНДРЕЙКО Роман
Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ситуації з Антикорупційною радою

4. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Прокурору Печерського району міста Києва Демідову І. І. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О. Г. 
Щодо перевірки цільового використання Київським національним університетом
культури і мистецтва (КНУКіМ) земельної ділянки на вул. Щорса, 36!в

5. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. 
Щодо вжиття заходів на виконання рішення Київської міської ради від 09 жовтня
2014 року № 285/285 у зв'язку з проведенням 16.05.2015 року концерту в м. Києві
Горана Бреговича

6. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. 
Щодо розміщення інформаційних банерів про екологічну шкоду від використання
пластикових квітів та вінків

7. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо надання пояснень з приводу заяв у ЗМІ про відсутність необхідності
проведення чергових місцевих виборів восени 2015 року

8. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо відкриття кримінального провадження за фактом створення перешкод
діяльності депутата місцевої ради Андрійка Р. Ю.

9. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В. В. 
Щодо строків встановлення магазинів соціального хліба у Голосіївському районі

10. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Начальнику КП "Голосіївжитлосервіс" Ступаку Р. М. 
Щодо незадовільного стану роботи КП "Голосіївжитлосервіс"

11. АНДРІЙКО Руслан
Юрійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розгляду клопотання про встановлення меморіальної дошки В. Макуху у
місті Києві

12. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення лічильника на теплову
енергію у будинку № 9!г на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

13. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання надання житлового приміщення гр. Гевліч В. О.

14. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо надання пільг за сплату житлово!комунальних послуг, передбачених для
дітей війни

15. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання правомірності проведення нарахувань за використану
теплову енергію у вигляді гарячої води, що надає ТОВ "Єврореконструкція"
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16. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення лічильника на теплову
енергію у квартирах будинку № 56 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

17. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо проведення відповідних ремонтних робіт у будинку № 36 на вул. Архітектора
Вербицького у Дарницькому районі

18. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо проведення ремонтних робіт та здійснення відновлення благоустрою у
Дарницькому районі

19. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення газових лічильників та
лічильників на теплову енергію у будинку № 28 на вул. Архітектора Вербицького у
Дарницькому районі

20. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення лічильників на теплову
енергію у будинку № 9!а на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

21. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо здійснення капітального ремонту у квартирі № 106 будинку № 3 на вул.
Вірменській у Дарницькому районі

22. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо проведення ремонтних робіт у будинку № 7 на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі

23. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення лічильників на теплову
енергію у будинку № 5 на вул. Декабристів у Дарницькому районі

24. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо забезпечення житлом гр. Чеснокова В. К.

25. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання благоустрою спортивного майданчика у парку
Партизанської слави

26. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення лічильників на теплову
енергію у будинку № 34 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

27. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення лічильників на теплову
енергію у будинку № 26 на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

28. БАЛЕНКО Ігор
Михайлович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення газового лічильника у кв. 12
будинку № 7 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

29. БІЛОЗІР Андрій
Ігорович

Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Целовальнику С. А. 
Щодо заборони видачі паспортів прив'язки для унеможливлення встановлення
МАФів та тимчасових споруд на просп. Лісовому, 39 ! 41 у Деснянському районі

30. БІЛОЗІР Андрій
Ігорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо зміни меж прибудинкової території житлового будинку № 41 на просп.
Лісовому у Деснянському районі

31. БІЛОЗІР Андрій
Ігорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності виключення з міського земельного кадастру даних про
земельну ділянку з обліковим кодом 90:595:014, що перебуває у користуванні гр.
Криворотька О. К.

32. БОНДАРЕНКО
Володимир
Дмитрович

В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. Генеральному прокурору України
Шокіну В. М. 
Щодо можливих порушень законодавства України та корупційні дії при закупівлі
рухомого складу Київського метрополітену, які потягли невиправдані фінансові
витрати

33. БРИГИНЕЦЬ Павло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо оскарження рішення судів про повернення садиби Мурашка до комунальної
власності Києва

34. БРИЧУК Костянтин
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах та асфальтування прибудинкової
території будинку № 1/2 на вул. Кіквідзе у Печерському районі

35. БРИЧУК Костянтин
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття тротуару вздовж фасадної
частини будинків № 41/8 на вул. Московській та № 6/8 на вул. Цитадельній у
Печерському районі

36. БРОДСЬКИЙ
Олександр Якович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П. О. Щодо
неякісного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій, зокрема технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
холодного і гарячого водопостачання

37. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О. Г. 
Щодо перевірки законності будівництва житлового будинку на вул. Шулявській, 32

38. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Хонді М. П. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб Департаменту
суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

39. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо кримінального провадження № 120141100100013661 за ст. 125 Кримінального
кодексу України

40. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності розміщення МАФу та здійснення торговельної діяльності

41. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Кузьменку М. А. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

42. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському О. В. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

43. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо санітарного стану озера Віра у Святошинському районі

44. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Крикунову Ю. В. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

45. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо порушення статті 11 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
посадовими особами КК "Київавтодор"

46. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Заступнику міського голови ! секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.
Щодо перейменування вулиці Ілліча у Дарницькому районі міста Києва на честь
Героя Небесної Сотні В'ячеслава Веремія

47. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо виникнення стихійного сміттєзвалища в мікрорайоні Бортничі у Дарницькому
районі

48. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Арешкович А. О. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб Департаменту
охорони здоров'я Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

49. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Плісу Г. В. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб Департаменту
внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

50. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо перевірки дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності під час
будівництва житлового будинку на вул. Шулявській, 32

51. ВОВЧЕНКО
Олександр
Леонідович

Директору Департаменту Державної архітектурно!будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л. А. 
Щодо перевірки дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності під час
будівництва житлового будинку на вул. Шулявській, 32

52. ГАННОХА Богдан
Ігорович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо продажу акцій підприємства ПАТ "Фармак"

53. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо звіту про результати фінансово!господарської діяльності керівників комунальних
підприємств міста Києва

54. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання пільг по сплаті земельного податку на 2015 рік підприємствам, що
перебувають в управлінні Державного управління справами

55. ГАПЧУК Максим
Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації, необхідної для проведення перевірки правомірності
будівництва АЗК "WOG" на Севастопольській площі міста Києва

56. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо невиконання рішення Київської міської ради № 167/1032 "Про визнання статей 7
та 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо встановлення у
2015 році прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати такими, що
порушують права та інтереси територіальної громади столиці"

57. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо забезпечення лікарняних установ міста високотехнологічною імпортозамінною
медичною технікою, яка виготовляється ДП "Київський завод "Буревісник"

58. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо законності виконання підготовчих та будівельних робіт у дворі будинку № 11!а на
вул. Здолбунівській у Дарницькому районі

59. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незаконного будівництва поряд з будинком на вул. Здолбунівській, 13

60. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

В. о. начальника Головного територіального управління юстиції у м. Києві Бєлову А. Г. 
Щодо переїзду СКП "Спецкомбінат ПКПО" на вул. М. Бажана, 7!є (станція метро "Вирлиця")

61. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

Директору Департаменту житлово!комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо незадовільної роботи КП "Господар" та проведення ремонтних робіт у під'їзді
будинку на вул. Ілліча, 23

62. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо накладання вето на рішення Київської міської ради № 12/877 "Про реорганізацію
КЗ ТВЗК "Театр пластичної драми на Печерську" шляхом приєднання до театру "Золоті
ворота"

63. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. Щодо спроби привласнити частину
території Київського зоопарку

64. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

Директору Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю А. А.
Директору Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поповій Д. О. 
Щодо повернення умов комунальної оренди творчих майстерень

65. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незаконної передачі у приватну власність земельної ділянки на вул.
Саксаганського, 111

66. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо створення комісії по розслідуванню питання зростання вартості житла

67. ГРЕСЬ Марк
Вікторович

В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. Про репресії щодо активістів

68. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Тимчасово виконуючому обов'язки голови Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Мельничуку А. А. 
Щодо надання інформації про кількість житлових приміщень, наданих громадянам, які
потребують поліпшення житлових умов

69. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про делегування Київською міською радою частини своїх
повноважень органу самоорганізації населення

70. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо фінансового забезпечення Київської міської державної адміністрації та районних
державних адміністрацій в м. Києві

71. ДАНИЛЕНКО
Віталій Васильович

Київському міському голові Кличку В. В. В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо ненадання відповіді на депутатське звернення

72. ДВОРНІКОВ Віктор
Металович,
КУСТОВА Вікторія
Валентинівна

Голові Федерації профспілок України Осовому Г. В. 
Щодо патріотичного оформлення Будинку профспілок України

73. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо будівництва багатоповерхового житлового будинку на вул. Звіринецькій, 72 та у
пров. Кленовому, 5

74. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо створення міської та районних робочих груп з питань скандальних забудов

75. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо збереження зелених насаджень та розроблення дендропланів публічних
просторів районів міста Києва

76. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації Мартинчуку С. О. Голові Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації Гарязі О. О. Щодо проведення робіт з відновлення дорожньої
розмітки в місті Києві

77. ЄСКІНА Олена
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Заступнику міського
голови ! секретарю Київради Резнікову О. Ю. 
Щодо створення робочої групи з моніторингу протиправних забудов, врегулювання
конфліктів щодо порушення прав місцевих мешканців

78. КОЛІСНІЧЕНКО
Олександр
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Щодо розгляду проекту
рішення Київської міської ради стосовно повернення районних у місті Києві рад

79. КОЛІСНІЧЕНКО
Олександр
Миколайович

Тимчасово виконуючому обов'язки голови Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Мельничуку А. А. 
Щодо визнання квартири непридатною для проживання та постановки на облік
громадян, потребуючих поліпшення житлових умов

80. КОЛІСНІЧЕНКО
Олександр
Миколайович

Тимчасово виконуючому обов'язки голови Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації Мельничуку А. А. Директору Департаменту міського
благоустрою та збереження міського середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. Щодо
покращення якості асфальтного покриття у дворі будинку № 3 на вул. Героїв Оборони
та будинку № 12 на вул. Полковника Потєхіна, 12

81. КОЛІСНІЧЕНКО
Олександр
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації, Київському міському голові Кличку В. В.
Директору Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поворознику М. Ю. Щодо сплати
пайової участі у створенні соціальної та інженерно!транспортної інфраструктури міста

82. КОСТЕНКО
Людмила
Василівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо факту порушення санітарних норм та правил благоустрою міста у пров.
Музейному, 2!д

83. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо незадовільної роботи КП ГІОЦ у Дарницькому районі

84. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незадовільного екологічного стану озера Сонячне, яке знаходиться між вулицями
Драгоманова, Здолбунівською і Ревуцького в Дарницькому районі

85. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо вжиття заходів реагування керівництвом КМДА стосовно встановлення у
квартирах лічильників обліку холодного водопостачання та газо! і теплопостачання

86. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо створення КДЮСШ на базі існуючого спортзалу на вул. Закревського, 9
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87. КУЗИК Петро Миколайович Директору Департаменту державних закупівель та державного замовлення
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Рубану А. Є. 
Щодо надання інформації стосовно трактування п. 2 частини п'ятої статті 40
Закону України "Про здійснення державних закупівель"

88. КУЗИК Петро Миколайович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо незаконного продажу алкогольних напоїв на розлив на вул.
Закревського та вжиття заходів реагування

89. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо відсутності належного освітлення сходових клітин на вул. Шолом;
Алейхема, 12

90. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо відсутності належного освітлення сходових клітин 
на вул. Кіото, 3

91. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо відсутності проведення ремонтних робіт у житловому будинку на вул.
Шолом;Алейхема, 7/20

92. КУЗИК Петро Миколайович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо розташування місця продажу алкогольних напоїв на розлив на просп.
Лісовому та вжиття заходів реагування

93. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо відсутності герметизації міжпанельних стиків у житловому будинку на
вул. Жукова, 55/6

94. КУЗИК Петро Миколайович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо надання інформації про заходи, які вживаються правоохоронними
органами для протидії розповсюдженню наркотичних засобів на житловому
масиві Воскресенка

95. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо торгівлі алкоголем на розлив на вул. Бальзака, 66 та перехресті вул.
Бальзака і вул. Градинської

96. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення роз'яснювальних робіт серед населення у зв'язку із
суттєвим підвищенням тарифів на послуги з тепло; та газопостачання

97. КУСТОВА Вікторія
Валентинівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо впровадження інноваційних технологій для системи гарячого
водопостачання в житлових будинках

98. КУСТОВА Вікторія
Валентинівна ЄСКІНА Олена
Олександрівна 
БІЛИЧ Віктор Олександрович

Начальнику Головного управління МВС України в місті Києві 
Терещуку О. Д. 
Щодо незаконного будівництва житлового будинку 
на вул. Булгакова, 12

99. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення благоустрою на перетині вулиць Багговутівської і
Половецької та сприяння створенню зелених зон, місць відпочинку в
мікрорайоні Татарка

100
.

КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо термінового відселення мешканців з аварійного будинку № 6 на вул.
Тропініна у Шевченківському районі

101. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо порушення норм містобудування та благоустрою біля будинку № 32
на вул. Золотоустівській у Шевченківському районі

102
.

ЛИМАР Юлія Володимирівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження міського
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо вирішення питання знесення на території дошкільного навчального
закладу дерев, які викликають алергічні реакції у дітей

103
.

ЛИМАР Юлія Володимирівна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Гарязі
О. О. Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Кузьменку М. А. 
Щодо перевірки дотримання суб'єктами підприємництва вимог чинного
законодавства у сфері роздрібної торгівлі тютюновими та алкогольними
виробами

104
.

ЛИМАР Юлія Володимирівна Директору Департаменту житлово;комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо проведення ремонту покрівлі житлового будинку № 5 
на вул. М. Шпака у Шевченківському районі та ремонту асфальтного
покриття прибудинкової території

105
.

ЛОГВІН Андрій Іванович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О. Г. 
Щодо надання інформації про землекористувачів території регіонального
ландшафтного парку Партизанської слави

106
.

ЛОГВІН Андрій Іванович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо здійснення контролю за раціональним використанням нерухомого
державного майна, що знаходиться на вул. Дніпродзержинській, 110

107. ЛОГВІН Андрій Іванович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження міського
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. Директору КП
"Київблагоустрій" Кліпі І. А. 
Щодо надання інформації з приводу ремонту та утримання транспортних і
пішохідних огорож, а також інших елементів інженерного обладнання
вулиць і доріг

108
.

МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Начальнику Головного управління МВС України в місті Києві 
Терещуку О. Д. 
Щодо соціально;економічного розвитку міста Києва

109
.

МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В. Щодо звільнення земельної
ділянки на вул. Луначарського, 24;а у Дніпровському районі

110. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відкриття амбулаторії сімейного лікаря в Дніпровському районі

111. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та
соціальної політики Крикунову Ю. В. 
Щодо виділення додаткового приміщення для КНП "ЦПМСД № 4" у
Дніпровському районі для відкриття нової амбулаторії загальної практики
сімейної медицини

112. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення будинкових теплолічильників на вул. Каунаській, 10,
вул. Празькій, 18;а, вул. Астраханській, 5 та вул. Літинській, 1;а у
Дніпровському районі

113. МІЩЕНКО Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо виділення земельної ділянки інваліду 1;ї групи Великої Вітчизняної
війни Бєлецькому О. Л.

114. МУХА Вікторія В'ячеславівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки діяльності МАФів у Святошинському районі

115. НАЗАРОВА Рена Рафіковна В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо перевірки законності рішення Київської міської ради від 26 квітня
2007 року № 481/1142

116. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Виконуючому обов'язки начальника управління ДФС України в м. Києві ;
першому заступнику начальника Головного управління ДФС у м. Києві
Бондаренку І. Г. 
Щодо заборгованості по сплаті земельного податку та орендних платежів за
користування земельною ділянкою на вул. Михайлівській, 24 ; 26 та
Михайлівській площі у Шевченківському районі

117. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо питання ставки орендних платежів для творчих спілок

118. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Начальнику Головного управління МВС України в місті Києві 
Терещуку О. Д. 
Щодо заходів, які вживаються для вилучення незаконної
вогнепальної зброї у громадян

119. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна
СТАРОСТЕНКО Ганна Вікторівна
БАЛЕНКО Артур Ігорович 
ПИШНЯК Вадим Петрович 
ЛИМАР Юлія Володимирівна 
ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович
МАНДРИК Валентина Львівна
МІЩЕНКО Олександр Григорович
ДАНИЛЕНКО Віталій Васильович
МИКИТАСЬ Максим Вікторович
КАРПЕНКО Анатолій Якович
ЧЕРНІКОВ Олександр Михайлович
БЕРЕГОВИЙ Юрій Миколайович
АНДРІЙКО Руслан Юрійович
КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович 
КРИМЧАК Сергій Олександрович
ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович 
ГРЕСЬ Марк Вікторович 
КОСТЕНКО Людмила Василівна
ШВИРИД Микола Васильович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо зволікання виконання доручень тимчасової контрольної комісії
Київської міської ради щодо вивчення ситуації навколо об'єкта
незавершеного будівництва на території загальноосвітньої школи 
№ 234 на вул. Райдужній, 12 у Дніпровському районі

120
.

ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо неналежного гарячого водопостачання до квартир мешканців
будинку № 57 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

121. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення необхідних досліджень для визначення санітарно;
гігієнічного стану води для подальшого безпечного відпочинку та
купання у весняно;літній сезон в озері Райдуга у Дніпровському
районі

122. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Директору Департаменту житлово;комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо надання переліку будинків житлового масиву Райдужний
Дніпровського району міста Києва, в яких заплановано у 2015 році
провести ремонтні роботи

123. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо поновлення роботи дошкільного навчального закладу № 364
на вул. Сєрова, 32

124
.

ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення косметичного ремонту у під'їзді будинку № 33 на
вул. Райдужній у Дніпровському районі

125. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення теплових лічильників у будинку № 50 на бульв.
Перова та будинку № 55 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

126. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення на прибудинковій території між будинками № 3
та № 3;а на вул. Райдужній у Дніпровському районі дитячого
майданчика

127. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ремонту сходових клітин на вул. Радистів та вул. Кіото

128
.

ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ремонту фасадів будинків на вул. Радистів та вул. Кіото

129. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заміни каналізаційних стояків на вул. Шолом;Алейхема

130
.

ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заміни вікон сходових клітин

131. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо опалення в загальноосвітніх закладах міста Києва

132. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо дератизації підвалу житлового будинку № 3 на бульварі
Кольцова у Святошинському районі

133. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонту асфальтного покриття біля будинків 
№№ 11, 11;а на вул. Гната Юри у Святошинському районі

134
.

ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо впорядкування автомобільного руху на бульв. Тараса
Шевченка у Шевченківському районі

135
.

ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо поліпшення житлових умов громадянки Хаєвої Н. Д.

136
.

ПАВЛИК Віталій Андрійович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо порушення строків надання відповідей на депутатські запити та
депутатські звернення підприємствами, установами та організаціями

137. ПАВЛИК Віталій Андрійович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо встановлення лічильників обліку газу пільговим категоріям
громадян

138
.

ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заходів з публічності та відкритості діяльності Антикорупційної
ради при Київському міському голові

139
.

ПАЛІЙ Сергій Юрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо захисту законних прав Головного управління розвідки
Міністерства оборони України як землекористувача земельної ділянки
на вул. Львівській, 15 у Святошинському районі

140
.

ПРОКОПІВ Володимир
Володимирович

Голові Верховної Ради України Гройсману В. Б. 
Щодо встановлення та зміни межі міста Києва

141. ПРОКОПІВ Володимир
Володимирович

Голові Комітету Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування
Власенку С. В. 
Щодо встановлення та зміни межі міста Києва

142
.

ПРОКОПІВ Володимир
Володимирович

Першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з
питань будівництва, містобудування і житлово;комунального
господарства Андрієвському Д. Й. 
Щодо регулювання містобудівної діяльності та державного
архітектурно;будівельного контролю

143
.

ПРОКОПІВ Володимир
Володимирович

Голові Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
містобудування і житлово;комунального господарства
Скуратовському С. І. 
Щодо регулювання містобудівної діяльності та державного
архітектурно;будівельного контролю

144
.

ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо приведення у належний санітарно;технічний стан підвального
приміщення в якості найпростішого укриття на вул. Ромена Роллана,
13;б

145
.

ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо приведення у належний санітарно;технічний стан підвального
приміщення на вул. Жмеринській, 6

146
.

СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київського міського територіального відділення
Антимонопольного комітету України Толчину С. М. 
Щодо проведення перевірки відповідності тарифів на ГВП,
встановлених НКРКП
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147. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. Голові Солом'янської
районної в місті Києві державної адміністрації Шкуро М. Ю.
Начальнику КП ШЕУ Солом'янського району Легану І. Р. Прокурору
Солом'янського району м. Києва 
Щодо нецільового використання тротуарів та підземних переходів

148
.

СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. Голові Солом'янської
районної в місті Києві державної адміністрації Шкуро М. Ю. Голові
Київського міського територіального відділення Антимонопольного
комітету України Толчину С. М. 
Щодо якості обслуговування в Центрі надання адміністративних
послуг Солом'янського району

149
.

СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київського міського територіального відділення
Антимонопольного комітету України Толчину С. М. В. о. прокурора
міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо зловживання монопольним становищем ПАТ "АК
"Київводоканал"

150
.

СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо перевірки законності використання земельної ділянки на вул.
Любарській, 10;н

151. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо перевірки законності використання земельної ділянки на вул. 
Є. Чавдар, 1 ; 3

152. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо загальнодоступної інформації утримувачів об'єктів
транспортної та пішохідної інфраструктури

153
.

ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виконання рішення Київської міської ради від 13.11.2014 
№ 366/366 "Про використання коштів, отриманих від оренди
нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності
територіальної громади міста Києва та розташовані у житлових
будинках, які передані до сфери управління районних в місті Києві
державних адміністрацій"

154
.

ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення законних прав та інтересів мешканців будинку на
вул. Мечникова, 4 у Печерському районі, порушених ТОВ
"Інвестконсалтинг"

155
.

ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення факту законності діяльності перекупників квитків
біля території стадіону НСК "Олімпійський"

156
.

ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо осіб, які отримують матеріальну допомогу як учасники
антитерористичної операції

157. ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо учасників антитерористичної операції, які отримали земельні
ділянки в місті Києві та житло державного та громадського фонду в
місті Києві

158
.

ФЕДОРЕНКО Олександр Вікторович Директору КП "Київреклама" Калініченку О. В. 
Щодо структури КП "Київреклама"

159
.

ФЕДОРЕНКО Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо демонтажу рекламних конструкцій КП "Київреклама"

160
.

ФЕДОРЧЕНКО Сергій Михайлович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо інвентаризації рекламних засобів та укладених договорів КП
"Київреклама"

161. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Міністру економічного розвитку і торгівлі України Айварасу
Абрамовічусу 
Щодо надання інформації про товарообіг між Україною та Литвою,
Латвією, Естонією, а також які товари з цих країн імпортуються до
України

162. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо реагування на зловживання в магазинах міста Києва

163
.

ШВИРИД Микола Васильович Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо надання інформації стосовно недобудованого будівельного
комплексу на вул. Маршала Тимошенка, 21, к. 1

164
.

ШВИРИД Микола Васильович Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо надання інформації стосовно будівництва школи на просп.
Героїв Сталінграда (ділянка забудови між просп. Героїв Сталінграда,
10 та просп. Героїв Сталінграда, 12)

165
.

ШВИРИД Микола Васильович Директору Департаменту житлово;комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо надання інформації стосовно наявності табличок з адресою та
нумерацією на житлових і нежитлових будівлях міста Києва

166
.

ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо забезпечення житлових прав гр. Корсак Маріанни Петрівни як
особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції

167. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо забезпечення житлових прав гр. Франко Тетяни Олександрівни

168
.

ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо забезпечення житлових прав гр. Бригинця Олександра
Петровича

169
.

ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо правомірності діяльності Всеукраїнської громадської
організації "Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та
корупцією"

170. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо будівництва проїзної частини дороги між будинками на вул.
Кіквідзе, № 22 та № 26

171. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення громадського обговорення про найменування
вулиці у Печерському районі ім'ям Кахи Бендукідзе

172. ШЛАПАК Алла Василівна В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. Щодо проведення
будівельних робіт на вул. Звіринецькій, 72 та у пров. Кленовому, 5 у
Печерському районі

173. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення депутатських слухань в травні 2015 року

174. ЯЛОВИЙ Костянтин Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства"
щодо заміни неефективних керівників акціонерних товариств, у
статутному капіталі яких є корпоративні права територіальної громади
міста Києва

175. ЯНЧЕНКО Галина Ігорівна Голові Київської міської державної адміністрації, Київському
міському голові Кличку В. В. 
Щодо безперешкодного доступу киян на засідання постійних комісій
Київської міської ради

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 263/1128 від 19 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
ради Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.� Підтримати� деп�татсь�і� запити,� внесені

деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о�олошені

на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь�ої�ради

19.03.2015,�з�ідно�з�додат�ом.

2.� Посадовим� особам� та� ор�анам,� я�им

н а п р а в л е н о � д е п � т а т с ь � и й � з а п и т , � н а д а т и

офіційн��письмов��відповідь�на�ньо�о�Київсь�ій

місь�ій�раді�і�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої�ради

протя�ом�десяти�днів�з�момент��отримання

запит�.

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

по�ласти� на� заст�пни�а� місь�о�о� �олови� —

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�19.03.2015�№�263/1128

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

міської ради 19.03.2015
№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман Богданович Київському міському голові Кличку В. В. Заступнику міського голови ;
секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо порушення принципу гласності на офіційному веб;сайті
Київської міської ради

2. АНДРЕЙКО Роман Богданович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо деяких питань забезпечення безпеки в місті Києві

3. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення будинкових лічильників обліку теплової енергії у
житлових будинках міста Києва

4. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо проведення в стислі строки відкритого публічного конкурсу на
заміщення вакантних посад керівництва КП "Київська міська лікарня
для тварин"

5. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ініціювання звернення до Президента України та Кабінету
Міністрів України з приводу призначення голови Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації на постійній основі

6. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Прокурору Дніпровського району міста Києва Байдацькому С. О.
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. Директору Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Целовальнику С. А. Директору Департаменту
Державної архітектурно;будівельної інспекції у м. Києві Горобченко 
Л. А. Генеральному директору комунального об'єднання
"Київзеленбуд" Симонову С. А. 
Щодо вжиття заходів перевірки законності будівництва на вул.
Воскресенській, 2

7. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо створення ініціативної групи депутатів Київської міської ради з
перегляду рішення від 23 жовтня 2013 року № 371/9859

8. БІЛИЧ Віктор Олександрович Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Ніконову І. В. 
Щодо встановлення будинкового лічильника обліку теплової енергії в
будинку № 24;а на проспекті Академіка Корольова у Святошинському
районі

9. БІЛИЧ Віктор Олександрович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. Щодо допомоги у приватизації земельної ділянки на
вул. Миру, 14, яка знаходиться на території БХФЗ у Святошинському
районі

10. БІЛИЧ Віктор Олександрович Заступнику міського голови ; секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо розірвання договору оренди земельної ділянки ТОВ
"Торговельний універсал" на вул. Булгакова, 9 у Святошинському
районі

11. БІЛИЧ Віктор Олександрович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо відселення громадянина Троянського Р. М. з приватного сектора
на вул. Миру, 14 та надання в користування земельної ділянки на вул.
Стратонавтів, 1;а у Святошинському районі

12. БІЛИЧ Віктор Олександрович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо відселення громадянина Троянського М. Й. з приватного сектора
на вул. Миру, 14 та надання в користування земельної ділянки на вул.
Стратонавтів, між № 5 та № 7 у Святошинському районі

13. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо умов проведення конкурсу серед перевізників, які виконують у
місті Києві пасажирські перевезення, та необхідності його проведення

14. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо підтримки проекту рішення Київради про внесення змін до
Положення про оренду майна територіальної громади міста
(затверджене рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 
№ 34/6250)

15. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо режиму роботи закладів торгівлі, які розташовані в житлових
будинках

16. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення роботи бювету на вул. Ризькій, 1 у Шевченківському
районі

17. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення асфальтного покриття заїзду до будинків на вул.
Якуба Коласа та Гната Юри у Святошинському районі
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18. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту власності виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю А. А.
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту власності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

19. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо незадовільного санітарного стану територій, прилеглих до
ринку "Борщагівський" на вул. Зодчих, 582а

20. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо реконструкції скверу на Контрактовій площі

21. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення асфальтного покриття на вул. В. Кучера біля
пологового будинку № 3 та ринку "Дніпро"

22. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

23. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В. М. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

24. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту житлово2комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту житлово2комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

25. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат заступників
голови Київської міської державної адміністрації

26. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

27. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо незадовільного санітарного стану озера Сонячне у 52му
мікрорайоні Дарницького району

28. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Генеральному прокурору України Шокіну В. М. 
Щодо надання інформації про обставини смерті Ворони В. М.

29. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відбудови спортивного майданчика у Дарницькому районі

30. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Спасибку О. В. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту будівництва та житлового забезпечення

31. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поворознику М. Ю. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

32. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

33. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поповій Д. О. 
Щодо розмірів премій та інших додаткових виплат посадових осіб
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

34. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо облаштування зупинки громадського транспорту на вул.
Білицькій, 14

35. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Ніконову І. В. 
Щодо створення мережі магазинів роздрібної торгівлі хлібом та
хлібобулочними виробами

36. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо демонтажу пам'яток культури, меморіальних та анотаційних
дощок, що пропагують втрату суверенітету та незалежності України

37. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про реалізацію міських цільових програм у
м. Києві за весь період їх дії

38. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про виконання ПАТ ХК "Київміськбуд"
зобов'язань щодо будівництва об'єктів соціальної сфери у
Дарницькому районі міста Києва, передбачені проектом забудови
мікрорайонів Позняки та Осокорки

39. ГРИЦЕНКО Олексій Анатолійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Першому заступнику голови Київської
міської державної адміністрації Ніконову І. В. 
Щодо доцільності функціонування відділів з інформаційних технологій
в кожному структурному підрозділі Київської міської державної
адміністрації та в комунальних підприємствах

40. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Директору Департаменту Державної архітектурно2будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо законності забудови ТОВ "Торговий дім "Верстатобудівельний
концерн" на проспекті Перемоги, 712а

41. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення прозорості та публічності призначення керівників
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та керівників
комунальних підприємств

За�інчення	
	наст
пном
	номері

Áàðèø³âñüêèé ðàéîííèé ñóä Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî
öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 369/8565/2014, ¹ 2/355/425/2015 çà ïîçîâîì ÏÀÒ "Ì³ñòî Áàíê"
Êè¿âñüêà ô³ë³ÿ ÀÒ "Ì³ñòî Áàíê" äî Ê³ñºëü Âîëîäèìèðà Â³òàë³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòîì ïðèçíà÷åíî íà 11.30 31 ñåðïíÿ 2015 ðîêó.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ Áàðèø³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó Êè¿âñüêî¿
îáëàñò ³ çà àäðåñîþ ñ. Áàðèø³âêà, âóëèöÿ Ëåí³íà, 61, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, òåëåôîí
8-04576 5-25-40.

Ñóä âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷à Ê³ñºëü Âîëîäèìèðà Â³òàë³éîâè÷à, îñòàííº éîãî â³äîìå ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ: ì. Âèøíåâå, âóë. Êè¿âñüêà, áóä. 1, êâ. 5, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Â ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ ñóäîâå çàñ³äàííÿ áóäå ïðîâåäåíî
çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ê. Â. Êîâàëåíêî

17.07.2015 ðîêó î 10.00 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ÏðÀÒ "Õ²ÌÅÊÑ²" íà âóë. Ïî÷àéíèíñüê³é, ó Ïîä³ëüñüêîìó

ð-í³ ì. Êèºâà. Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè âëàñíèê³â ñóì³æíèõ ä³ëÿíîê, à ñàìå:

- TOB "Óí³òåê" — çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïî âóë. Ïî÷àéíèíñüê³é, 12à;

- ÏðÀÒ "Õ²ÌÅÊÑ²" — çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïî âóë. Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 17ã.

Ïóíêò 22 îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 26.06.2015

¹ 91 (4687) ñêàñóâàòè.

Âòðà÷åíèé Àòåñòàò, ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 47923434 ³ Äîäàòîê äî íüîãî, ñåð³ÿ 12ÀÊ ¹ 423540
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 291 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà ³ì'ÿ Àíòèïåíêî Àííè Þð³³âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,
êàòåãîð³ÿ 1, ñåð³ÿ À, ¹ 155797 òà âêëàäêó ¹ 670797 íà ³ì’ÿ Êóçüìåíêî Àíäð³ÿ
Êîñòÿíòèíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ç ïèòàíü ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè ÿê âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ 
(ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî, 23-Â), ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îêðåìå ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíå ðóõîìå ìàéíî, à ñàìå:

- Ñîðòóâàëüíèé êîìïëåêñ ÌÑË-1/50 ïîòóæí³ñòþ 50 òèñ. òîíí íà ð³ê.
Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ì. Êè¿â, âóë. Âàêóëåí÷óêà, 4. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñêëàäàº 3 315 259,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.

Îñíîâí³ óìîâè êîíêóðñó:

1. Íàéá³ëüøèé çàïðîïîíîâàíèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïîð³âíÿíî
ç³ ñòàðòîâèì. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà áàçîâèé ì³ñÿöü, ëèïåíü 2015
ðîêó, ñòàíîâèòü 29 646,71 ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ.

2. Ïðè ï³äïèñàíí³ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçàíèé ñïëàòèòè îðåíäíó
ïëàòó çà ïåðøèé òà îñòàíí³é ì³ñÿöü îðåíäè.

3. Îðåíäíà ïëàòà âíîñèòüñÿ îðåíäàðåì íåçàëåæíî â³ä âèòðàò îðåíäàðÿ íà
çä³éñíåííÿ ïîêðàùåíü.

4. Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ — çáèðàííÿ, ñîðòóâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. Îá'ºêò îðåíäè íå ìîæå áóòè ïåðåäàíèé â îðåíäó äëÿ
çä³éñíåííÿ ³íøîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³.

5. Ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íå ï³çí³øå 3-õ ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó óêëàäåííÿ
äîãîâîðó îðåíäè. Ïåðåìîæåöü íåñå ñàìîñò³éíî âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ³ç ââåäåííÿì
â åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà îðåíäè.

6. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó êîìïåíñóº âèòðàòè îðåíäîäàâöÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç
ïðîâåäåííÿì íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè òà îïóáë³êóâàííÿì îãîëîøåíü
ïðî êîíêóðñ ³ éîãî ðåçóëüòàòè ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

7. Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó ïîäàº äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îáñÿã çáèðàííÿ,
ñîðòóâàííÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ÿê âòîðèííî¿ ñèðîâèíè íà çàçíà÷åíîìó
ñì³òòºñîðòóâàëüíîìó êîìïëåêñ³ ïðîòÿãîì ðîêó.

8. Ñòðîê îðåíäè — 5 (ï'ÿòü ðîê³â).

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 30 ëèïíÿ 2015 ðîêó îá 11.00 â àäì³í³ñòðàòèâíîìó
áóäèíêó ÄÏ "Óêðåêîðåñóðñè",ðîçòàøîâàíîìó çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëîáà÷åâñüêîãî,
23-Â, êàá³íåò ¹ 6.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³: 

1. Çàÿâíèê — þðèäè÷íà îñîáà:

- ïîñâ³ä÷åí³ íîòàð³óñîì êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ïðåòåíäåíòà
ç óðàõóâàííÿì äåá³òîðñüêî¿ òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñòåé çà îñòàíí³é ð³ê;

- ïèñüìîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó;

- äîâ³äêó â³ä ïðåòåíäåíòà ïðî òå, ùî ñòîñîâíî íüîãî íå ïîðóøåíî ñïðàâó
ïðî áàíêðóòñòâî;

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- ³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì.

2. 3àÿâíèê — ô³çè÷íà îñîáà — ï³äïðèºìåöü;

- íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíó êîï³þ âèïèñêè àáî âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî
ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â;

- íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíó äîâ³äêó ç â³äïîâ³äíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ïîäàòêîâîãî
îðãàíó ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä áþäæåòîì;

- íàëåæíèì ÷èíîì çàâ³ðåíó êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó àáî
ñâ³äîöòâî ïëàòíèêà ïîäàòêó;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó;

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, àáî íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó
äîâ³ðåí³ñòü;

- ïèñüìîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó;

- ³íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì.

Ïèñüìîâ³ çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó íàäàþòüñÿ
çà ï³äïèñîì â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè ó â³äïîâ³äíî ïðîìàðêîâàíîìó êîíâåðò³ ç
íàïèñîì "Íà êîíêóðñ" ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè ïðåòåíäåíòà, íà ÿêîìó îáîâ'ÿçêîâî
çàçíà÷àºòüñÿ íàéìåíóâàííÿ ³ àäðåñà îäåðæóâà÷à, íàçâà îá'ºêòà îðåíäè â³äïîâ³äíî
äî îãîëîøåííÿ, à òàêîæ àäðåñà, íîìåðè êîíòàêòíèõ òåëåôîí³â. ßêùî êîíâåðò
íå çàïå÷àòàíèé àáî íå ïðîìàðêîâàíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ç âèùåíàâåäåíèìè
âèìîãàìè, êîì³ñ³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåïðàâèëüíå àáî ïåðåä÷àñíå
â³äêðèòòÿ ïðîïîçèö³¿. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè ïîäàþòüñÿ â
îêðåìîìó êîíâåðò³. Ó ³íøîìó êîíâåðò³ ïîäàþòüñÿ çîáîâ'ÿçàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ
³íøèõ óìîâ âèêîðèñòàííÿ ìàéíà.

Çàÿâè â³ä ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ÄÏ "Óêðåêîðåñóðñè"
ç 9.00 äî 18.00 (ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45) çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëîáà÷åâñüêîãî,
23-Â, Äåïàðòàìåíò äîêóìåíòîîá³ãó òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — äî 10.00 30 ëèïíÿ 2015 ðîêó.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê,
10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

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 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ
Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 ² ïîâåðõ
ÄÀÂÈÄÎÂÀ

ÎËÅÊÑ²ß
ÁÓËÜÂ., 2/7

19,70
ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎÃÎ ÎÁ'ªÊÒÀ Ç ÏÐÎÄÀ-

ÆÓ ÏÐÎÄÎÂÎËÜ×ÈÕ ÒÎÂÀÐ²Â, ÊÐ²Ì ÒÎÂÀÐ²Â
Ï²ÄÀÊÖÈÇÍÎ¯ ÃÐÓÏÈ (ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí)

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.01.2015

94,75 1866,67

Б А Д Б С У П

А Н Т И К В А Р І А Т Е

Р А К В А Р А Н Р Р

Х Р Е Щ А Т И К П І К Е

А М Е Т И Л Ц

Н Е А Н Д Е Р Т А Л Е Ц Ь

О Л І Я У А З Ц

П Л І Т К А Р Л Ь О Х

Відповіді на сканворд 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

1
ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"
(04070, Íàáåðåæíå
Øîñå, 2, 279-20-31)

íèæíÿ
ñòàíö³ÿ

Ñàãàéäà÷íîãî
Ïåòðà, 3, ë³ò. Á 90,00 Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè
Ñòàíîì íà 01.06.2015

2 ðîêè 364 äí³ 186,23 16761,04



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, âíóòð³øí³é ñâ³ò ïå-
ðåïîâíåíèé åìîö³ÿìè ³
ïðàãíå î÷èùåííÿ (êàðì³÷-

íîãî) ÷åðåç ùèðîñåðäíå ñï³ëêóâàí-
íÿ. Âìèâàéòåñÿ ñëüîçàìè ïîêàÿí-
íÿ, ä³ë³òüñÿ ñîêðîâåííèì, à ç êèì—
òî äîëÿ ïîøëå. Öå äåíü áëàãî÷èí-
íèõ àêö³é, äå âàìè ìàþòü êåðóâà-
òè ò³ëüêè áåçêîðèñí³ ìîòèâè!

ÒÅËÜÖ²,äåíü ñïðèÿº óñï³ø-
í³é êîëåêòèâí³é ä³ÿëüíî-
ñò³, ïîäðóæí³é ³äèë³¿, âàñ

ùèðî êîõàòèìóòü, àëå çà óìîâè, ùî
ïðîÿâèòå í³æí³ñòü òà òóðáîòëèâ³ñòü
äî áëàãîâ³ðíèõ, ñòàíåòå äëÿ íèõ
îäíî÷àñíî äðóãîì ³ êîõàíöåì, çìî-
æåòå ðîçä³ëèòè ¿õí³ ³íòåðåñè òà âïî-
äîáàííÿ.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ïðîÿâëÿéòå
ïñèõîëîã³÷íó ëàá³ëüí³ñòü
òà ïðèñëóõàéòåñÿ äî ãîëî-

ñó ³íòó¿ö³¿, â³í âêàæå ïðàâèëüíèé
øëÿõ äî ìåòè äëÿ ðåàë³çàö³¿ áàæàíü.
Íàñàìïåðåä ó ô³íàíñîâ³é ñôåð³, äå
º øàíñ ãàðíî çàðîáèòè, áåð³òüñÿ çà
âèñîêîîïëà÷óâàí³ çàâäàííÿ.

ÐÀÊÈ êóïàòèìóòüñÿ ó ôëþ-
¿äàõ ëþáîâ³ òà ñèìïàò³é
ïóáë³êè, ïðåçåíòóþ÷è ñâî¿

òàëàíòè òà äîñÿãíåííÿ òàì, äå âè-
ìàãàòèìóòü îáñòàâèíè. Ïðèíàéìí³
âîíè ñêëàäàòèìóòüñÿ ÿêíàéêðàùå,
íà âàøó êîðèñòü, òîæ ãàðìîí³çàö³ÿ
íà âíóòð³øíüîìó ïëàí³ ïðîéäå áëèñ-
êó÷å, ³ âè îòðèìàºòå êîëîñàëüíèé
çàðÿä ùàñòÿ! Êîõàíèì äîçâîëüòå
ðàä³ñòü òðèìàòè âàñ íà ïðèâ’ÿç³, íå-
õàé êàéôóþòü!

ËÅÂÈ ÿñêðàâ³, ñåêñóàëüíî
ïðèâàáëèâ³, êàçêîâî ïðè-
ìàãí³÷óþòü ïðîòèëåæíó

ñòàòü, îäíàê äëÿ ïóáë³÷íèõ ðîçâàã
öåé äåíü íå ï³äõîäèòü. Çàõîâàéòå-
ñÿ! Íåõàé æèòòÿ òå÷å âèçíà÷åíèì
ðóñëîì,à äîëÿ ñàìà ï³äêàæå ñöåíà-
ð³¿ ïîä³é, â ÿêèõ ñë³ä âçÿòè ó÷àñòü.
Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ë³òü ñ³ì’¿, äî-
ìî÷àäöÿì ñòàðøîãî â³êó, ï³äëàòàé-
òå ä³ðêè â ïñèõîëîã³÷í³é àóð³ ðî-
äèíè.

Ä²ÂÈ,â ïàðòíåðñüêèõ âçà-
ºìèíàõ (íà ðîáîò³, â ä³ëî-
â³é êîìàíä³) íàñòóïàº ùàñ-

ëèâà ³äèë³ÿ, âàø³ ñåðöÿ çàá’þòüñÿ â
óí³ñîí çà óìîâè, ùî îáðàíåöü çìî-
æå â³ëüíî ïðîÿâëÿòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ...
Â³äêèíüòå âñ³ óìîâíîñò³ òà çäàéòå-
ñÿ â ïîëîí êîõàíîìó, òîä³ ïðèºìí³
õâèëþþ÷³ âðàæåííÿ íàäîâãî çàëè-
øàòü íåçãëàäèìèé ñë³ä â ïàì’ÿò³.

ÒÅÐÅÇÈ, íèí³ âè ïðîõî-
äèòå ï³ê êàð’ºðíîãî çëåòó,
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÷óæ³

äîë³, áóäüòå íà âèñîò³, àäæå öÿ ì³-
ñ³ÿ áëàãîñëîâåííà!
Çàëþáêè ï³äëàøòîâóéòåñÿ ï³ä ÷ó-

æ³ ïîòðåáè, íå öóðàéòåñÿ áóòè «êà-
ðåòîþ øâèäêî¿ äîïîìîãè» — ³ âñå
éòèìå ÷óäîâî, äóøà ðîçêâ³òíå áëà-
ãîäàòòþ, ñïðèÿþ÷è ïðîôåñ³éíîìó
çëåòó. Âò³ì, áàãàòî ñïðàâ éòèìóòü
ÿê ïî íàêàòàí³é äîðîç³, ³ â öüîìó
âèïàäêó âàì íå âàðòî âòðó÷àòèñÿ
â ¿õ ïðèðîäíèé õ³ä.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÀÌ çàõî÷åòü-
ñÿ êîõàííÿ,ïîñèëèòüñÿ òÿ-
ãà äî ìóçèêè, ïñèõîëîã³¿,

ðåë³ã³¿, ìèñòåöòâà. Âëàøòóéòå ñîá³
ñâÿòêîâèé äåíü, ïåðåïî÷èíüòå, ïî-
ðîçâàæàéòåñÿ àáî çàéì³òüñÿ óëþá-
ëåíîþ òâîð÷îþ ñïðàâîþ, õîá³ ÷è
ïóñò³òüñÿ íà ðîìàíòè÷íå ïîëþâàí-
íÿ, ùî äîïîìîæå â³äíîâèòè âòðà-
÷åí³ ñèëè é âîñêðåñèòè ñïîê³é ó
ãëèáèí³ äóø³.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ôîðòóíà âàñ
ïåñòóº, ùî ìîæå ïðèñïà-
òè ïèëüí³ñòü, òîæ íå ðîç-

ñëàáëÿéòåñÿ, óíèêàéòå ðèçèêîâèõ
ô³íàíñîâèõ êðîê³â, òàì ôàòàëüí³
ïðîâàëè! ßêùî íà äóø³ äèñêîì-
ôîðòíî, íàâåä³òü ëàä ó äîìàøí³õ
ïåíàòàõ, äîïîìîæ³òü áàòüêàì, ä³-
òÿì,â³äðîä³òü ïîðóéíîâàí³ âçàºìè-
íè ç äîìî÷àäöÿìè. Íèí³ âè íàäòî
âðàçëèâ³ òà ÷óòëèâ³, îäíàê öå ï³äå
íà áëàãî âñ³ì, ãîëóáòåñÿ ³ íå á³éòå-
ñÿ ïåðåáîðùèòè ç ïåñòîùàìè, ëàñ-
êàâå òåëÿòêî äâ³ ìàòêè ññå.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çì³íà ñâ³æèõ
âðàæåíü ïðîëëºòüñÿ áàëü-
çàìîì íà âàøó äóøó, íå

ñèä³òü êâî÷êîþ, çì³íþéòå îáñòà-
íîâêó, ñï³ëêóéòåñÿ ç äàâí³ìè äðóçÿ-
ìè (òóò âàñ çâ’ÿçóþòü êàðì³÷í³ óçè),
ðóõ — öå ÷óäîâèé æèòòºâèé òîí³ê.
Çàáóäüòå ïðî æîðñòê³ ãðàô³êè, íå
ñòåæòå çà ãîäèííèêîì, ñüîãîäí³ äî-
çâîëÿºòüñÿ çàï³çíþâàòèñü, àëå çà
óìîâè,ùî öÿ æåðòâà ïðèíåñåíà çà-
äëÿ äóøåâíî¿ íàñîëîäè.

ÂÎÄÎË²¯, íå çàïðÿãàéòåñÿ
ÿê â³ë ó íåëþáèìó ÷è òÿæ-
êó ðîáîòó, ìîæåòå ë³íóâà-

òèñÿ, ðîáîòà í³êóäè íå âòå÷å ³ âñ³õ
ãðîøåé íå çàðîáèòå. Æèòè çà ïðà-
âèëîì «õ³áà õî÷åø — ìóñèø» íèí³
ïðîòèïîêàçàíî. Âè íà òåëåïàòè÷-
í³é õâèë³, ñë³äóéòå ãîëîñó ïî÷óòò³â,
(à ðîçóì íåõàé â³äïî÷èíå), áàâòå
ñåáå ëþáèõ, òîä³ ñòîñóíêè ç îòî-
÷åííÿì ñêëàäóòüñÿ ÿêíàéêðàùå.

ÐÈÁÀÌ,ïîùàñòèòü çì³íè-
òèñÿ íà êðàùå, ñòàòè á³ëè-
ìè,ïóõíàñòèìè ³ ëþáèìè...

òà çíàéòè ùåäðîãî ñïîíñîðà. Ìîæ-
íà íà÷õàòè íà ïðîáëåìè, â³ä ÿêèõ
ìàê³òðèòüñÿ ãîëîâà, ³ âëàøòóâàòè
ñâÿòî ëåäàðÿ, ïîáàéäèêóâàâøè â
íàñîëîäó! Âò³ì, íàâ³òü ïîòî÷í³ ïî-
áóòîâ³ ñïðàâè, ÿêèõ íå óíèêíóòè,
ñòèìóëþâàòèìóòü òâîð÷î ³ äàðóâà-
òèìóòü ðàä³ñòü.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +26o

Àòì. òèñê: 745 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +29o

Àòì. òèñê: 745 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 25 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 4 0 %

ãîðîñêîï

7 ëèïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 7 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 42031
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Ó ÄÍÐ âèïóñêíèêàì âèäàþòü äèïëîìè 
áåç ïð³çâèù
ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ óí³âåðñèòåòó ÄÍÐ îòðèìàëè ð³çí³
äèïëîìè. Ìàáóòü, ðîçðîáíèêè òàê ³ íå çìîãëè âè-
çíà÷èòüñÿ, ÿêèé æå òèï äèïëîì³â ¿ì ï³äõîäèòü
íàéá³ëüøå, òîìó âèð³øèëè ïîºäíàòè ðîñ³éñüê³ òà
óêðà¿íñüê³ ñòàíäàðòè ðàçîì.

Âèäíî, ùî «äèïëîì ÄÍÐ» íå ñõîæèé íà äèïëî-
ìè äåðæàâíîãî çðàçêà Óêðà¿íè ³ íàâ³òü Ðîñ³¿. Åêñ-
ïåðòè âïåâíåí³, ùî íàçâàòè òàêèé äèïëîì äîêóìåí-
òîì äóæå ñêëàäíî, ðîçïîâ³äàº segodnya.

«Ïîäèâ³òüñÿ — â «äèïëîì³ ÄÍÐ» íåìàº ïð³çâèù
ðåêòîðà âóçó ³ äåêàíà ôàêóëüòåòó, íå âêàçàíî ãî-
ëîâó àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿, àëå æ º ñóâîð³ âèìîãè
ì³í³ñòåðñòâ îñâ³òè â óñ³õ äåðæàâàõ äî îôîðìëåí-
íÿ äèïëîì³â. Òèì á³ëüøå ùî äèïëîìè öüîãî ðîêó
âóçè îôîðìëÿþòü ñàì³,— ïîÿñíèëà âèêëàäà÷ Àí-
ãåë³íà Ëåâ³íà.— Äàë³ — íà òèòóëüíîìó àðêóø³ º
ÿêèéñü ðåºñòðàö³éíèé íîìåð ³ç ñåð³ºþ ÄÍÓ. Çà çà-
êîíîì, ðåºñòðàö³éíèé íîìåð äèïëîìà ïðèñâî-
þºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

â ºäèí³é äåðæàâí³é åëåêòðîíí³é áàç³ ç ïèòàíü îñ-
â³òè. Íó ³ íàîñòàíîê — ó ò. çâ. «ÄÍÐ» «äèïëîì çà-
ñâ³ä÷óº», ùî õòîñü îñâî¿â êóðñ çíàíü. Àëå â òîìó
æ ðîñ³éñüêîìó âóç³âñüêîìó äèïëîì³ â³í «ñâ³ä÷èòü».
Ç òàêèõ îñü íåäîë³ê³â ³ ñêëàäàºòüñÿ ãîëîâíèé äî-
êóìåíò ñòóäåíò³â «ÄÍÐ» �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1445 — ó áèòâ³ á³ëÿ Ñóçäàëÿ â³éñüêî òàòàðñüêèõ öàðå-
âè÷³â Ìàõìóäà ³ ßêóáà, ñèí³â êàçàíñüêîãî õàíà Óëó-Ìó-
õàììåäà, ðîçáèëî àðì³þ âåëèêîãî êíÿçÿ ìîñêîâñüêîãî
Âàñèëÿ II Òåìíîãî, ÿêèé ïîòðàïèâ ó ïîëîí, à âåëèêå êíÿ-
æ³ííÿ íàñë³äóâàâ Äìèòðî Øåìÿêà.
1659 — ì³æ â³éñüêàìè ãåòüìàíà ²âàíà Âèãîâñüêîãî òà
Êðèìñüêîãî õàíàòó ç îäíîãî áîêó ³ ìîñêîâñüêèì â³é-
ñüêîì Îëåêñ³ÿ Òðóáåöüêîãî ç ³íøîãî á³ëÿ ì³ñòà Êîíî-
òîï (íèí³ — Ñóìñüêà îáëàñòü) â³äáóëàñü îäíà ç êëþ÷î-
âèõ áèòâ Ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñüêî¿ â³éíè 1658—1659 ðî-
ê³â. Ó õîä³ äâîäåííîãî áîþ ìîñêîâñüêà àðì³ÿ áóëà
ðîçáèòà, áëèçüêî 30 òèñÿ÷ îñ³á çàãèíóëî ³ ïîíàä 15
òèñÿ÷ ïîòðàïèëè â ïîëîí.
1768 — â õîä³ ïðèäóøåííÿ Êîë³¿âùèíè ðîñ³éñüê³ ÷àñòè-
íè îòî÷èëè ïîâñòàíñüêèé òàá³ð ï³ä Óìàííþ ³ ñõîïèëè
êåð³âíèê³â ïîâñòàíö³â Ìàêñèìà Çàë³çíÿêà, ²âàíà ¥îíòó
òà Ñåìåíà Íåæèâîãî, à ¿õí³ çàãîíè ðîççáðî¿ëè. Ðåøòó
ãàéäàìàöüêèõ çàãîí³â áóëî ðîçáèòî â áîÿõ.Îñòàòî÷íî ïîâ-
ñòàííÿ áóëî ïðèäóøåíî ò³ëüêè ó êâ³òí³-òðàâí³ 1769 ð.
1881 — ó Ðèì³ â «Æóðíàë³ äëÿ ä³òåé óïåðøå íàäðó-
êîâàíà êàçêà «Ï³íîêê³î. ²ñòîð³ÿ äåðåâ’ÿíî¿ ëÿëüêè»
³òàë³éñüêîãî ïèñüìåííèêà Êàðëî Êîëëîä³. Íàäðóêî-
âàíèé â 1883 ðîö³ îêðåìîþ êíèãîþ, «Ï³íîêê³î» áóâ ïå-
ðåêëàäåíèé 87 ìîâàìè ñâ³òó.

1923—çàõîäàìè Óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî êîì³òåòó ïðè
ô³íàíñîâ³é äîïîìîç³ ÷åõîñëîâàöüêîãî óðÿäó ó Ïðàç³ â³ä-
êðèòî Óêðà¿íñüêèé âèñîêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ì. Ì.
Äðàãîìàíîâà, äâîð³÷íó øêîëó ó÷èòåë³â äëÿ íèæ÷èõ øê³ë
³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè.Ó 1933 ðîö³ â³í áóâ ë³êâ³äîâàíèé
÷åðåç áðàê äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ.
1925 — ìîâà àôð³êààíñ îòðèìàëà â Ï³âäåííî-Àôðèêàí-
ñüê³é Ðåñïóáë³ö³ ñòàòóñ îô³ö³éíî¿ ïîðÿä ³ç àíãë³éñüêîþ
³ ãîëëàíäñüêîþ.
1969 — ïàëàòà ïðåäñòàâíèê³â êàíàäñüêîãî ïàðëàìåíòó
ïðèð³âíÿëà ñòàòóñ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè äî àíãë³éñüêî¿.
1987 — ó ×îðíîáèë³ ðîçïî÷àâñÿ ñóäîâèé ïðîöåñ íàä
òðüîìà êåð³âíèêàìè ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ, êîòðèõ çâè-
íóâàòèëè ó âèáóõó, ùî ñòàâñÿ íà ñòàíö³¿ çà ð³ê ïåðåä òèì.
1991 —çàê³í÷èëàñü Äåñÿòèäåííà â³éíà Ñëîâåí³¿ çà ñâîþ
íåçàëåæí³ñòü—íà îñòðîâàõ Áð³óíè ïðåäñòàâíèêàìè Ñëî-
âåí³¿, Õîðâàò³¿ ³ Ñ. Ô. Ð. Þ çà ïîñåðåäíèöòâà ªâðîïåé-
ñüêîãî Ñîþçó áóëà ï³äïèñàíà Áð³îíñüêà óãîäà, çà ÿêîþ
Þãîñëàâñüêà íàðîäíà àðì³ÿ ïðèïèíÿëà áîéîâ³ ä³¿ íà òå-
ðèòîð³¿ Ñëîâåí³¿. Òîä³ æ Ñëîâåí³ÿ ³ Õîðâàò³ÿ çîáîâ’ÿçà-
ëèñÿ íà 3 ì³ñÿö³ çóïèíèòè íàáðàííÿ ÷èííîñò³ äåêëàðà-
ö³ÿìè ïðî íåçàëåæí³ñòü â³ä Þãîñëàâ³¿, ÿê³ áóëè îãîëî-
øåí³ 25 ÷åðâíÿ òîãî æ ðîêó. Îñòàíí³ áîéîâ³ ÷àñòèíè Þ.
Í. À. áóëè âèâåäåí³ ç³ Ñëîâåí³¿ 26 æîâòíÿ 1991 ðîêó.
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