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254 âðÿòîâàíèõ æèòòÿ
� Ô³í³øóâàëà àêö³ÿ «Êðîê äî æèòòÿ. Ïåðåâ³ð ñåáå»

Â ÊÈªÂ² ô³í³øóâàëà àêö³ÿ ç ïðî-
ô³ëàêòèêè òà ðàííüîãî âèÿâëåí-
íÿ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü «Êðîê
äî æèòòÿ. Ïåðåâ³ð ñåáå». Àêö³ÿ ìà-
ëà íà ìåò³ ùå é ï³äâèùåííÿ ð³â-
íÿ ³íôîðìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ ïðî
ïðîáëåìó ðàêó, à òàêîæ ðîçøèðåí-
íÿ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ë³êàð³â ïåð-
âèííî¿ ëàíêè. Ñòàðòóâàëà âîíà 
6 ÷åðâíÿ. Òðèâàëà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ
³ â ïîíåä³ëîê ó êîì³òåò³ Âåðõîâíî¿
Ðàäè ï³äáèëè ï³äñóìêè â ðàìêàõ
êðóãëîãî ñòîëó.

«Ìè ï³äíÿëè ïðîáëåìó, âêðàé
àêòóàëüíó çàðàç. Ñìåðòí³ñòü â³ä îí-
êîïàòàëîã³é â Óêðà¿í³ íà äðóãîìó
ì³ñö³. Öå âèêëèê òåïåð³øíüîãî ÷à-
ñó. Õòî ÿê íå ôàõ³âö³ ðîçóì³þòü
ïðîáëåìó. Â Êèºâ³ áóëî çàëó÷åíî
áëèçüêî 200 ìåäèê³â, ïðèâàòí³ çà-
êëàäè íàäàëè ñâîº ñó÷àñíå îáëàä-
íàííÿ. Â óñ³õ äåñÿòè ðàéîíàõ çàõî-
äè ïðîéøëè óñï³øíî. Ó 5 % îáñòå-
æåíèõ âïåðøå áóëî ä³àãíîñòîâàíî

³ âèÿâëåíî òó ÷è ³íøó îíêîïàòàëî-
ã³þ. À öå 250 æèòò³â. Ìîæíà ñêàçà-
òè, çàâäÿêè íåáàéäóæîñò³ ë³êàð³â ³
ãåíåðàëüíîãî ñïîíñîðà «Ñàíîô³»,
250 æèòò³â âðÿòîâàíî. Öå íàéá³ëü-
øå äîñÿãíåííÿ. Ãëèáîêî ïåðåêîíà-
íèé, ùî òàêà íåáàéäóæ³ñòü ñòàíå
õîðîøèì ïðèêëàäîì äëÿ òîãî, ùîá
ìè ïðîäîâæèëè ö³ àêö³¿ âæå ä³éñ-
íî ó âèãëÿä³ íîâî¿ ñèñòåìè ãðîìàä-
ñüêîãî çäîðîâ’ÿ»,—
ñêàçàâ çàñòóïíèê ãî-
ëîâè êîì³òåòó ÂÐÓ
ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Îëåã Ìó-
ñ³é.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåíà ªñê³-
íà ðîçïîâ³ëà, ùî çà ïåð³îä àêö³¿ áó-
ëî îáñòåæåíî 4,5 òèñ. êèÿí, çðîá-
ëåíî 4309 ä³àãíîñòè÷íèõ ïðîöå-
äóð, âèÿâëåíî 254 îñîáè ç ï³äîçðîþ
íà îíêîïàòîëîã³þ.

«Öå äóæå âäàëèé ïðîåêò. Àëå ÿ
âñå æ òàêè ââàæàþ, ùî ïîä³áí³ ïðî-

ãðàìè ïîâèíí³ ïðîâîäèòèñü íå íà
âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ, à íà ì³ñü-
êîìó òà äåðæàâíîìó ð³âí³. Ñïîä³-
âàþñÿ, ùî öå ëèøå ï³ëîòíèé ïðî-
åêò, äàë³ ïðîøó äîëó÷èòèñÿ âñ³õ
ôàõ³âö³â äî íàïèñàííÿ ì³ñüêî¿ ïðî-
ãðàìè ç ðàííüîãî âèÿâëåííÿ òà
ïðîô³ëàêòèêè îíêîëîã³÷íèõ çà-
õâîðþâàíü. Ìè áóäåìî ¿¿ ëîá³þâà-
òè. ß ï³äãîòóþ ïðîåêò ð³øåííÿ,
ùîáè íà íàñòóïíèé ð³ê áóëè çà-
êëàäåí³ êîøòè. Òîìó ùî ðàííÿ ïðî-
ô³ëàêòèêà íàäàº íå ëèøå ìîæëè-
â³ñòü âðÿòóâàòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü
æèòò³â, àëå é çàîùà-
äèòè çíà÷íèé îáñÿã
áþäæåòíèõ êîø-
ò³â»,— ñêàçàëà äåïó-
òàò Êè¿âðàäè Îëåíà
ªñê³íà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ï³ä ÷àñ âè¿çä³â
âîíà ñï³ëêóâàëàñÿ ç ëþäüìè é ö³-
êàâèëàñÿ — à ÷îìó âîíè íå ïðèä³-
ëÿþòü óâàãè ïðîô³ëàêòèö³ ðàêó?

Ñåðåä ãîëîâíèõ ïðè÷èí òàê³. «Ïåð-
øå — íå óñâ³äîìëåííÿ ïðîáëåìà-
òèêè ³ ìîæëèâèõ çàãðîç. Ëþäè íå
îá³çíàí³. Ç íèìè íå ïðîâîäÿòü íà-
ëåæíî¿ ðîáîòè. Öå âåëè÷åçíà íå-
îáõ³äí³ñòü ó ñîö³àëüí³é ðåêëàì³.
Êîëè ìè áóäåìî ïèñàòè ïðîãðàìó,
òî òðåáà çàêëàñòè ïåâí³ âèäàòêè
íà ³íôîðìàö³éíó êàìïàí³þ. Äðó-
ãå — ñòðàõ ó ëþäåé. Âîíè áîÿòüñÿ
ïðèéòè ³ ùî ó íèõ ùîñü çíàéäóòü.
Òðåòº — öå áðàê ÷àñó ³ ãðîøåé. Ëþ-
äè âïåâíåí³, ùî çà âñå ïîòð³áíî
ïëàòèòè. Òîìó ìè ³ çðîáèëè öþ
ïðîãðàìó: ÿêùî âè íå éäåòå äî ë³-
êàð³â, òî ë³êàð³ éäóòü äî âàñ»,—
ðîçïîâ³ëà äåïóòàò. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
òèñÿ÷³ êèÿí çâåðíóëèñÿ, ùî õîò³-
ëè á ïðîéòè òàêó ïåðåâ³ðêó, 54 êî-
ìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ïîäàëè çà-
ÿâêè íà ïðîâåäåííÿ îáñòåæåíü ¿õ-
í³õ ïðàö³âíèê³â. Âîíà äîäàëà, ùî
â Êèºâ³ äóæå áðàêóº ìàìîãðàô³â
òà äåðìàòîñêîï³â.

«Öÿ àêö³ÿ äëÿ íàøî¿ êîìïàí³¿
íå îäèíàðíà. Ìè áà÷èìî ñâîþ ì³-
ñ³þ â òîìó, ùîá çá³ëüøóâàòè çíàí-
íÿ íàñåëåííÿ ïðî ìåäè÷í³ ïðîá-
ëåìè, çîñåðåäèòèñü íà òèõ ïðîåê-
òàõ, ÿê³ ñïðèÿþòü ðàíí³é ä³àãíî-
ñòèö³ é âèÿâëåííþ çàõâîðþâàíü.
Ìè íå ëèøå ïðîïîíóºìî ³ííîâàö³é-
í³ ïðåïàðàòè, àëå ùîäíÿ ïîðó÷ ³ç
ìåäèêàìè ³ ïàö³ºíòàìè ó áîðîòü-
á³ çà çíèæåííÿ ð³âíÿ ñìåðòíîñò³,
çà ïîêðàùåííÿ çäîðîâ’ÿ ëþäåé»,—
çàçíà÷èëà ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿
«Ñàíîô³» Ìàðèíà Øèøëîâà �
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Ï³âòîðà ì³ñÿöÿ â Êèºâ³ ïðîõîäèëà àêö³ÿ ä³àãíîñòèêè îíêîçàõâîðþâàíü «Êðîê
äî æèòòÿ. Ïåðåâ³ð ñåáå». Îáñòåæåííÿ ïðîéøëè 4,5 òèñ. êèÿí. Ó 254-õ îñ³á âè-
ÿâèëè ï³äîçðó íà ðàê. Á³ëüøå òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ é êîëåêòèâè 54-õ êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çâåðíóëèñÿ, ùî òåæ áè õîò³ëè ïåðåâ³ðèòèñü. Òîìó àê-
ö³þ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî. Â Êè¿âðàä³ ïëàíóþòü ðîçðîáèòè Ïðîãðàìó
ïðîô³ëàêòèêè òà ðàííüîãî âèÿâëåííÿ îíêîïàòàëîã³é, àáè ö³ âàæëèâ³ ðå÷³ ô³-
íàíñóâàëèñÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.

²ãîð ÑÂÀ×²É | «Õðåùàòèê»

Çà ïåð³îä àêö³¿ «Êðîê äî æèòòÿ. Ïåðåâ³ð ñåáå» áóëî îáñòåæåíî 4,5 òèñ. êèÿí, çðîáëåíî 4309 ä³àãíîñòè÷íèõ ïðîöåäóð, âèÿâëåíî 254 îñîáè ç ï³äîçðîþ íà îíêîïàòîëîã³þ

Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè êàï³òàëüíî
â³äðåìîíòóþòü ïëîùó
Ïåðåìîãè

Ó ñóáîòó ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ðîçïî-

÷àëà ðîáîòè ç êàïðåìîíòó ïëîù³

Ïåðåìîãè. Çîêðåìà çàïëàíîâàíî

çàì³íèòè àñôàëüòîáåòîííå ïîêðèò-

òÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20075 êâ. ì

òà íàíåñòè äîðîæíþ ðîçì³òêó.

Íàãàäàºìî,ùî ó çâ’ÿçêó ç öèì äî

15 ñåðïíÿ íà ïëîù³ Ïåðåìîãè áó-

äå îáìåæåíî ðóõ àâòî äî äâîõ ñìóã.

Çàâåðøåííÿ ðîá³ò íà îá’ºêò³ çàïëà-

íîâàíî íà III äåêàäó ñåðïíÿ 2015

ðîêó,äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³
ïîâåðíóëè çåìåëüíó
ä³ëÿíêó íà òåðèòîð³¿
ñòàðîãî Ïîäîëó

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ï³ä-

òðèìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêó-

ðàòóðè òà çîáîâ’ÿçàâ òîâàðèñòâî

«Ïåðëèíà Ïîäîëó» ïîâåðíóòè ç íå-

çàêîííîãî âîëîä³ííÿ 0,09 ãà çåìë³

âàðò³ñòþ 2 ìëí ãðèâåíü íà âóë. Áî-

ðè÷³â Ò³ê, 1.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòó-

ðè, ó 2013 ðîö³ ä³ëÿíêà, ùî ðîçòà-

øîâàíà â ñòàðîäàâíüîìó ³ñòîðè÷-

íîìó öåíòð³ Êèºâà, äîãîâîðîì êó-

ï³âë³-ïðîäàæó áóëà ïåðåäàíà ç ïðè-

âàòíî¿ âëàñíîñò³ ó âîëîä³ííÿ ïðè-

âàòí³é êîìïàí³¿.

Ïðîòå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ö³ çåìë³

âèáóëè ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü áåç â³-

äîìà Êè¿âðàäè—äîêóìåíòè,ÿê³ á ïî-

ñâ³ä÷óâàëè ïðàâî âëàñíîñò³ çà ïðè-

âàòíîþ îñîáîþ,ó Äåïàðòàìåíò³ çå-

ìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ â³äñóòí³.

Çâàæàþ÷è íà öå, ïðîêóðàòóðîþ

ì³ñòà áóëî çàÿâëåíî ïîçîâ ç âèìî-

ãîþ âèòðåáóâàòè ç íåçàêîííîãî âî-

ëîä³ííÿ ä³ëÿíêó, ÿêèé ñóä çàäîâîëü-

íèâ â ïîâíîìó îáñÿç³.

Âîäíî÷àñ ïðîêóðàòóðîþ Ïîä³ëü-

ñüêîãî ðàéîíó ðîçïî÷àòî êðèì³íàëü-

íå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì íåçà-

êîííîãî îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà æèòëîâèé áóäèíîê òà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïî âóë. Áîðè÷³â Ò³ê,

1 (÷.4 ñò.190,÷.4 ñò.358 ÊÊ Óêðà¿íè).

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº.

Ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ
ðåã³îíàëüíèé åòàï
Ì³æíàðîäíî¿ ïðîãðàìè
«Ñòóäåíòñüêà
ðåñïóáë³êà»

16-18 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ñïðèÿí-

íÿ ÂÌÒÎ «Ñòóäåíòñüêà ðåñïóáë³êà»

ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ Êè¿âñüêèé ðå-

ã³îíàëüíèé åòàï Ì³æíàðîäíî¿ ïðî-

ãðàìè «Ñòóäåíòñüêà ðåñïóáë³êà» íà

òåìó «Ïðîãðàìà ìîäåðí³çàö³¿ ì³ñ-

òà Êèºâà». ßê çàóâàæóþòü ó Äåïàð-

òàìåíò³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó ÊÌÄÀ,öåé çàõ³ä ïðîâîäèòü-

ñÿ â ì³ñò³ 17-é ð³ê ïîñï³ëü.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³:

www. studrespublika. com.
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6.6.�За�майно,�залишене�ОРЕНДАРЕМ���орендованом��приміщенні�без�на�ляд��та�охоро-

ни,�ОРЕНДОДАВЕЦЬ�та�ПІДПРИЄМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ�відповідальності�не�нес�ть.

6.7.�При�неви2онанні�або�пор�шенні�однією�із�СТОРІН��мов�цьо�о�До�овор��та�з�інших�під-

став,�передбачених�за2онодавчими�а2тами�У2раїни,�цей�До�овір�може�б�ти�розірваний�достро-

2ово�на�вимо���однієї�із�СТОРІН�за�рішенням�с�д�.

6.8.�Спірні�питання�по�цьом��До�овор��роз�лядаються���поряд2�,�встановленом��за2онодав-

ством�У2раїни.

6.9.�У�разі�наявності���б�дівлі�або�спор�ді�2іль2ох�орендарів�ОРЕНДАР�несе�солідарн��від-

повідальність�за�належний�технічний�стан�цієї�б�дівлі�або�спор�ди,�їх�фасад�,�інженерних�2о-

м�ні2ацій,�санітарне��тримання�об’є2та�оренди�та�приб�дин2ової�території.

6.10.�У�разі�відмови�ОРЕНДАРЯ�від�підписання�а2та�приймання-передачі,�протя�ом�20�днів

з�дати�отримання�а2та�від�ОРЕНДОДАВЦЯ�До�овір�припиняє�свою�дію.

У�разі��2ладання�до�овор��з�державним�видавництвом,�підприємством�2ни�орозповсю-

дження,�вітчизняним�видавництвом,�підприємством�2ни�орозповсюдження,�що�забезпеч�-

ють�під�отов2�,�вип�с2�та�(чи)�розповсюдження�не�менш�я2�50�відсот2ів�2ниж2ової�прод�2ції

державною�мовою�(за�винят2ом�видань�ре2ламно�о�та�еротично�о�хара2тер�):

6.10.1.�Недотримання�ОРЕНДАРЕМ�вимо�и�щодо�під�отов2и,�вип�с2��та�(чи)�розповсю-

дження�2ниж2ової�прод�2ції�державною�мовою�в�обсязі�не�менш�я2�50�відсот2ів�є�підставою

для�розірвання�до�овор��оренди�в��становленом��за2онодавством�поряд2�.

7.�ВІДНОВЛЕННЯ�ОБ’ЄКТА�ОРЕНДИ�ТА�УМОВИ�ЙОГО�ПОВЕРНЕННЯ

7.1.�Амортизаційні�нарах�вання�на�об’є2т�оренди�нарахов�є�та�залишає���своєм��розпоря-

дженні�ПІДПРИЄМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ/ОРЕНДАР.�Амортизаційні�нарах�вання�ви2о-

ристов�ються�на�відновлення�ОБ’ЄКТА.�Право�власності�на�майно,�придбане�або�наб�те�в�ін-

ший�спосіб�за�рах�но2�амортизаційних�відрах�вань,�належить�територіальній��ромаді�міста�Ки-

єва.

7.2.�ОРЕНДАР�не�має�права�без�письмової�з�оди�ОРЕНДОДАВЦЯ�проводити�переобладнан-

ня,�переплан�вання,�ремонт�ОБ’ЄКТА,�вести�б�дівельні�роботи�на�приб�дин2овій�території.

7.3.�З�ода�на�ви2онання�та2их�робіт�надається�листом�ОРЕНДОДАВЦЯ,�в�я2ом��зазначає-

ться�про�надання�з�оди,�по�одження�прое2т��(я2що�йо�о�наявність�передбачена�за2онодав-

ством�У2раїни),�2ошторис��витрат�та�термін�ви2онання�робіт.

7.4.�Б�дівельні�роботи�на�ОБ’ЄКТІ�ви2он�ються�тіль2и�на�підставі�прое2тно-2ошторисної

до2�ментації,�розробленої�та�затвердженої�в��становленом��за2онодавством�У2раїни�поряд-

2�,�та�при�наявності�дозвільних�до2�ментів�на�ви2онання�б�дівельних�робіт,�отриманих�в��с-

тановленом��поряд2�.

7.5.�У�разі�за2інчення/припинення�дії�цьо�о�До�овор��або�при�йо�о�розірванні�ОРЕНДАР�зо-

бов’язаний�за�а2том�приймання-передачі�поверн�ти�ОБ’ЄКТ�ПІДПРИЄМСТВУ-БАЛАНСОУТРИ-

МУВАЧУ���стані,�не��іршом�,�ніж�в�я2ом��переб�вав�ОБ’ЄКТ�на�момент�передачі�йо�о�в�орен-

д�,�з��рах�ванням��сіх�здійснених�ОРЕНДАРЕМ�поліпшень,�я2і�неможливо�відо2ремити�від

ОБ’ЄКТА�без�заподіяння�йом��ш2оди,�з��рах�ванням�знос��за�період�стро2��дії�до�овор��орен-

ди.

7.6.�Для�отримання�з�оди�ОРЕНДОДАВЦЯ�на�здійснення�поліпшень�ОРЕНДАР�подає�заяв�

і�матеріали�з�ідно�з�Положенням�про�оренд��майна�територіальної��ромади�міста�Києва,�за-

твердженим�рішенням�Київсь2ої�місь2ої�ради�від__________________�№______________.

Вартість�поліпшень�ОБ’ЄКТА,�проведених�ОРЕНДАРЕМ�без�з�оди�ОРЕНДОДАВЦЯ,�я2і�не

можна�відо2ремити�без�ш2оди�для�ОБ’ЄКТА,�2омпенсації�не�підля�ає.

ОРЕНДАР�вправі�залишити�за�собою�проведені�ним�поліпшення�ОБ’ЄКТА,�здійснені�за�ра-

х�но2�власних�2оштів,�я2що�вони�мож�ть�б�ти�відо2ремлені�від�ОБ’ЄКТА�без�заподіяння�йо-

м��ш2оди.

Поліпшення�ОБ’ЄКТА,�ви2онані�ОРЕНДАРЕМ�за�власні�2ошти�з�ідно�з�вимо�ами�підп�н2т�

7.3�цьо�о�До�овор�,�я2і�неможливо�відо2ремити�від�ОБ’ЄКТА�без�заподіяння�йом��ш2оди,�за-

лишаються���2ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�за�винят2ом�прива-

тизації,�продаж��або�іншо�о�відч�ження�ОБ’ЄКТА�ОРЕНДАРЮ.

ОРЕНДАР�має�право�отримати�відш2од�вання�витрат,�здійснених�на�невід’ємні�поліпшен-

ня,�ви2онані�за�з�одою�ОРЕНДОДАВЦЯ,�я2що�ОРЕНДАР�належно�ви2он�вав��мови�до�ово-

р��протя�ом�стро2��йо�о�дії,�а�ОРЕНДОДАВЕЦЬ�не�подовжив�дію�до�овор��після�за2інчен-

ня�стро2��оренди,���зв’яз2��з�необхідністю�ви2ористання�об’є2та�оренди�для�власних�по-

треб.

Розмір�відш2од�вання�витрат,�здійснених�на�невід’ємні�поліпшення,�визначається�за�ре-

з�льтатами�незалежної�оцін2и.

8.�ОСОБЛИВІ�УМОВИ

8.1.�ОРЕНДАР�не�має�права�передавати�свої�зобов’язання�за�цим�До�овором�та�переда-

вати�ОБ’ЄКТ�повністю�або�част2ово�в�2орист�вання�іншій�особі�без�попередньої�письмової�з�о-

ди�ОРЕНДОДАВЦЯ.

ОРЕНДАР�не�має�права��2ладати�до�овори�(2онтра2ти,���оди),���том��числі�про�спільн��ді-

яльність,�пов’язані�з�б�дь-я2им�ви2ористанням�ОБ’ЄКТА�іншою�юридичною�чи�фізичною�осо-

бою�без�попередньо�о�дозвол��ОРЕНДОДАВЦЯ.

Пор�шення�цієї��мови�До�овор��є�підставою�для�достро2ово�о�розірвання�цьо�о�До�овор�

в��становленом��поряд2�.

8.2.�Рішення�про�передач��ОБ’ЄКТА�(йо�о�частини)�в�с�боренд��надається�ОРЕНДОДАВЦЕМ

в��становленом��поряд2�.

8.3.�ОБ’ЄКТ�повинен�ви2ористов�ватися�ОРЕНДАРЕМ�тіль2и�за�цільовим�призначенням,

об�мовленим�підп�н2том�1.1�цьо�о�До�овор�.

8.4.�Порядо2��часті�ОРЕНДАРЯ�в��триманні,�ремонті�і�технічном��обсл��ов�ванні�б�дівлі,��

т.�ч.:�ремонті�по2рівлі,�фасад��б�дин2�,�інженерно�о�обладнання�вн�трішньоб�дин2ових�сис-

тем�і�зовнішніх�інженерних�мереж;�вивіз�сміття;�бла�о�строї�та�санітарном���триманні�приб�-

дин2ової�території�визначається�о2ремим�до�овором,�я2ий��2ладається�з�ПІДПРИЄМСТВОМ-

БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ�або�іншою�е2спл�ат�ючою�ор�анізацією.

8.5.�У�разі�виявлення�фа2т��ви2ористання�ОБ’ЄКТА�не�за�цільовим�призначенням�До�овір

може�б�ти�розірвано.

ОРЕНДАР�зобов’язаний�додат2ово�сплатити�різницю�між�орендною�платою,�розрахова-

ною�за�фа2тичний�вид�ви2ористання�ОБ’ЄКТА,�встановлений�перевір2ою,�та�орендною�пла-

тою,�визначеною�цим�До�овором�за�весь�період�оренди,�з�почат2��дії�цьо�о�До�овор�.

9.�СТРОК�ДІЇ�ДОГОВОРУ

9.1.�Цей�До�овір�є��2ладеним�з�момент��підписання�йо�о�СТОРОНАМИ�і

діє�з�«___»____________20_�ро2��до�«___»____________20_�ро2�.

У�разі,�я2що�за2оном�передбачене�нотаріальне�посвідчення�і�державна�реєстрація,�цей

До�овір�є��2ладеним�з�момент��державної�реєстрації.

9.2.�Усі�зміни�та�доповнення�до�цьо�о�До�овор��оформляються�в�письмовій�формі�і�вст�-

пають�в�сил��з�момент��підписання�їх�Сторонами.

9.3.�Одностороння�відмова�від�До�овор��не�доп�с2ається,�2рім�випад2�,�передбачено�о

підп�н2том�5.1.3�цьо�о�До�овор�.�Лист�з�відмовою�від�До�овор��направляється�поштою�з

повідомленням�про�вр�чення�за�місцезнаходженням�ОРЕНДАРЯ,�в2азаним���До�оворі.�До-

�овір�є�розірваним�з�дати�одержання�ОРЕНДАРЕМ�повідомлення�ОРЕНДОДАВЦЯ�про�від-

мов��від�До�овор�,�або�з�дати�повернення�ОРЕНДОДАВЦЮ�відмови�від�До�овор��з�відміт-

2ою�відділення�зв’яз2��про�відс�тність�ОРЕНДАРЯ�за�в2азаною�адресою.�(Цей�п�н2т�в2лю-

чається�за�з�одою�сторін).

9.4.�До�овір�припиняється�в�разі:

лі2відації�ОРЕНДОДАВЦЯ�або�ОРЕНДАРЯ;

неви2онання�або�систематично�о�неналежно�о�ви2онання�істотних��мов�до�овор�;

за2інчення�стро2�,�на�я2ий�йо�о�б�ло��2ладено;

приватизації�об’є2та�оренди�ОРЕНДАРЕМ�(за��частю�ОРЕНДАРЯ);

бан2р�тства�ОРЕНДАРЯ;

за�ибелі�ОБ’ЄКТА;

��разі�смерті�ОРЕНДАРЯ�(я2що�орендарем�є�фізична�особа);

в�інших�випад2ах,�передбачених�за2оном.

9.5.�До�овір�може�б�ти�розірвано�за�по�одженням�Сторін.�До�овір�вважається�розірваним

з�дати�повідомлення�ОРЕНДАРЯ/ОРЕНДОДАВЦЯ�про�з�од��розірвати�До�овір,�але�не�рані-

ше�дати�повернення�ПІДПРИЄМСТВУ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧУ�ОБ’ЄКТА�за�а2том�прийман-

ня-передачі.

9.6.�На�вимо���однієї�із�СТОРІН�До�овір�може�б�ти�достро2ово�розірвано�за�рішенням�с�-

д����разі�неви2онання�СТОРОНАМИ�своїх�зобов’язань�та�з�інших�підстав,�передбачених�за-

2онодавчими�а2тами�У2раїни.

9.7.�У�разі�відс�тності�заяви�однієї�із�СТОРІН�про�припинення�цьо�о�До�овор��або�змін�

йо�о��мов�після�за2інчення�стро2��йо�о�дії�протя�ом�одно�о�місяця�До�овір�вважається�про-

довженим�на�той�самий�стро2�і�на�тих�самих��мовах,�я2і�б�ли�передбачені�цим�До�овором.

Зазначені�дії�оформляються�відповідним�до�овором,�я2ий�є�невід’ємною�частиною�цьо�о

До�овор�.

Неви2онання�ОРЕНДАРЕМ�підп�н2т��8.5�є�підставою�для�відмови�в�продовженні�термін�

дії�цьо�о�До�овор�.

9.8.�Цей�До�овір�с2ладений�в�трьох�примірни2ах:�по�одном��примірни2��для�ОРЕНДО-

ДАВЦЯ,�ОРЕНДАРЯ�та�ПІДПРИЄМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА.�Кожний�з�примірни2ів�має

одна2ов��юридичн��сил�.

10.�ДОДАТКИ

Додат2и�до�цьо�о�До�овор��є�йо�о�невід’ємною�і�с2ладовою�частиною.

До�цьо�о�До�овор��додаються:

розрах�но2�орендної�плати;

а2т�приймання-передачі�орендовано�о�майна;

ви2опіювання�з�поповерхово�о�план�;

витя��з�Державно�о�реєстр��правочинів�про�державн��реєстрацію

До�овор��(��разі�оренди�нер�хомо�о�майна�на�стро2,�не�менший�ніж�три�ро2и).

11.�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ�ТА�ПЛАТІЖНІ�РЕКВІЗИТИ�СТОРІН

Київський міський голова В. Кличко

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

_____________________

(назва�і�місцезнаходження)

Поточний�рах�но2�№

Код�ЄДРПОУ_________

тел._____________________

фа2с_____________________

_____________________

(посада	�ерівни�а)

_____________________

(підпис	�ерівни�а,	дата)

_____________________

(П.�І.�Б.�2ерівни2а)

М.П

ОРЕНДАР

_____________________

(назва�і�місцезнаходження)

Поточний�рах�но2�№

Код�ЄДРПОУ_________

тел._____________________

фа2с____________________

_____________________

(посада	�ерівни�а)

_____________________

(підпис	�ерівни�а,	дата)

_____________________

(П.�І.�Б.�2ерівни2а)

М.П

ПІДПРИЄМСТВО-БАЛАН-

СОУТРИМУВАЧ

_____________________

(назва�і�місцезнаходження)

Поточний�рах�но2�№

Код�ЄДРПОУ_________

тел._____________________

фа2с___________________

_____________________

(посада	�ерівни�а)

_____________________

(підпис	�ерівни�а,	дата)

_____________________

(П.�І.�Б.�2ерівни2а)

М.П

Про внесення змін до Порядку надання інвалідам 
дозволів на встановлення тимчасових 
збірно�розбірних гаражів у масивах 

багатоквартирної житлової забудови в м. Києві, 
затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 05 квітня 2012 року № 404/7741
Рішення Київської міської ради № 474/1338 від 14 травня 2015 року

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто�
герой Київ», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постановою Ради Міністрів Україн�
ської РСР від 12.07.62 № 778 «Про заходи по впорядкуванню утримання легкових автомобілів і мотоциклів, що
знаходяться в особистій власності громадян Української РСР», з метою врегулювання питання щодо отри�
мання інвалідами із захворюванням опорно�рухового апарату, які мають в користуванні мотоколяски або
автомашини з ручним управлінням і за станом здоров’я не можуть користуватися відкритими автостоянка�
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ми чи гаражно�будівельними кооперативами, дозволів на встановлення тимчасових збірно�розбірних інди�
відуальних гаражів на територіях багатоквартирної житлової забудови у м. Києві, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�до�Поряд2��надання�інвалідам�до-

зволів�на�встановлення�тимчасових�збірно-роз-

бірних��аражів���масивах�ба�ато2вартирної�жит-

лової�заб�дови�в�м.�Києві,�затверджено�о�рі-

шенням�Київсь2ої�місь2ої�ради�від�05�2вітня�2012

ро2��№ 404/7741,�та2і�зміни:

1.1.�У�др��ом��абзаці�підп�н2т��2.2�п�н2т��2�по-

зиції�1 —�4�ви2ласти�в�та2ій�реда2ції:

«-�2опія�паспорта,�в2лючаючи�сторін2��з�від-

міт2ою�про�реєстрацію�місця�проживання;

— 2опія�довід2и�про�присвоєння�ідентифі2а-

ційно�о�номера;

— з�ода�або�обґр�нтована�відмова�балансо-

�трим�вача;

— 2опія�довід2и�про�отримання�мото2оляс2и

або�автомашини�з�р�чним��правлінням�через

ор�ани�соціально�о�захист��(або�про�зняття�з

облі2����разі�придбання�та2о�о�автомобільно�о

транспортно�о�засоб��за�власні�2ошти�або�по-

даровано�о)�разом�з�2опією�технічно�о�паспор-

та�на�та2ий�транспортний�засіб».

1.2.�У�підп�н2тах�2.3,�2.4�п�н2т��2�назви�«Го-

ловне��правління�містоб�д�вання�та�архіте2т�-

ри»,�«Головне��правління�земельних�рес�рсів»

замінити�на�«Департамент�містоб�д�вання�та

архіте2т�ри»�та�«Департамент�земельних�ре-

с�рсів»���відповідних�відмін2ах.

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

ті�Київсь2ої�місь2ої�ради�«Хрещати2».

3.�Контроль�за�ви2онанням�цьо�о�рішення�по-

2ласти�на�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь2ої�ра-

ди�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціальної�по-

літи2и.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
площею близько 0,23 га на вулиці Тургенєвській, 72, 74, 74�б 

у Шевченківському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 590/1454 від 2 червня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» Київська
міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с2вер��земельній�ділянці�орі-

єнтовною�площею�0,23��а�на�в�лиці�Т�р�енєв-

сь2ій,�72,�74,�74-б�в�Шевчен2івсь2ом��районі�міс-

та�Києва,�визначивши�її�зовнішні�межі�(за�ви2лю-

ченням�території�існ�ючої�житлової�заб�дови�та

виносною�бойлерною)�вздовж�2ордон��земель-

ної�ділян2и�за�2адастровим�номером�91:165:047.

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь2ої�місь2ої

ради�від�19�липня�2005�ро2��№806/3381�«Про�за-

твердження�Про�рами�розвит2��зеленої�зони�міс-

та�Києва�до�2010�ро2��та�2онцепції�форм�вання

зелених�насаджень�в�центральній�частині�міста»

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

с2вер�на�в�лиці�Т�р�енєвсь2ій,�72,�74,�74-б�з�ід-

но�п�н2т��1�цьо�о�рішення�до�перелі2��с2верів

Шевчен2івсь2о�о�район��(таблиця�№ 2).

3.�Ком�нальном��підприємств��по��триманню

зелених�насаджень�Шевчен2івсь2о�о�район��міс-

та�Києва�ви2онавчо�о�ор�ан��Київсь2ої�місь2ої

ради�(Київсь2ої�місь2ої�державної�адміністрації):

3.1�Здійснити�всі�необхідні�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�оформлення�права�постійно-

�о�2орист�вання�земельною�ділян2ою�орієнтов-

ною�площею�0,23��а�на�в�лиці�Т�р�енєвсь2ій,�72,

74,�74-б���Шевчен2івсь2ом��районі�міста�Києва

із�зовнішніми�межами,�визначеними�п�н2том�1

цьо�о�рішення.

3.2�Здійснити�всі�необхідні�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи�щодо�бла�о�строю�земельної�ділян-

2и�орієнтовно�о�площею�0,23��а�на�в�лиці�Т�р�е-

нєвсь2ій,�72,�74,�74-б���Шевчен2івсь2ом��районі

міста�Києва�із�зовнішніми�межами,�визначени-

ми�п�н2том�1�цьо�о�рішення.

4.�Департамент��фінансів�ви2онавчо�о�ор�ан�

Київсь2ої�місь2ої�ради�(Київсь2ої�місь2ої�держав-

ної�адміністрації)�вирішити�в��становленом��по-

ряд2��питання�фінанс�вання�заходів,�передба-

чених�п�н2тами�3�цьо�о�рішення.

5.�Оприлюднити�це�рішення�в��азеті�Київсь2ої

місь2ої�ради�«Хрещати2».

6.�Контроль�за�ви2онанням�цьо�о�рішення�по-

2ласти�на�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь2ої�ра-

ди�з�питань�е2оло�ічної�політи2и.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на перетині вулиць Миколи Закревського та Марини Цвєтаєвої 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 629/1493 від 11 червня 2015 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51 — 53 Закону України «Про природно�заповідний
фонд України» та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також врахову�
ючи численні звернення громадян, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

ни�Цвєтаєвої���Деснянсь2ом��районі�м.�Києва

стат�с�с2вер�.

2.�Внести�зміни�до�«Про�рами�розвит2��зеле-

ної�зони�м.�Києва�до�2010�ро2�»,�затвердженої

рішенням�Київсь2ої�місь2ої�ради�від�19.07.2005

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

2015�ро2ів�рішенням�Київсь2ої�місь2ої�ради�від

27.11.2009�№ 714/2783�(таблиця�2�«Озеленені

території�за�ально�о�2орист�вання�міста�Києва,

що�відповідають�типоло�ічним�озна2ам�та�пла-

н�вальним�вимо�ам»),�додавши�земельні�ділян-

2и,�визначені�п�н2том�1�цьо�о�рішення,�до�пере-

лі2��с2верів�Деснянсь2о�о�район��міста�Києва.

3.�Київсь2ом��2ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е2спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви2онавчо�о�ор-

�ан��Київсь2ої�місь2ої�ради�(Київсь2ої�місь2ої�дер-

жавної�адміністрації)�здійснити�ор�анізаційно-

правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла�о�ст-

рою�земельної�ділян2и�площею�2��а�на�перети-

ні�в�лиць�Ми2оли�За2ревсь2о�о�та�Марини�Цвє-

таєвої���Деснянсь2ом��районі�міста�Києва.

4.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�2ом�-

нальних�засобах�масової�інформації.

5.�Контроль�за�ви2онанням�цьо�о�рішення�по-

2ласти�на�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь2ої�ра-

ди�з�питань�е2ономічної�політи2и.

Київський міський голова В. Кличко

Про посилення контролю за розміщенням звукової реклами на
вулицях міста Києва

Рішення Київської міської ради № 626/1490 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на�

селення», Закону України «Про рекламу», розділу XI додатка до рішення Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», частини тринадцятої статті 30 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні» та з метою зменшення соціальної напруги серед населення в м. Києві Київ�
ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити�Департамент��місь2о�о�бла�о�ст-

рою�та�збереження�природно�о�середовища�ви-

2онавчо�о�ор�ан��Київсь2ої�місь2ої�ради�(Київ-

сь2ої�місь2ої�державної�адміністрації)�та�Головно-

м���правлінню�Держсанепідсл�жби���м.�Києві�(за

з�одою):

1.1�Створити�спільн��2омісію�для�вивчення�си-

т�ації�щодо�дотримання�за2ладами��ромадсь2о-

�о�харч�вання,�тор�івлі,�поб�тово�о�обсл��ов�-

вання,�розважально�о�та��рально�о�бізнес��доп�с-

тимих�рівнів�ш�м��з�ідно�з�вимо�ами�чинно�о�за-

2онодавства�при�розміщенні�зв�2ової�ре2лами

на�в�лицях�міста�Києва�та�біля�житлових�б�дин-

2ів.

1.2�Вжити�необхідних�заходів�щодо��с�нення

виявлених�пор�шень�та�приведення���відповідність

до�вимо��чинно�о�за2онодавства�розміщення�зв�-

2ової�ре2лами�на�в�лицях�м.�Києва.

2.�Ви2онавчом��ор�ан��Київсь2ої�місь2ої�ради

(Київсь2ій�місь2ій�державній�адміністрації)�поси-

лити�заходи�щодо�нормотворчо�о�вплив��на�по-

р�шни2ів,�я2і�розміщ�ють�зв�2ов��ре2лам��з�по-

р�шенням�вимо��чинно�о�за2онодавства�У2ра-

їни.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��азеті

Київсь2ої�місь2ої�ради�«Хрещати2».

4.�Контроль�за�ви2онанням�цьо�о�рішення�по-

2ласти�на�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь2ої�ра-

ди�з�питань�інформаційної�політи2и�та�ре2лами.

Київський міський голова В. Кличко

1.�Надати�земельній�ділянці�площею�2��а�на перетині�в�лиць�Ми2оли�За2ревсь2о�о�та�Мари-

Про створення комунального дошкільного навчального закладу
«Центр розвитку дитини «Я + Сім’я» Оболонського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 618/1482 від 11 червня 2015 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», статті 18 Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», статей 12, 16 Закону України «Про
дошкільну освіту», Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05 жовтня 2009 року № 1124, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546
«Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній ад�
міністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» та з метою створення умов
для фізичного, розумового і психологічного розвитку дітей Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�2ом�нальний�дош2ільний�навчаль-

ний�за2лад�«Центр�розвит2��дитини�«Я�+�Сім’я»

Оболонсь2о�о�район��м.�Києва�за�адресою:�

м.�Київ,�проспе2т�Героїв�Сталін�рада,�48-а,�та

віднести�йо�о�до�сфери��правління�Оболонсь2ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

2.�Оболонсь2ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�заходи

щодо�ви2онання�п�н2т��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Затвердити�стат�т�2ом�нально�о�дош2іль-

но�о�навчально�о�за2лад��«Центр�розвит2��ди-

тини�«Я�+�Сім’я»�Оболонсь2о�о�район��м.�Києва.

2.3.�Забезпечити�ф�н2ціон�вання�2ом�нально-

�о�дош2ільно�о�навчально�о�за2лад��«Центр�роз-

вит2��дитини�«Я�+�Сім’я»�Оболонсь2о�о�район��

м.�Києва�в�межах�видат2ів�по��ал�зі�«Освіта»,�пе-

редбачених�Оболонсь2ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�на�відповідний�рі2.

3.�Контроль�за�ви2онанням�цьо�о�рішення�по-

2ласти�на�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь2ої�ра-

ди�з�питань�освіти,�на�2и�та�інноваційної�політи-

2и�та�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь2ої�ради�з

питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про надання дозволу комунальному підприємству 
«Київжитлоспецексплуатація» на списання боргу 

з орендної плати Міжнародному благодійному фонду 
«Допомога дітям Чорнобиля»

Рішення Київської міської ради № 589/1453 від 2 червня 2015 року
Відповідно до статей 140, 141, 143 Конституції України, частини четвертої статті 11, статті 605 Цивільного ко�

дексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частини першої статті 59 Закону України «Про міс�
цеве самоврядування в Україні», статей 26, 28 Статуту територіальної громади міста Києва Київська міська
рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�2ом�нальном��підприємств��«Ки-

ївжитлоспеце2спл�атація»�дозвіл�на�списання

бор���з�орендної�плати�Міжнародном��бла�о-

дійном��фонд��«Допомо�а�дітям�Чорнобиля»��

с�мі�77047,11��рн�за�період�з�01.01.2007�до

08.10.2007�за�ви2ористання�приміщень�за�аль-

ною�площею�103,2�2в.�м�за�адресою:�м.�Київ,

пров.�Т.�Шевчен2а,�13/21,�«В»,�4-й�поверх�(до-

�овір�оренди�№ 10/2669�від�21.12.2006)�за�ра-

х�но2�зменшення�відрах�вань�підприємством�від

надходжень�орендної�плати�до�за�ально�о�фон-

д��бюджет��міста�Києва.

2.�Ком�нальном��підприємств��«Київжитло-

спеце2спл�атація»�вжити�ор�анізаційно-право-

вих�заходів�на�ви2онання�цьо�о�рішення.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь2ої�місь2ої�ради�«Хрещати2»�та�на

офіційном��веб-сайті�Київсь2ої�місь2ої�ради

www.�kmr.�gov.�ua.

4.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня,�на-

ст�пно�о�за�днем�йо�о�оп�блі2�вання.

5.�Контроль�за�ви2онанням�цьо�о�рішення

по2ласти�на�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь2ої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

Про зміну типу та назви навчально�виховного комплексу 
«дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний

заклад «Сонечко» на дошкільний навчальний заклад 
(ясла�садок) № 642 Голосіївського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 639/1503 від 11 червня 2015 року
Відповідно до статей 56, 57, 78 Господарського кодексу України, статті 90 Цивільного кодексу України, пунк�

ту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
дошкільну освіту», рішень Київської міської ради від 02 грудня 2010 року № 284/5096 «Про питання кому�
нальної власності територіальної громади міста Києва» та від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегу�
вання повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з урахуванням суспільних потреб меш�
канців Голосіївського району міста Києва в дошкільній освіті, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�тип�та�назв��навчально-вихов-

но�о�2омпле2с��«дош2ільний�навчальний�за-

2лад —�за�альноосвітній�навчальний�за2лад

«Сонеч2о»�на�дош2ільний�навчальний�за2лад

(ясла-садо2)�№ 642�Голосіївсь2о�о�район�

м.�Києва�та�передати�йо�о�до�сфери��прав-

ління�Голосіївсь2ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації.

2.�Голосіївсь2ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�здійснити�ор�анізацій-

но-правові�заходи,�пов’язані�з�ви2онанням

п�н2т��1�цьо�о�рішення.

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

зеті�Київсь2ої�місь2ої�ради�«Хрещати2».

4.�Контроль�за�ви2онанням�цьо�о�рішення

по2ласти�на�постійн��2омісію�Київсь2ої�місь-

2ої�ради�з�питань�власності�та�постійн��2омі-

сію�Київсь2ої�місь2ої�ради�з�питань�освіти,

на�2и�та�інноваційної�політи2и.

Київський міський голова В. Кличко



42. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань власності Береговому Ю. М.
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Прокопіву В. В. 
Щодо черговості розгляду питань містобудування та землекористування

43. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розмежування повноважень районних рад і районних державних адміністрацій в
м. Києві

44. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Директору Державної архітектурно/будівельної інспекції у місті Києві Горобченко Л. А.
Щодо законності забудови на вул. Старообухівській, 2/д та вул. Старообухівській, 2/л

45. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про територіальні громади та органи самоорганізації
населення міста Києва

46. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо виконання положень Указу Президента України "Про стратегію сталого розвитку
"Україна/2020"

47. ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович

Голові комісії з реорганізації Держземагентства України, першому заступнику голови
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Л. М.
Щодо надання інформації стосовно статусу земельної ділянки на вул. Гамарника, 40
(Пуща/Водиця)

48. ДІДЕНКО
Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О.
Щодо здирництва з киян платні за повірку лічильників води

49. ДІДЕНКО
Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо повернення киянам дитячих дошкільних навчальних закладів

50. ЄСКІНА Олена
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо негайного вжиття заходів з вивчення економічної доцільності відчуження з
комунальної власності ПАТ "Науково/виробничий центр Борщагівський хіміко/
фармацевтичний завод"

51. ЄСКІНА Олена
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо запобігання загостренню конфлікту на вул. Волгоградській, 26

52. КОСТЕНКО
Людмила
Василівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо паркувального майданчика на вул. Світличного, 22

53. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про балансоутримувача приміщення колишнього навчального
закладу та земельної ділянки на вул. Дніпродзержинській, 110

54. КОСТЮК Сергій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо адресного переліку діючих та запланованих павільйонів з продажу хліба за
соціальними цінами в Дарницькому районі

55. КОТВИЦЬКИЙ
Сергій
Опанасович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розгляду можливості розірвання договору оренди та відміни рішення Київської
міської ради від 26.06.2003 N 549/1/709 про виділення землі на березі Дніпра

56. КОТВИЦЬКИЙ
Сергій
Опанасович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виділення фінансування для завершення будівництва ліцею

57. КОТВИЦЬКИЙ
Сергій
Опанасович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо будівництва каналізаційного колектора на вулиці Леніна в Дарницькому районі

58. КОТВИЦЬКИЙ
Сергій
Опанасович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виділення коштів на погашення заборгованості бюджетних установ Дарницького
району

59. КОТВИЦЬКИЙ
Сергій
Опанасович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо завершення будівництва дитячого закладу на вул. Драгоманова, 6 в Дарницькому
районі

60. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання тимчасового житла у гуртожитку сім'ї громадянина Власенка В. В.

61. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відселення з аварійної квартири громадянки Аніщенко Н. М.

62. КУЗИК Петро
Миколайович

Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття прибудинкової території на
вул. Жукова, 51 у Деснянському районі

63. КУЗИК Петро
Миколайович

Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття прибудинкової території на
вул. Братиславській, 32 у Деснянському районі

64. КУЗИК Петро
Миколайович

Начальнику ГУ ДСНС України у місті Києві Окатову С. М. 
Щодо надання інформації про захисні споруди цивільного захисту на території
Деснянського району

65. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Начальнику ГУ МВС України
в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо усунення порушень громадського порядку біля споруди, що займається продажем
алкогольних напоїв на розлив, на просп. Лісовому, 25/д у Деснянському районі

66. КУЗИК Петро
Миколайович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження міського середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д. О. Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення відновлювальних робіт з благоустрою після ремонту тепломереж біля
бюветного комплексу питної води на вул. Волкова, 12 у Деснянському районі

67. КУЗИК Петро
Миколайович

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. 
Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В.
М. Щодо вжиття заходів реагування у зв'язку з утворенням сміттєзвалища у лісі на вул.
Жукова у Деснянському районі

68. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Директору Департаменту
житлово/комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо ремонту сходових клітин у житловому будинку на вул. Закревського, 5

69. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Начальнику ГУ МВС України
в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо незаконного продажу алкогольних напоїв на розлив біля станції Київського
метрополітену "Лісова"

70. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. В. о. директора
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Шпильовому І. Ф. 
Щодо незаконного продажу алкогольних напоїв на розлив біля станції Київського
метрополітену "Лісова"

71. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Генеральному директору 
КП "Київпастранс" Майзелю С. П. 
Щодо збільшення кількості рухомого складу на автобусному маршруті № 11 у
Деснянському районі

72. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Начальнику ГУ МВС України
в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо стихійної торгівлі на перехресті вулиці Жукова та проспекту Лісового

73. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття біля станцій Київського
метрополітену "Лісова" і "Чернігівська" та зупинок громадського транспорту

74. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Генеральному директору
ПАТ "АК "Київводоканал" Білику А. О. Генеральному директору Спеціалізованого
водогосподарського комунального підприємства ВОКР КМДА "Київводфонд" (СВКП
"Київводфонд") Максименку О. Ф. 
Щодо відновлення функціонування бюветних комплексів у Деснянському районі

75. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Голові Адміністративної
комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пантелеєву П. О. Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.
Виконуючому обов'язки начальника управління ДФС України в м. Києві / першому
заступнику начальника Головного управління ДФС у м. Києві Бондаренку І. Г. 
Щодо продажу алкогольних напоїв неповнолітнім особам у торговельній споруді на вул.
Райдужній, 8

76. КУЗИК Петро
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Начальнику ГУ МВС України
в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо стихійної торгівлі в підземному переході станції Київського метрополітену "Лісова"

77. КУСТОВА
Вікторія
Валентинівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо захисту інтересів киян від недобросовісного обслуговування зі сторони ПАТ
"Київенерго"

78. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Прокурору міста Києва Юлдашеву С. О. 
Щодо належного ведення досудового розслідування

79. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Голові правління Пенсійного фонду України Зарудному О. Б. 
Щодо індексації мінімальної пенсії громадянки Коваль Л. М.

80. ЛЕЩЕНКО Юрій
Володимирович

Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О. В. 
Щодо підключення під'їздів 1 / 3 та 4 / 6 на вул. Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському
районі до лічильників централізованого опалення

81. ЛИМАР Юлія
Володимирівна

Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Фіданян О. Г. Щодо відновлення
функціонування дошкільного навчального закладу на вул. Дегтярівській, 43 у
Шевченківському районі

82. ЛИМАР Юлія
Володимирівна

Директору Департаменту житлово/комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д. Ю.
Щодо проведення ремонту житлового будинку № 16/в на вул. Довженка у
Шевченківському районі та ремонту асфальтного покриття прибудинкової території

83. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Директору КП "Київтранспарксервіс" Першину В. Г. 
Щодо надання інформації з приводу діяльності системи "Мобільне паркування"

84. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації з приводу заходів зі створення велосипедної інфраструктури,
запланованих у межах бюджету м. Києва на 2015 рік

85. ЛОГВІН Андрій
Іванович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання інформації з приводу діяльності комунальної бюджетної установи
"Контактний центр міста"

86. МЕЛІХОВА
Татьяна Іванівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розміщення кіосків з продажу соціальних сортів хліба

87. МЕЛІХОВА
Татьяна Іванівна

Заступнику міського голови / секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо організаційних заходів із виконання доручень виборців

88. МЕЛЬНИЧУК
Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови / секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо забезпечення житлом громадянки Кирієнко Г. А.

89. МЕЛЬНИЧУК
Андрій
Анатолійович

Заступнику міського голови / секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо забезпечення роботи каналізаційної мережі на просп. 40/річчя Жовтня, 100/2 /
130/57

90. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Генеральному директору КО "Київзеленбуд" Симонову С. А. 
Щодо видалення зелених насаджень в місті Києві у 2011 / 2015 роках

91. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Голові Солом'янської в місті Києві державної адміністрації Шкуро М. Ю. 
Щодо благоустрою прибудинкової території будинку № 12 на вул. Озерній у
Солом'янському районі

92. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Жукову В. А. 
Щодо проведення перевірки технічного стану дороги на вул. Народній у Солом'янському
районі

93. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Голові Солом'янської в місті Києві державної адміністрації Шкуро М. Ю. 
Щодо звернення мешканців Солом'янського району стосовно благоустрою парку на вул.
Уманській, 14

94. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо вирішення житлового питання громадянки
Снігур О. І.

95. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження міського середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д. О. 
Щодо сплати юридичними особами відновної вартості зелених насаджень, що підлягають
видаленню, за період з січня 2011 року по січень 2015 року

96. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Генеральному директору КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) Нестеренку О. М.
Щодо дотримання законності у сфері державних закупівель

97. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Генеральному директору КО "Київзеленбуд" Симонову С. А. Щодо дотримання законності
у сфері державних закупівель

98. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Директору КП по утриманню зелених насаджень Святошинського району Баженовій О. А.
Щодо дотримання законності у сфері державних закупівель

99. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Директору КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району Коваленку С. І.
Щодо дотримання законності у сфері державних закупівель

100. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо дотримання законності у сфері державних
закупівель комунальними підприємствами та районними в місті Києві державними
адміністраціями

101. МІСЮРЕНКО
Євгеній
Валерійович

Директору КП по утриманню зелених насаджень Подільського району Яцкову А. В. 
Щодо дотримання законності у сфері державних закупівель

102. МІЩЕНКО
Олександр
Григорович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо покращення транспортного
обслуговування мешканців житлового масиву ДВРЗ

103. МІЩЕНКО
Олександр
Григорович

Київському міському голові Кличку В. В. Щодо відновлення освітлення на кінцевій зупинці
трамвайного маршруту № 33 у Дніпровському районі

104. МІЩЕНКО
Олександр
Григорович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення тротуарної доріжки вздовж вулиці Каунаської у Дніпровському районі

105. МУХА Вікторія
В'ячеславівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення опоряджувальних робіт у квартирах на вул. Клавдіївській, 40/а та 
40/б Святошинського району

За�інчення	

Рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	№ 263/1128	від	19	березня	2015	ро��.	

Почато�	�	номері	за	7	липня	2015	ро��
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106. НАЗАРОВА Рена
Рафіковна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо функціонування сміттєспалювального заводу "Енергія" у Дарницькому районі

107. НАЗАРОВА Рена
Рафіковна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо необхідності створення скверу НЕБЕСНОЇ СОТНІ за адресою: вул. Михайлівська, 
24 / 26 у Шевченківському районі

108. НАЗАРОВА Рена
Рафіковна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо реагування на масові пожежі будинків, які розташовані в історичній частині міста
Києва

109. ОВРАМЕНКО
Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення теплових лічильників у буд. № 13 на вул. Райдужній, № 34, на вул.
Сєрова у Дніпровському районі

110. ОВРАМЕНКО
Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення термінового ремонту вулиці 200/ї Садової та облаштування
пішохідних і транспортних переходів з Воскресенських садів на вул. Петра Вершигори в
житловому масиві Райдужний у Дніпровському районі

111. ОВРАМЕНКО
Олена
Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заміни зношеної каналізаційної труби у будинку № 25/б на бульв. Перова у
Дніпровському районі

112. ОМЕЛЬЧЕНКО
Олександр
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо першочерговості заходів по збереженню господарських товариств у комунальній
власності, пакети акцій (частки) яких належать територіальній громаді міста Києва

113. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Голові правління / президенту ПАТ ХК "Київміськбуд" Кушніру І. М. 
Щодо виділення коштів на відновлення спортивного майданчика на вул. Кіото, 5 / 9 у
Деснянському районі

114. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо виділення коштів на відновлення спортивного майданчика на вул. Кіото, 5 / 9 у
Деснянському районі

115. ПАБАТ
Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заміни водостічної труби біля під'їзду будинку № 3 на вул. Жолудєва у
Святошинському районі

116. ПАБАТ
Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо невиконання рішення Київської міської ради від 8 жовтня 2009 року № 325/2394
"Про забезпечення контролю за якістю пального, яке реалізується на АЗС міста Києва"

117. ПАБАТ
Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо будівництва ліцею "Інтелект"

118. ПАБАТ
Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо влаштування шатрової покрівлі та добудови спальних приміщень в дошкільному
навчальному закладі № 469 Святошинського району

119. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення постачання гарячої води в будинку № 15 на вул. Героїв Космосу у
Святошинському районі

120. 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/в

121. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо благоустрою парку "Совки" та скверу імені Василя Стуса

122. ПИШНЯК Вадим
Петрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виділення коштів на завершення капітального ремонту ДНЗ № 284 на вул. Зодчих,
54/а у Святошинському районі

123. СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо організації та здійснення перевірки житлових будинків, які оснащені системами
автоматичного регулювання параметрів теплоносія опалення та гарячого
водопостачання, на предмет працездатності цих систем

124. СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про кількість котлів типу ПТВМ і КВГМ, які встановлені в
районних котельнях м. Києва і знаходяться у володінні та користуванні ПАТ "АК
"Київенерго"

125. СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заходів, які виконуються для запобігання аварійним ситуаціям на Бортницькій
станції аерації в м. Києві

126. СУЛИГА Юрій
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення будинкових теплових лічильників у Дарницькому районі м. Києва в
2015 році

127. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо кредиторської заборгованості організації ветеранів Печерського району

128. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо демонтажу літнього майданчика ресторану "Тіфліс" на вул. Велика Васильківській,
111/113 у Печерському районі

129. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення роботи маршруту громадського транспорту у Печерському районі

130. ТУРЕЦЬ
Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо занедбаного стану території Пущі/Водиці

131. ХАРЧЕНКО
Олександр
Володимирович
МІЩЕНКО
Олександр
Григорович
ГОЛОВНЯ Роман
Григорійович
ГУСОВСЬКИЙ
Сергій
Михайлович
ПАВЛИК Віталій
Андрійович
СЕМЕНЕНКО
Олександр
Анатолійович
РОСЛЯКОВ
Віталій
Валерійович
ГОРБУНОВ
Ярослав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення службового розслідування з приводу невиконання міських програм,
направлених на допомогу учасникам та родинам учасників АТО

132. ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Олег
Станіславович

Заступнику міського голови / секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо витрат, які здійснюються на забезпечення ознайомлення депутатів Київради з
порядком денним пленарних засідань Київради

133. ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Олег
Станіславович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ситуації, яка склалась у зв'язку зі стихійною торгівлею на вулиці Героїв Дніпра

134. ШУЛЬГА Наталія
Іванівна

Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Фіданян О. Г. 
Щодо надання інформації стосовно реалізації освітнього проекту "Стандарт столичної
освіти"

135. ШУЛЬГА Наталія
Іванівна

В. о. голови Державної фінансової інспекції України Дибі М. І. 
Щодо отримання копії актів ревізій та інших контрольних заходів Державної фінансової
інспекції України стосовно закладів освіти міста Києва

Київський міський голова В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київської
міської ради VII скликання 16.04.2015

Рішення Київської міської ради № 400/1265 від 16 квітня 2015 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, президії Київської міської ради, Київська

міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

ання�16.04.2015�таі�питання:

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

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�затвердження�Комплесної�иївсьої

місьої�цільової�про�рами�сприяння�розвит�

підприємництва,�промисловості�та�споживчо-

�о�рин��на�2015 —�2018�рои.

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

ня� Київсьої� місьої� ради� від� 25.12.2014

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

сті�Київсьої�місьої�ради�з�під�отови�прое-

тів�ре��ляторних�атів�на�2015�рі».

4.�Про�звільнення�КП�«Житлоінвестб�д-УКБ»

від�сплати�пайової��часті�(внесів)���створен-

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

стр�т�ри�м.�Києва.

5.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о�апі-

тал��ом�нальної�на�ово-дослідної��станови�«На-

�ово-дослідний�інстит�т�соціально-еономіч-

но�о�розвит��міста».

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

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

автозаправних�станцій�(в�том��числі��азових)�на

території�міста�Києва.

7.�Про�здійснення�представництва�терито-

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

місьої�ради�в�ор�анах��правління�аціонерних

товариств.�(Від�30.03.2015�№ 08/231-587/ПР).

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

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

(Від�24.02.2015�№ 08/231-387/ПР)�(прийнято

за�основ��02.04.2015).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди.�(Від�20.02.2015�№ 08/231-

362/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

(Від�20.02.2015�№ 08/231-353/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

(Від�24.02.2015�№ 08/231-371/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди.�(Від�11.03.2015�№ 08/231-

464/ПР).

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

місьої�ради�від�2�жовтня�2013�ро��№ 42/9630

«Про�визначення�мінімальної�вартості�місячної

оренди�1�в.�метра�за�альної�площі�нер�хомо-

�о�майна�фізичних�осіб».�(Від�12.12.2014

№ 08/231-1535/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

(Від�16.03.2015�№ 08/231-523/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

(Від�11.03.2015�№ 08/231-466/ПР).

16.�Про�затвердження�детально�о�план��те-

риторії�в�межах�проспет��Космонавта�Кома-

рова,�залізничної�олії,�в�л.�Аадеміа�Кабл�-

ова,�б�льв.�Івана�Лепсе,�в�л.�Гарматної�в�Со-

лом’янсьом��адміністративном��районі�м.�Ки-

єва.

17.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Деснян-

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

ління�МВС�Ураїни�в�місті�Києві�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�-

дин��на�в�л.�Теодора�Драйзера,�9-б�(літ.�А)��

Деснянсьом��районі�м.�Києва�(Д-6946).

18.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Деснян-

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

ління�МВС�Ураїни�в�місті�Києві�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно�о�б�-

дин��на�в�л.�Милославсьій,�23-д�(літ.�А)��

Деснянсьом��районі�м.�Києва�(Д-6947).

19.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Управлін-

ню�Державної�автомобільної�інспеції�Голов-

но�о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ

Ураїни�в�місті�Києві�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Теодора

Драйзера,�2-в���Деснянсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-5750).

20.�Про�затвердження�проет��земле�строю�що-

до�відведення�земельної�діляни�Солом’янсьо-

м��районном���правлінню�Головно�о��правлін-

ня�Міністерства�вн�трішніх�справ�Ураїни�в�м.

Києві�для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�адмі-

ністративної�б�дівлі�на�в�л.�Половниа�Ш�то-

ва,�3���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(Д-6940).

21.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Ілта»�земельної�діляни�для

реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

станції�технічно�о�обсл��ов�вання�автомобілів

та�автосалон��на�в�л.�Крайній,�1���Деснянсьо-

м��районі�м.�Києва�(Д-2275).

22.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Б�дівельно-омерційна�фір-

ма�«Граніт»�земельної�діляни�для�завершен-

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

ня�нежитлово�о�б�дин��«Бло�обсл��ов�ван-

ня�на�ділянці�№ 24�з�підземним�парін�ом»�на

Дніпровсьій�набережній,�23-а���Дарницьом�

районі�м.�Києва�(Д-6926).

23.�Про�передач���ромадянці�Борови�Вірі

Михайлівні�земельних�діляно�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі

та�приналежних�спор�д�на�в�л.�Жмеринсьій,

22���Святошинсьом��районі�м.�Києва�(А-1806).

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

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

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

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

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

25.�Про�надання�шолі�I —�III�ст�пенів�№ 78

Печерсьо�о�район��м.�Києва�земельної�ділян-

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

на�в�л.�Шота�Р�ставелі,�47���Печерсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-5675).

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

СТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«РТ

ДЕВЕЛОПМЕНТ»�для�обсл��ов�вання�та�ес-

пл�атації�адміністративних�б�дівель�на�в�л.�Ба�-

�ов�тівсьій,�16�(літ.�А,�Б)���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�(А-21456).

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

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

підля�ає�продаж��(Є-1261).

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

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

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

шової�оціни�земельної�діляни�приватном�

підприємств��«КАРАМ»�для�еспл�атації�ма�а-

зин��на�в�л.�Володимиро-Либідсьій,�22�(літ.

Б)���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(Є-1262).

29.�Про�поновлення��ромадянці�Короті�Те-

тяні�Віторівні�до�овор��оренди�земельної�ді-

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

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

р�д�на�в�л.�Бродівсьій,�107-а���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о

(А-19373).

30.�Про�поновлення��ромадянин��Стецю�

Володимир��Миолайович��до�овор��оренди

земельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл�-

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

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсьій,�107-в��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-19371).

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

ною�відповідальністю�«Виробничо-сервісне�під-

приємство�«КИЇВГАЗПРОМСЕРВІС»�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�б�дівництва�та

еспл�атації�автомобільної��азозаправної�стан-

ції�на�в�л.�Михайла�Майорова,�1�в�Оболонсьо-

м��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о

(А-13245).
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32.�Про�поновлення�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�МАГАЗИН�№ 241�«ПРОД-

ТОВАРИ»�до�овор��оренди�земельної�діляни

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

ня�тор�овельно�о�павільйон��на�в�л.�Патріса

Л�м�мби,�22/21���Печерсьом��районі�м.�Києва

(А-21169).

33.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��«НЕССІ»�до�овор��оренди�земельної�ді-

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

�овельно�о�павільйон��на�в�л.�Героїв�Дніпра

(інцева�з�пина�трамваю�№ 16)�в�Оболонсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-21114).

34.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��«ПРИВАТНЕ�НАУКОВО-ВПРОВАДЖУВАЛЬ-

НЕ�ПІДПРИЄМСТВО�«СВІТ»�до�овор��оренди

земельної�діляни�для�розташ�вання�та�обсл�-

�ов�вання�збірно-розбірно�о�павільйон�-афе

на�в�л.�На�ірній,�21���Шевченівсьом��районі

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-8307).

35.�Про�поновлення�до�овор��оренди�зе-

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

повідальністю�«ЯВІР-95»�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�автостояни�з�ом-

плесом�с�п�тніх�посл���на�в�л.�Озерній�в�Обо-

лонсьом��районі�м.�Києва�(А-20840).

36.�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).

37.�Про�передач���ромадянин��Михайли�

Сер�ію�Олесійович����приватн��власність�зе-

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

садівництва�на�в�л.�Л��ансьій,�8���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-13566).

38.�Про�передач���ромадянин��Петраов�

Михайл��Петрович�,�член��садівницьо�о�то-

вариства�«Б�дівельни-1»�Дарницьо�о�район�

м.�Києва,�земельної�діляни�для�ведення�о-

летивно�о�садівництва�на�в�л.�72-ій�Садовій,

діл.� 176� �� Дарницьом�� районі� м.� Києва�

(А-18632).

39.�Про�передач���ромадянин��Льові�Р�сла-

н��Васильович����приватн��власність�земель-

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

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

спор�д�на�в�л.�Мосовсьій,�28-є���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-11590).

40.�Про�передач���ромадянці�Дж�с�Інні�Іва-

нівні���приватн��власність�земельної�діляни

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

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

в�л.�Корінній,�36-в���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(А-19044).

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

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

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

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

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

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

місьої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381�«Про

затвердження�Про�рами�розвит��зеленої�зо-

ни�м.�Києва�до�2010�ро��та�онцепції�форм�-

вання�зелених�насаджень�в�центральній�час-

тині�міста»�(А-21047).

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

місьої�ради�від�24.12.2009�№ 1037/3106�«Про

передач��війсьовій�частині�2428�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва�житлових�б�динів�для

війсьовосл�жбовців�Державної�приордонної

сл�жби�Ураїни�та�дитячо�о�дошільно�о�за-

лад��на�в�л.�Народній,�54-а���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва»�(А-18551).

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

місьої�ради�від�13.11.2013�№ 622/10110�«Про

передач��товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Тор�овий�дім�«А�росвіт»�земельної�ді-

ляни�для�обсл��ов�вання�б�дівлі�соціально-

поб�тово�о�центр��на�просп.�Петра�Гри�орен-

а,� 26� �� Дарницьом�� районі� м.� Києва»�

(А-21048).

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

місьої�ради�від�14.07.2005�№ 701/3276�«Про

передач��земельних�діляно�товариств��з�об-

меженою�відповідальністю�«ЯВІР-95»�для�б�-

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

плес��житлових�б�динів�з�вб�дованими�тор-

�овельно-офісним�центром,�парін�ом,�бла�о-

�строєм�та�озелененням�на�в�л.�Маршала�Ти-

мошена,�14-а�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва»�та�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЯВІР-95»�до�овор��оренди

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

ції�та�обсл��ов�вання�відритої�автостояни�з

омплесом�с�п�тніх�посл���на�в�л.�Маршала

Тимошена�(розподільча�см��а)�в�Оболонсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-20938).

46.�Про�відмов��ооператив��автостояно

«Райд��а»�в�поновленні�до�овор��оренди�зе-

мельних�діляно�для�розміщення,�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�тимчасової�автостояни�на

просп.�Генерала�Ват�тіна,�22-24���Дніпров-

сьом��районі�м.�Києва�та�визначення�перелі-

��земельних�діляно�для�опрацювання�мож-

ливості�продаж��права�оренди�на�них�на�зе-

мельних�тор�ах�(А-20801).

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

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

та�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ�ЦУМ»�зе-

мельної�діляни�для�обсл��ов�вання,�еспл�-

атації�б�дівлі�з�подальшою�реонстр�цією�на

в�л.�Хрещати,�38/2�(літ.�літера�Г)���Шевчен-

івсьом��районі�м.�Києва�(Д-6807).

48.�Інформація�ГУ�ДНС�Ураїни���м.�Києві,

ГУ�МВС���м.�Києві�та�про�рат�ри�міста�Києва

про�заходи,�що�вжиті�для�розслід�вання�фа-

тів�пожеж�б�динів,�яі�розташовані�в�історич-

ній�частині�міста,�а�таож�запобі�ання�подібним

випадам.

49.�Інформація�представниа�промислових

виробничих�підприємств�м.�Києва,�що�входять

до�Федерації�роботодавців�Ураїни,�Нестеро-

ва�В.�Г.�про�стан�промисловості,�виробничої

діяльності�та�спроможності�в��мовах�ризи

сплач�вати�подати�та�нові�тарифи�на�енер-

�оносії.

50.�Інформація�диретора�Департамент��со-

ціальної�політии�вионавчо�о�ор�ан��Київра-

ди�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)

щодо�соціально�о�захист��иян�в��мовах�під-

няття�тарифів�з�01.04.2015.

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

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

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

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

мічно�о�і�соціально�о�розвит��міста�Києва�на

2015�рі,�затвердженої�рішенням�Київради�від

28.01.2015�№ 59/924.

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

місьої�ради�від�28.01.2015�№ 60/925�«Про

бюджет�міста�Києва�на�2015�рі».

54.�Про�затвердження�спис��присяжних

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

55.�Про�внесення�змін�до�Положення�про

місьий�он�рс�проетів�та�про�рам�розвит-

��місцево�о�самовряд�вання,�затверджено�о

рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�15��р�дня

2011�ро��№ 832/7068�(прийнято�за�основ�

02.04.2015).

56.�Про�затвердження�перелі��природоохо-

ронних�заходів���місті�Києві,�що�фінанс�вати-

м�ться�з�Київсьо�о�місьо�о�фонд��охорони

наволишньо�о�природно�о�середовища���2015

році.

57.�Про�реор�анізацію�ом�нальних�підпри-

ємств.

58.�Інформація�ерівниів�Управління�охо-

рони��льт�рної�спадщини�та�Інстит�т��архео-

ло�ії�НАН�Ураїни�та�ерівниа�проет��б�дів-

ництва�тор�овельно�о�центр��стосовно�знай-

дених�на�Поштовій�площі�решто�міста�часів

Київсьої�Р�сі�та�їх�подальшої�долі.

59.�Про�присвоєння�імені�Кравч�а�Володи-

мира�середній�за�альноосвітній�шолі�I —�III

ст�пенів�№ 275�Деснянсьо�о�район��м.�Ки-

єва.

60.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВГАЗ»�земельної�ді-

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

ново�о�омплес��на�в�л.�Ківідзе,�4-б���Пе-

черсьом��районі�м.�Києва�(Д-6919).

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

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

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

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«СБС-

НАДІЯ»�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

бло��соціально-поб�тово�о�призначення�на

перетині�Страте�ічно�о�шосе�та�просп.�На�и

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(прийнято�за

основ��19.03.2015).
Київський міський голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

7�липня�2015�р.�за�№ 76/1187

Про встановлення тарифів на платні послуги за нозологіями 
та послуги, що входять до їх складу, які надають 

лікувально(профілактичні державні та комунальні заклади 
охорони здоров’я

Розпорядження № 557 від 11 червня 2015 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю(
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен(
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за(
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор(
мативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг за нозологіями та послуг, що входять до їх складу, в межах функцій місцевого органу вико(
навчої влади:

1.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�за

нозоло�іями�та�посл��и,�що�входять�до�їх�сла-

д�,�яі�надає�Центральний��оспіталь�МВС�Ура-

їни,�що�додаються.

2.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�за

нозоло�іями�та�посл��и,�що�входять�до�їх�сла-

д�,�яі�надає�Державний�залад�«Респ�бліан-

сьа�лінічна�ліарня�Міністерства�охорони�здо-

ров’я�Ураїни»,�що�додаються.

3.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�за

нозоло�іями,�яі�надає�Державна��станова�«Ін-

стит�т�нейрохір�р�ії�ім.�аад.�А.�П.�Ромодано-

ва�Національної�аадемії�медичних�на��Ура-

їни»,�що�додаються.

4.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и�за

нозоло�іями,�яі�надає�Державна��станова�«На-

ціональний�інстит�т�серцево-с�динної�хір�р�ії�іме-

ні�М.�М.�Амосова�Національної�аадемії�медич-

них�на��Ураїни»,�що�додаються.

5.�Встановити�тарифи�на�платні�посл��и�за

нозоло�іями,�яі�надає�Київсьа�місьа�лініч-

на�ліарня�№ 4,�що�додаються.

6.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

7.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’язів.

Голова В. Кличко

Додато�	не	др���ється.	

Ознайомитися	з	ним	можна	

на	офіційном�	інтернет-порталі	КМДА

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№ 68/1179

Про внесення змін до Тарифів на теплову енергію, Тарифів 
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству 

з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло(сервіс» 
та Тарифів на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, що надаються 
комунальним підприємством з експлуатації і ремонту 

житлового фонду «Житло(сервіс» як виконавцем цих послуг
Розпорядження № 467 від 14 травня 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово(комунальні послуги», постанов Кабінету Мі(
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово(комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав(
ну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригу(
вання тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії та тарифів на послуги з централізованого
опалення і централізованого постачання гарячої води, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�теплов��енер-

�ію�ом�нальном��підприємств��з�еспл�ата-

ції�і�ремонт��житлово�о�фонд��«Житло-сервіс»,

встановлених�розпорядженням�вионавчо�о

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

ої�державної�адміністрації)�від�28�січня�2015

ро��№ 56,�зареєстрованих�в�Головном���прав-

лінні�юстиції���місті�Києві�10�люто�о�2015�ро-

��за�№ 19/1130,�вилавши�їх���новій�редації,

що�додається.

2.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�виробництво

теплової�енер�ії�ом�нальном��підприємств�

з�еспл�атації�і�ремонт��житлово�о�фонд��«Жит-

ло-сервіс»,�встановлених�розпорядженням�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�28

січня�2015�ро��№ 56,�зареєстрованих�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�10�лю-

то�о�2015�ро��за�№ 20/1131,�вилавши�їх��

новій�редації,�що�додається.

3.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�посл��и�з�цен-

тралізовано�о�опалення�і�централізовано�о

постачання��арячої�води,�що�надаються�ом�-

нальним�підприємством�з�еспл�атації�і�ре-

монт��житлово�о�фонд��«Житло-сервіс»�я�ви-

онавцем�цих�посл��,�встановлених�розпоря-

дженням�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої

ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністра-

ції)�від�28�січня�2015�ро��№ 56,�зареєстрова-

них�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Ки-
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Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�14�травня�2015�ро���№�467)

Тарифи на теплову енергію комунальному підприємству з експлуатації і ремонту
житлового фонду «Житло!сервіс»

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№ 68/1179

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 497,36 596,83

2. Інші споживачі 1233,90 1480,68

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 468,47 562,16

2. Інші споживачі 1205,01 1446,01

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�14�травня�2015�ро���№�467)

Тарифи
на виробництво теплової енергії комунальному підприємству з експлуатації і ремонту

житлового фонду "Житло!сервіс"

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№ 69/1180

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�28�січня�2015�ро���№ 56

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�14�травня�2015�ро���№�467)

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої

води, що надається комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду 
«Житло!сервіс» як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДВ

1. Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:
населення 1 Гкал 605,77

інші споживачі 1 Гкал 1495,49

2. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

населення 1 куб. м 37,62

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів
з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами 

(збирання, перевезення, знешкодження, захоронення) ТОВ «ТПК ЕКО СВІТ»
Розпорядження № 478 від 19 травня 2015 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту
2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово!комунальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992
року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно!правових актів міністерств та інших органів ви!
конавчої влади», від 26 липня 2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побуто!
вих відходів», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�вивезення�твер-

дих�поб�тових�відходів�з��рах�ванням�операцій�пово-

дження�з�поб�товими�відходами�(збирання,�перевезен-

ня,�знеш�одження,�захоронення)�ТОВ�«ТПК�ЕКО�СВІТ»,

що�додаються.

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів з урахуванням операцій 
поводження з побутовими відходами (збирання, перевезення, знешкодження, 

захоронення) ТОВ «ТПК ЕКО СВІТ»

*�В�том��числі�населення,�я�е�проживає���приватном��се�торі.

Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)19�травня�2015�ро���№ 478

Зареєстровано�в�Головном�

територіальном���правлінні�юстиції���місті

Києві�9�червня�2015�р.�за�№ 71/1182

№ Суб'єкт господарювання Населення* Бюджетні установи Інші споживачі

грн за 1 куб.м

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. ТОВ  "ТПК ЕКО СВІТ" 58,16 69,80 61,88 74,26 65,83 79,00

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном��

�правлінні�юстиції���місті�Києві

8�червня�2015�р.�за�№�70/1181

Голова В. Кличко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

9�червня�2015�р.�за�№ 71/1182

єві�10�люто�о�2015�ро���за�№ 23/1134,�ви�лавши�їх���но-

вій�реда�ції,�що�додається.

4.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÒÎÂ “ÆÊÃ“ÁÅÐÅÇÍßÊÈ-ÑÅÐÂ²Ñ”ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçðàõóíêè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çàòâåðäæåí³ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011
ðîêó ¹ 869 ïîäàíî íà çàòâåðäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ
áóäèíê³â çã³äíî ïåðåë³êó.

²íôîðìàö³ºþ, ùîäî ñêëàäîâèõ òàðèô³â, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíî
íà äîøêàõ îãîëîøåíü ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Çàâàëüíà,
10-Á ïðîòÿãîì 14 (÷îòèðíàäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäà-
òè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42
(Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ² ïîâåðõ, õîë).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 1,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 27 300,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Îðåíäíà ïëàòà: 821,05 ãðí. áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãî-
âóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâ-
òíÿ, ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 202-76-16).

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï.40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,42,êàá.216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ
ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 24/02-ð/ê â³ä 24.03.2015 ïðî ïîðóøåííÿ, çîêðåìà
TOB “Ä³ìåîéë” (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 37270318) ïåðåäáà÷åíå ï. 4 ÷. 2 ñò. 6 ÇÓ “Ïðî
çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿” òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 000 ãðí.

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ
ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 54/02-ð/ê â³ä 28.04.2015 ïðî ïîðóøåííÿ, çîêðåìà
TOB “Ôîðâàðäáóä” (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38063360) ïåðåäáà÷åíå ï.4 ÷.2 ñò.6 ÇÓ
“Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿” òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 000 ãðí.

Àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîëåã³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ
ÀÌÊÓ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ¹ 56/02-ð/ê â³ä 28.04.2015 ïðî ïîðóøåííÿ, çîêðåìà TOB
“ÐîñÓêðÅíåðãîÕîää³íã” (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 37142650 ïåðåäáà÷åíå ï.4 ÷.2 ñò.6
ÇÓ“Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿”òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 68 000 ãðí.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 16,5 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â

(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿
îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 233 600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 1 524,83 ãðí. áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî “Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé

öåíòð” Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 59-À, ì. Êè¿â, 03039, òåë./ôàêñ
257-23-37).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 24.07.2015 ðîêó î 10.00
ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Àíäðóùóê Ëþäìèëè Ìèõàéë³âíè
äî Ìîë÷àíîâà Ñåðã³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â íà óòðèìàííÿ
íåïîâíîë³òíüî¿ äèòèíè, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.
Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à. Àäðåñà ñóäó:
ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ².Â. Ïåòð³ùåâà

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Ê³ºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 9,8 êâ.ì, ðîçòàøîâàíîãî â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñ-
òèöüêà, 9 äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â, ç ðîçðà-
õóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ 912,92 ãðí, áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Ó çâ’ÿçêó ³ç òèì, ùî çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Ïðî ïîâåðíåííÿ ³ñòî-
ðè÷íèõ íàçâ òà ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèöü, ïëîù, ïðîâóëê³â ó ì³ñò³ Êèºâ³” â³ä
13.11.2014 ð. ¹ 373/373, çì³íåíî íàçâó âóëèö³, íà ÿê³é áóëî çàðåºñòðîâàíî þðè-
äè÷íó àäðåñó Ñòðàõîâèêà, Òîâàðèñòâî ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ñòðàõîâå
Òîâàðèñòâî ç äîäàòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Ãëîáóñ” (êîä ªÄÐÏÎÓ 20448234)
ïîâ³äîìëÿº ïðî çì³íó ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà íîâó þðèäè÷íó àäðåñó: 01010, ì. Êè¿â,
Áóòèøåâ ïðîâóëîê, áóäèíîê 21/17, ë³òåðà À, ïîâåðõ 1.
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Відповіді на сканворд 

¹ ï/ï Àäðåñà Íàéìåíóâàííÿ Òàðèô ãðí/ì2

1
âóë. Çàâàëüíà,

10-Á

1. Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.
2. Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó

5,9602 

5,3516

2
âóë. Çàâàëüíà,

10-Â
Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

6,0890

3
âóë. Çàâàëüíà,

10-Ã
Òàðèô 1 ì2 íà óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðè-
áóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

6,0890



ÐÐ²²ÇÇÍÍÅÅ

ÎÂÍÈ, çðàíêó ó âàñ áóäå
íèçüêèé æèòòºâèé òîíóñ,
åíåðã³¿ áðàêóâàòèìå, çàòå

ïîïîëóäí³ «ðîçïîãîäèòüñÿ», ïåñè-
ì³çì çíèêíå, îïòèì³çì çàôîíòàíóº
³ âè çìîæåòå ïîãëÿíóòè íà æèòòÿ
çîâñ³ì ç ³íøîãî ðàêóðñó.

ÒÅËÜÖ², äî îá³äó åêîíîì-
òå ñèëè, í³ ç êèì íå ç’ÿñî-
âóéòå ñòîñóíê³â, óâå÷åð³

àêòèâ³çóºòüñÿ ³íòåðåñ, ïîâ’ÿçàíèé ç
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, îáëàøòóâàí-
íÿì ñ³ìåéíîãî ïîáóòó. Çà âå÷åðåþ
ìîæëèâå â³äíîâëåííÿ ñòàðî¿ ðîç-
ìîâè ïðî ïåðå¿çä, êîñìåòè÷íèé ðå-
ìîíò æèòëà, âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ
ä³òåé.

ÁËÈÇÍßÒÀ, çðàíêó âè íå
çäàòí³ âîëîä³òè ñèòóàö³-
ÿìè, òîìó íå íàìàãàéòåñÿ

ùîñü çì³íèòè âîëüîâèìè çóñèëëÿ-
ìè. Çàòå ï³ñëÿ îá³äó ðîçïî÷íåòüñÿ
ùàñëèâà ñìóãà, êîëè îñîáèñòèé
âïëèâ ïîñèëèòüñÿ ³ âäàñòüñÿ óñï³ø-
íî âò³ëèòè íàì³÷åí³ ïëàíè òà äî-
áèòèñÿ ïîçèòèâíèõ çì³í ó æèòò³.

ÐÀÊÈ ï³ä êîâïàêîì íåïðè-
ºìíèõ ñïîãàä³â, à öå êðîê
äî ðåãðåñó. Ãåòü æóðáó,â³ä-

ïóñò³òü íàêîïè÷åíèé íåãàòèâ — õòî
ñòàðå ïîìèíàº, òîé ëèõà íå ìèíàº!
Ïåðåíåñ³òü âàæëèâ³ ïðîáëåìè íà
äðóãó ïîëîâèíó äíÿ—â öåé ÷àñ íà-
ñòð³é êàðäèíàëüíî ïîë³ïøèòüñÿ,
îêðèëåí³ îïòèì³çìîì, âè çäàòí³
çðîáèòè ïðåñòèæíó íåñïîä³âàíó
ïîêóïêó àáî óõâàëèòè íåîðäèíàð-
íå ô³íàíñîâå ð³øåííÿ, ï³ääàâøèñü
áëàãîðîäíèì ïîðèâàì.

ËÅÂÈ, ÿêùî âàñ çðàíêó äî-
ëàº çíåâ³ðà ó âëàñí³ ñèëè,
äóøèòü âàíòàæ ñòðàõ³â,ïå-

ðåæèâàíü (òî ç êàðì³÷íèõ ïðè÷èí),
ïîïîëóäí³ ñòâîðÿòüñÿ óìîâè äëÿ ¿õ
óñóíåííÿ. Çíåøêîäæóéòå ò³ êëÿò³
òðèâîãè, ùî òåðçàþòü äóøó, òà âè-
õîäüòå íà ñîíÿ÷íèé øëÿõ äîáðà,
ëþáîâ³, çàÿâëÿéòå ñêð³çü ïðî ñåáå
òà ñàìîñòâåðäæóéòåñÿ ñåðåä ïóá-
ë³êè â íàñîëîäó!

Ä²ÂÈ, çðàíêó âè â³ä÷óâà-
òèìåòå íåãàòèâíèé îñàä â
äóø³, ùî ìîæå ïðèçâåñòè

äî ïîìèëêîâèõ êðîê³â. Çàòå ó äðó-
ã³é ïîëîâèí³ äíÿ çàïàíóº ðàä³ñíà
àòìîñôåðà, íàñòð³é çì³íèòüñÿ, ñóì-
í³ ïðîáëåìè ìèíóëîãî âæå ñòàíóòü
íåàêòóàëüíèìè.

ÒÅÐÅÇÈ, íå ï³ääàâàéòåñÿ
ïåñèì³çìó äî îá³äó, áî òî
ðóéí³âíà ñèëà. Ñïîê³éíî

«ïåðåêàíòóéòåñÿ», à ïîïîëóäí³ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ ïðîäóêòèâíå íàñè÷åíå
æèòòÿ ç ïðèºìíèìè ñþðïðèçàìè
íà ïðîôåñ³éíèõ ³ ðîìàíòè÷íèõ òå-
ðåíàõ.Çàâîþâàòè ïðèõèëüí³ñòü ëþ-

äåé, îòðèìàòè ïðîòåêö³þ âïëèâî-
âî¿ ô³ãóðè, äàòè ³ìïóëüñ òâîð÷îìó
ïðîåêòó ÷è êîãîñü «çàêàäðèòè» ïî-
òàëàíèòü íåàáèÿê.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, çìèð³òüñÿ ç
îáñòàâèíàìè äî îá³äó,
àäæå, ÿê â³äîìî,íàâ³òü íå-

âäà÷³ íåñóòü ñâ³é ïîçèòèâ,ÿêèé ìîæ-
íà âèêîðèñòàòè ðåíòàáåëüíî. Âå-
÷³ð çàðÿäèòü âàñ ïîòóæíîþ åíåð-
ã³ºþ, çìóñèâøè ä³ÿòè ö³ëåñïðÿìî-
âàíî,çàëó÷èâøè óí³êàëüíèé ³íòåëåêò,
ùî ïðîäóêóâàòèìå íåñòàíäàðòí³
³äå¿ é äàñòü ìîæëèâ³ñòü îïòèìàëü-
íî âèêîðèñòàòè äàâí³ ñïîíñîðñüê³
òà äðóæí³ çâ’ÿçêè, ðåàë³çóâàòè ñòà-
ð³ îðèã³íàëüí³ ïëàíè.

ÑÒÐ²ËÜÖ², äî îá³äó ñë³ä çà-
òà¿òèñÿ, à ïîïîëóäíåâó ïî-
ðó ïðèñâÿòèòè àêòèâí³é ä³-

ÿëüíîñò³, äîëÿ äàº çåëåíå ñâ³òëî
ïðèðîäíîìó ïîëóì’ÿíîìó àçàðòó ³ çà-
êëèêàº ðîçïî÷àòè øèðîêèé íàñòóï
ïî âñ³õ ôðîíòàõ, äå ï³äôîðòóíèòü
ïðîÿâèòè óí³êàëüí³ òàëàíòè â ðîë³
á³çíåñìåíà, ðåêëàìîäàâöÿ, ó÷íÿ,
íàñòàâíèêà, ïåäàãîãà, ïîñåðåäíè-
êà, ìàíäð³âíèêà, ãðàâöÿ, òðåíåðà,
ñïîðòñìåíà, óáîë³âàëüíèêà, øîó-
ìåíà, ðåæèñåðà, àêòîðà, ï³àðíèêà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, çðàíêó, ÿêùî
âàñ ãí³òèòü ÷îðíå ìèíóëå,
ä³ÿòè çà ñòàðîçàâ³òíèì çà-

êîíîì «îêî çà îêî, çóá çà çóá» ³ íå
äóìàéòå! Ïîáîð³òü â ñîá³ àíòàãî-
í³çì! Íà ùàñòÿ,â äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ
ðîçïî÷íåòüñÿ ñâ³òëà ñìóãà, êîëè ïî-
ùàñòèòü â³äíîâèòè ä³ëîâ³ êîíòàê-
òè, â ÿêèõ âè çàö³êàâëåí³, ï³äêëþ÷è-
òèñÿ äî çàáóòèõ äæåðåë ³íôîðìà-
ö³¿, ðåàí³ìóâàòè ðèçèêîâàí³ òâîð÷³
³äå¿ òà ä³ëîâ³ ïðîåêòè.

ÂÎÄÎË²¯, ïåðøó ïîëîâè-
íó äíÿ ïðèñâÿò³òü ðóòèí-
íèì çàíÿòòÿì. Ï³ñëÿ îá³äó

íàì³÷àºòüñÿ àïîãåé òâîð÷îãî, ä³ëî-
âîãî, ëþáîâíîãî ðîçêâ³òó. Ðåéòèíã
ïîïóëÿðíîñò³ íàäçâè÷àéíî çðîñòå
çàâäÿêè âì³ííþ ìàéñòåðíî âåñòè
ä³àëîã, ñòâîðþâàòè äîâêîëà ãàðìî-
í³éíó ïñèõîëîã³÷íó àòìîñôåðó.Ëþ-
äè ðàäî éòèìóòü ó âñüîìó íàçóñòð³÷,
âè áóäå îáëàñêàíèìè ñèìïàò³ÿìè òà
ëþáîâ’þ, à ïîäðóæí³ ïàðè óñï³øíî
ðåàí³ìóþòü çàâ’ÿë³ âçàºìèíè, âäèõ-
íóâøè íîâèé ³ìïóëüñ ó øëþáíèé
ñîþç.

ÐÈÁÈ, êóëüì³íàö³éíèé ïî-
ò³ê ïîä³é íàì³÷àºòüñÿ ïî-
ïîëóäí³, ùî ðîçïàëèòü âà-

øó ö³êàâ³ñòü òà êðåàòèâíèé àçàðò.
Ïðîòå ó âîæä³ íå ïí³òüñÿ, ñòàòè ïîâ-
íîâëàäíèì ë³äåðîì ðåñóðñ³â íå-
äîñòàòíüî,äëÿ ïîâíîãî òð³óìôó äî-
âåäåòüñÿ â ÷îìóñü ï³äëàøòîâóâà-
òèñÿ ï³ä ÷óæ³ ñìàêè, ³íòåðåñè, âè-
ìîãè, ïîáàæàííÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +17o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 81 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 6 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 49 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +19o

Àòì. òèñê: 744 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 50 %

ãîðîñêîï

15 ëèïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 15 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 42132
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

989 — çà â³éñüêîâî¿ ï³äòðèìêè Âîëîäèìèðà I Ñâÿòîñëà-
âîâè÷à â³çàíò³éñüêèé ³ìïåðàòîð Âàñèëü II Áîëãàðîá³é-
öÿ ðîçáèâ â³éñüêà Âàðäè Ôîêè ó áèòâ³ á³ëÿ Àá³äîñà.
1015 — ï³ñëÿ íåñïîä³âàíî¿ õâîðîáè ó ñâî¿é ðåçèäåíö³¿
â Áåðåñòîâ³ ó â³ö³ 57 ðîê³â ïîìåð Âîëîäèìèð I Ñâÿòî-
ñëàâîâè÷, Âåëèêèé êíÿçü êè¿âñüêèé ç äèíàñò³¿ Ðþðèêî-
âè÷³â, õðåñòèòåëü Ðóñ³. Â³í áóâ ïîõîâàíèé ó Äåñÿòèíí³é
öåðêâ³ â Êèºâ³.
1077 — ðàçîì ³ç ïîëüñüêèìè â³éñüêàìè äî Êèºâà ïî-
âåðíóâñÿ êíÿçü ²çÿñëàâ ßðîñëàâîâè÷, ñòàðøèé ñèí ïîê³é-
íîãî ßðîñëàâà Ìóäðîãî, ³ âòðåòº çàéíÿâ âåëèêîêíÿæèé
ïðåñòîë. Éîãî êîíêóðåíòàìè áóëè ìîëîäø³ áðàòè, çîê-
ðåìà, äðóãèé ñèí ßðîñëàâà — Ñâÿòîñëàâ — êíÿæèâ ó ×åð-
í³ãîâ³, à ìîëîäøèé — Âñåâîëîä — ó Ïåðåÿñëàâ³.
1149 — ó ªðóñàëèì³ áóëî îñâÿ÷åíî â³äáóäîâàíèé Õðàì
Ãðîáó Ãîñïîäíüîãî.
1228 — ÷åðåç äâà ðîêè ïî ñìåðò³ çàñíîâíèê îðäåíà
ôðàíöèñêàíö³â Ôðàíöèñê Àñèçüêèé çàðàõîâàíèé äî ëè-
êó ñâÿòèõ Ïàïîþ Ðèìñüêèì Ãðèãîð³ºì IX.
1240 — ó áèòâ³ íà Íåâ³ øâåäñüêå â³éñüêî áóëî ðîçáèòå
äðóæèíîþ íîâãîðîäñüêîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà ßðîñëà-
âîâè÷à, êîòðîãî çà îñîáèñòó õîðîáð³ñòü ïî÷àëè íàçèâà-
òè Íåâñüêèì.Ïåðåìîãà ó Íåâñüê³é áèòâ³ íå äîïóñòèëà âòðà-
òè íîâãîðîäöÿìè Ô³íñüêî¿ çàòîêè.

1410 — â õîä³ Âåëèêî¿ â³éíè ì³æ â³éñüêàìè äåðæàâè
Òåâòîíñüêîãî îðäåíà òà îá’ºäíàíèìè â³éñüêàìè Êîðî-
ë³âñòâà Ïîëüñüêîãî ³ Âåëèêîãî êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî,
Ðóñüêîãî ³ Æåìàéò³éñüêîãî â³äáóëàñÿ áèòâà ï³ä Ãðþí-
âàëüäîì (Òåííåáåðãîì, íèí³ — Ïîëüùà) ó âèð³øàëüí³é
áèòâ³ Âåëèêî¿ â³éíè 1409-1411 ðîê³â, ïîðàçêà â ÿê³é ï³-
ä³ðâàëà â³éñüêîâó ìîãóòí³ñòü Òåâòîíñüêîãî îðäåíó ³ ïðè-
ïèíèëà åêñïàíñ³þ éîãî ëèöàð³â íà ñõ³ä.
1869 — â Ïàðèæ³ õ³ì³ê ²ïîë³ò Ìåãà-Ìóðüº çàïàòåíòóâàâ
íîâèé õàð÷îâèé ïðîäóêò äëÿ ïîòðåá ìîðÿê³â ôðàíöóçü-
êîãî ôëîòó— «îëåîìàðãàðèí», ÿêèé â³í îòðèìóâàâ øëÿ-
õîì òâåðäíåííÿ ð³äêèõ æèð³â. Ç ÷àñîì íàçâà ïðîäóêòó
áóëà ñêîðî÷åíà äî «ìàðãàðèí».
1920 — óïðàâë³ííÿ âèùèõ øê³ë Êèºâà óõâàëèëî ñòâî-
ðèòè íà áàç³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ñâ. Âîëîäèìèðà
òà Âèùèõ æ³íî÷èõ êóðñ³â Êè¿âñüêèé âèùèé ³íñòèòóò íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè, ÿêîìó ðàäîþ ïðîôåñîð³â áóëî ïðèñâîº-
íî ³ì’ÿ Ì. Ï.Äðàãîìàíîâà (òåïåð — Íàö³îíàëüíèé ïåäà-
ãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà). Öüî-
ãî æ ðîêó â ³íñòèòóò áóëè âëèò³ íàðîäí³ óí³âåðñèòåòè,
ãåîãðàô³÷íèé, Ôðåáåë³âñüêèé òà â÷èòåëüñüêèé ³íñòèòó-
òè, à òàêîæ ïðèâàòí³ æ³íî÷³ ïåäàãîã³÷í³ êóðñè. Ïåðøèì
ðåêòîðîì ³íñòèòóòó ñòàâ óêðà¿íñüêèé ìàòåìàòèê Êîñòÿí-
òèí Ìóñ³éîâè÷ Ùåðáèíà.

Óêðà¿íñüê³ á³éö³ â Àâä³¿âö³ 
çàëèøèëè ïîñëàííÿ Ïóò³íó òà Ã³â³
Á²ÉÖ² 95-¿ îêðåìî¿ àåðîìîá³ëüíî¿ áðèãàäè íà áàç³ â³ä-
ïî÷èíêó ï³ä íàçâîþ «Öàðñüêå ïîëþâàííÿ», ÿêà ðîç-
òàøîâàíà çà Àâä³¿âêîþ ï³ä Äîíåöüêîì, ëèøèëè áî-
éîâèêàì ñâîºð³äíå ïîñëàííÿ, ïèøå «Ïðåñà Óêðà¿íè».

Íåçâàæàþ÷è íà ïîòóæí³ àðòîáñòð³ëè, ÿêèìè òå-
ðîðèñòè íàêðèâàëè Àâä³¿âêó íàïåðåäîäí³, íàø³ â³é-
ñüêîâ³ âèð³øèëè ðîçìàëþâàòè ïàðêàí íà òåðèòîð³¿
áàçè â³äïî÷èíêó, ïðèêðàñèâøè éîãî ïðàïîðàìè
Óêðà¿íè, òà ëèøèëè ïîñëàííÿ äî Âîëîäèìèðà Ïóò³-
íà é íàïèñ «Ã³â³ — ÷ìî!», ÿêå àäðåñóâàëè âàòàæêó
áàíäè «Ñîìàë³».

Òàêîæ íà â³äåî âèäíî,ùî ï³ä ÷àñ ïðèêðàøàííÿ ïàð-
êàíà òåðîðèñòè íå ïðèïèíÿþòü ïîòóæíîãî îáñòð³ëó.

Íàãàäóºìî, ùî ðîñ³éñüêî-òåðîðèñòè÷í³ ñèëè íå
ïðèïèíÿþòü îáñòð³ë³â æèòëîâèõ êâàðòàë³â Àâä³¿â-
êè, çàñòîñîâóþ÷è ïðè öüîìó çáðîþ, çàáîðîíåíó Ì³í-
ñüêèìè óãîäàìè. ×åðåç öå íåâäîâîëåííÿ íàñåëåííÿ
ä³ÿìè «îïîë÷åíö³â» íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ ò³ëü-
êè çðîñòàº �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿
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