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Óêðà¿íà ñâÿòêóº
Õðåùåííÿ Ðóñ³
� Ó Êèºâ³ â³äñëóæèëè ìîëåáí³ òà îðãàí³çóâàëè õðåñí³ õîäè

ÑÀÌÅ íåáî ó÷îðà íà÷å ùå ðàç
õðåñòèëî Êè¿â. Áîæåñòâåííó Ë³-
òóðã³þ ó Âîëîäèìèðñüêîìó êà-
ôåäðàëüíîìó ïàòð³àðøîìó ñîáî-
ð³ Êèºâà ñóïðîâîäæóâàëà òåïëà
ë³òíÿ çëèâà. Äî õðàìó ïðèéøëè
ñîòí³ â³ðÿí, à òàêîæ Ïðåçèäåíò
Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ç äðó-
æèíîþ. Ðîçïî÷èíàþ÷è ñâÿòêó-
âàííÿ, Ïàòð³àðõ Êè¿âñüêèé ³ âñ³º¿
Ðóñè-Óêðà¿íè Ô³ëàðåò î÷îëèâ ó
Âîëîäèìèðñüêîìó êàôåäðàëüíî-
ìó ñîáîð³ Âñåí³øíå áä³ííÿ. Ðàçîì
ç ñîíìîì ºïèñêîïàòó òà äóõîâåí-
ñòâà, ÿêå ïðèáóëî äî ñòîëèö³ íà-
øî¿ äåðæàâè íà þâ³ëåéí³ ñâÿòêó-
âàííÿ, â³ðóþ÷³ ìîëèëèñÿ äî Áîãà,
ùîá çàñòóïíèöòâîì ñâÿòîãî Âî-
ëîäèìèðà Óêðà¿íà âèçâîëèëàñÿ
â³ä íàøåñòÿ ÷óæèíö³â.

«Ñüîãîäí³ Öåðêâà ìîëèòüñÿ äî
ñâÿòîãî êíÿçÿ òàêèìè ñëîâàìè: «Ðà-
äóéñÿ,ðóñüêà ïîõâàëî,ðàäóéñÿ â³ð-
íèõ ïðàâèòåëþ,ðàäóéñÿ áîæåñòâåí-
íèé Âîëîäèìèðå, íàø íà÷àëüíèêó,
ðàäóéñÿ â³ðè çàáîðîëî,ðàäóéñÿ ÷ó-
äî ÷óäåñ ïðåñëàâíå ³ äëÿ ïðèá³ãà-
þ÷èõ òèõå ïðèñòàíîâèùå, ðàäóéñÿ
âñåñâÿòèé êàìåíþ â³ðè ³ ìîë³ëüíè-
êó çà òèõ,õòî òåáå îñï³âóº ³ â³ðíî âå-
ëè÷àº»,— ñï³âàëè ñâÿùåííîñëóæè-
òåë³ ï³ä ÷àñ ñëóæáè. Ò³ æ óêðà¿íö³,
ÿê³ íå ìàëè çìîãè ó â³âòîðîê ïðè¿õà-
òè äî Êèºâà íà óðî÷èñòîñò³, ìîãëè
ïåðåãëÿíóòè ïðÿìó òåëåâ³ç³éíó òðàíñ-
ëÿö³þ ç Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó.

Ñâÿòêóþ÷è âåëè÷íèé ³ çíà÷è-
ìèé þâ³ëåé äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè, Ïàò-
ð³àðõ Ô³ëàðåò çàêëèêàâ óïîâàòè
ºäèíîþ íàä³ºþ, ì³öíî ñòîÿòè ó â³-

ð³ Õðèñòîâ³é òà êð³ïèòèñÿ áðàò-
íüîþ ëþáîâ’þ, ÿêà çäàòíà òâîðèòè
÷óäåñà. À ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ë³òóð-
ã³¿ ï³ä ïîòîêàìè ðÿñíîãî äîùó â³ä
Âîëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó ðîçïî-
÷àëàñÿ Õðåñíà õîäà äî Âîëîäèìèð-
ñüêî¿ ã³ðêè. Ëþäè, éäó÷è êîëîíîþ,
õîâàëèñÿ ï³ä ïàðàñîëüêàìè, ñï³â-
àëè ï³ñåíü, ìîëèëèñü òà ñêàíäóâà-
ëè «Ñëàâà Óêðà¿í³». Çà ìàðøðóòîì
Õðåñíî¿ õîäè, ÿêà çàâåðøèëàñÿ íà
Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³, ïðàâîîõî-
ðîíö³ ïåðåêðèëè ðóõ òðàíñïîðòó,
ùîá íå çàâàæàòè óðî÷èñòîñòÿì.

Íà óðî÷èñòèé ìîëåáåí íà Âî-
ëîäèìèðñüê³é ã³ðö³ òàêîæ ç³áðà-
ëèñÿ ïîñëè ³ ïðåäñòàâíèêè ì³æ-
íàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, ÷ëåíè Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ ðàäè öåðêîâ, âèñîêî-
ïîñàäîâö³ òà ïðåäñòàâíèêè ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà âîëîí-
òåðñüêîãî ðóõó. Ëþäè çâèêëè íà-
äàâàòè îñîáëèâîãî ñåíñó ïîãîäí³ì
ÿâèùàì ï³ä ÷àñ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò,
òîæ ñîíöå, ÿêå âèãëÿíóëî ç-çà õìàð,
äëÿ áàãàòüîõ â³ðÿí òåæ áóëî íà÷å
çíàêîì Áîæèì.

À óâå÷åð³ ï³ä äçâ³íèöåþ Ìè-
õàéë³âñüêîãî Çîëîòîâåðõîãî ìî-
íàñòèðÿ â³äáóëàñÿ ìèñòåöüêà ïðî-
ãðàìà — õîðè âèêîíóâàëè íàéâ³-
äîì³ø³ äóõîâí³ òâîðè óêðà¿íñüêèõ
àâòîð³â — â³ä Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ äî íà-
øèõ äí³â ó ñóïðîâîä³ ñó÷àñíèõ
ìóëüòèìåä³éíèõ òåõíîëîã³é.

Íå ìåíø ïèøí³ óðî÷èñòîñò³ ³
Õðåñíà õîäà â³äáóëèñÿ â Êèºâ³ ³ â
ïîíåä³ëîê — 27 ëèïíÿ. Ïðåäñòî-
ÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè (Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà-
òó), Áëàæåíí³øèé Ìèòðîïîëèò Êè-
¿âñüêèé ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Îíóôð³é î÷î-
ëèâ ñâÿòêîâèé ìîëåáåíüá³ëÿ ïàì’ÿò-
íèêà Õðåñòèòåëþ Ðóñ³, ùî íà Âîëî-
äèìèðñüê³é ã³ðö³. Ï³ñëÿ çàâåðøåí-
íÿ ìîëåáíþ Ïðåäñòîÿòåëü ÓÏÖ ðà-
çîì ³ç ºïèñêîïàòîì òà äóõîâåíñòâîì
î÷îëèâ áàãàòîòèñÿ÷íèé õðåñíèé õ³ä
³ç ñâÿòèíÿìè äî Ñâÿòî-Óñïåíñüêî¿
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ ëàâðè. ×èñëåí-
íà õîäà ïðîéøëà öåíòðàëüíèìè âó-
ëèöÿìè Êèºâà.Á³ëÿ ïîêë³ííîãî õðåñ-
òà íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî Ïðåä-
ñòîÿòåëü Îíóôð³é ðàçîì ³ç óñ³ì äó-
õîâåíñòâîì òà ìèðÿíàìè ïîìîëèâ-
ñÿ çà óïîê³é äóø³ âñ³õ, õòî çàãèíóâ
ï³ä ÷àñ òðàã³÷íèõ ïîä³é ëþòîãî 2014
ðîêó.

Îô³ö³éíèì äåðæàâíèì ñâÿòîì
Äåíü Õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ (28
ëèïíÿ) ñòàâ, çã³äíî ç óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà
ó 2008 ðîö³. Ñë³ä äîäàòè, ùî öüîãî
ðîêó 28 ëèïíÿ — îñîáëèâà äàòà,
àäæå âèïîâíèëîñÿ 1000 ðîê³â ç äíÿ
ñìåðò³ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. Íàðî-
äèâñÿ ìàéáóòí³é êíÿçü 962 àáî 963
ðîêó íà Âîëèí³. Ïåð³îä éîãî êíÿ-
çþâàííÿ â Êèºâ³ òðèâàëèé — 35 ðî-
ê³â (â³ä 980-ãî äî 1015 ðîêó) �

Äâà äí³ ó Êèºâ³ ñâÿòêóâàëè Õðåùåííÿ Ðóñ³ òà
1000-ë³òòÿ áëàæåííî¿ êîí÷èíè ñâÿòîãî ð³âíîàïîñ-
òîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà. Ïðåçèäåíò, ïîë³òèêè
òà â³ðÿíè âçÿëè ó÷àñòü ó ñâÿòêîâèõ ë³òóðã³ÿõ, à òè-
ñÿ÷³ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà — ó õðåñíèõ õîäàõ òà ìî-
ëåáíÿõ íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³ — ñàêðàëüíîìó
ì³ñö³, çâ³äêè áðîíçîâà ô³ãóðà êíÿçÿ íà÷å áëàãî-
ñëîâëÿº ñâ³é ïðåñòîëüíèé ãðàä ³ âñþ êðà¿íó.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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Ó÷îðà íàâ³òü ñèëüíà çëèâà íå çàâàäèëà òèñÿ÷àì ïðî÷àí ³ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿì çä³éñíèòè Õðåñíó õîäó íà ÷åñòü ñâÿòêóâàííÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³ òà 1000-ë³òòÿ áëàæåííî¿
êîí÷èíè ñâÿòîãî ð³âíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà

Áóä³âíèöòâî 
íà Ìèê³ëüñüê³é
Ñëîá³äö³ ïðèïèíåíî

«Íà äàíèé ìîìåíò çà ìî¿ì íà-

ïîëåãëèâèì çâåðíåííÿì äî çàáó-

äîâíèêà ðîáîòè òóò çàìîðîæåí³.

² ïîêè ³íâåñòîð íå íàäàñòü â³äêî-

ðèãîâàíèé äåòàëüíèé ïëàí ðîç-

âèòêó íàáåðåæíî¿ ³ ïðèëåãëîãî

ì³êðîðàéîíó, íå îáãîâîðèòü ³ íå

ïîãîäèòü éîãî ç ì³ñöåâèìè ìåø-

êàíöÿìè, áóä³âíèöòâà òóò íå áó-

äå!» — íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî

ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ãðîìàäñüêè-

ìè àêòèâ³ñòàìè á³ëÿ êîíôë³êòíî¿

çàáóäîâè..

Â³í â³äçíà÷èâ, ùî ðàí³øå çâåð-

íóâñÿ äî ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðàòóðè ³ç

òèì, ùîáè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè

ïåðåâ³ðèëè äîçâ³ëüíó äîêóìåíòà-

ö³þ íà áóä³âíèöòâî íà âóëèö³ Ìè-

ê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é.

Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ó Ñâÿòîøèí³ âàðò³ñòþ
ïîíàä 2 ìëí ãðí
ïîâåðíóòî êèÿíàì

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ï³ä-

òðèìàâ ïîçèö³þ ñòîëè÷íî¿ ïðîêó-

ðàòóðè òà çîáîâ’ÿçàâ ô³çè÷íó îñî-

áó—ï³äïðèºìöÿ ïîâåðíóòè ³ç íåçà-

êîííîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó íà âóë. Êîìàíäàðìà Óáîðå-

âè÷à, âàðò³ñòü ÿêî¿ ñêëàäàº ïîíàä

2 ìëí ãðí.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó

ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿ ïðîêóðà-

òóðè, ó 2008 ðîö³ ï³äïðèºìåöü îò-

ðèìàâ çàçíà÷åíó ä³ëÿíêó ó êîðîò-

êîñòðîêîâó îðåíäó äëÿ áóä³âíèö-

òâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ êàôå-ðåñòîðàíó. Òåðì³í ä³¿ äî-

ãîâîðó ñïëèâ ó 2009 ðîö³ òà íå ïî-

íîâëþâàâñÿ. Ïðîòå ä³ëÿíêó é äî-

ñ³ íå ïîâåðíóòî òåðèòîð³àëüí³é

ãðîìàä³.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ³ç äîâîäàìè ïðî-

êóðîðà ïðî ïîðóøåííÿ ï³äïðèºì-

öåì óìîâ äîãîâîðó, Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî îðåíäó çåìë³» é çåìåëüíîãî çà-

êîíîäàâñòâà òà çàäîâîëüíèâ ïîçîâ-

í³ âèìîãè ùîäî ïîâåðíåííÿ ä³ëÿí-

êè ó ïîâíîìó îáñÿç³.

Áåçêîøòîâíèé
ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò
íà Òðóõàíîâîìó
îñòðîâ³ ïðàöþâàòèìå
ëèøå ó âèõ³äí³ 
òà ñâÿòêîâ³ äí³

Ó çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ

óìîâ òà çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³ ïà-

ñàæèð³â ó ðîáî÷³ äí³ â áåçêîøòîâ-

íîìó ìàðøðóòíîìó òðàíñïîðò³ íà

òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà îá-

ñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â â³äáóâà-

òèìåòüñÿ ëèøå ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêî-

â³ äí³. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó ÊÏ

«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ».

Òàêèé ðåæèì ðîáîòè áóäå çà-

ïðîâàäæåíî äî 30 âåðåñíÿ 2015

ðîêó.

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
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Спеціально обладнані майданчики для паркування
Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІІ зона)

1 бульв. Вернадського, 79 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

2 бульв. Кольцова, 3 � 7 47 705,0 540,5 57,5 дорожні знаки

3 Велика Кільцева (навпроти буд. 58/2 по вул. Зодчих) 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки

4 Велика Кільцева дорога (навпроти буд. 36 по вул. Зодчих) 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

5 вул. Бахмацька, 31 (вул. Олевська, 3�в) 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

6 вул. Булаховського, 3 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

7 вул. Булаховського, 4 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

8 вул. Відпочинку, 22 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

9 вул. Григоровича�Барського (навпроти буд. №5)  38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

10 вул. Жмеринська, 1�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

11 вул. Жмеринська, 2 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки / шлагбаум

12 вул. Жолудєва, 6 148 3700,0 1702,0 172,5 дорожні знаки

13 вул. Зодчих, 3�а 37 925,0 425,5 46,0 дорожні знаки

14 вул. Зодчих (навпроти буд. № 6 � 8) 12 300,0 138,0 11,5 дорожні знаки

15 вул. Зодчих, 34 � 38 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Зодчих, 66�68 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

17 вул. Коласа Якуба, 2 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

18 вул. Литвиненко�Вольгемут, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

19 вул. Наумова (навпроти буд. 35�Б) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

20 вул. Підлісна, 8 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

21 вул. Роллана Ромена, 2 � 6/10, 5/8 58 870,0 667,0 69,0 дорожні знаки

22 вул. Роллана Ромена, 13 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

23 вул. Святошинська, 15 214 5350,0 2461,0 241,5 дорожні знаки

24 вул. Семашка, 12 � 16 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

25 вул. Симиренка, 22�г 146 3650,0 1679,0 172,5 дорожні знаки

26 вул. Симиренка, 23 (розворотне кільце трамвая) 34 850,0 391,0 34,5 дорожні знаки

27 вул. Симиренка, 38 339 8475,0 3898,5 391,0 дорожні знаки

28 вул. Симиренка/вул. Жолудєва 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

29 вул. Сім'ї Сосніних, 1 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

30 вул. Сім'ї Сосніних, 23 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

31 вул. Стуса, 27�а 222 5550,0 2553,0 253,0 дорожні знаки

32 вул. Стуса, 35/37 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

33 вул. Уборевича (навпроти буд. № 27 � 29/22) 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

34 вул. Уборевича/вул. Чорнобильська 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

35 вул. Ушакова М. (навпроти буд. 1) 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

36 вул. Ушакова М. (навпроти буд. 16) 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

37 вул. Чорнобильська, Осіння 315 7875,0 3622,5 356,5 дорожні знаки

38 вул. Чорнобильська, 5/7 � 11, 4 � 12 21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки

39 вул. Чорнобильська/вул. Уборевича 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

40 Кільцева дорога (біля кафе "STOP") 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

41 пров. Святошинський, 2 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

42 просп. Корольова, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

43 просп. Корольова, 2�а 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

44 просп. Корольова, 11�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

45 просп. Курбаса, 1 180 4500,0 2070,0 207,0 дорожні знаки

46 просп. Курбаса, 2�в (біля АЗС) 48 1200,0 552,0 57,5 дорожні знаки

47 просп. Курбаса, 8 44 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

48 просп. Палладіна (навпроти буд. 63/5 � 62�б по вул. Ірпінська) 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

49 просп. Палладіна, 5 233 5825,0 2679,5 264,5 дорожні знаки

50 просп. Палладіна, 20 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

51 просп. Палладіна, 23�а 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

52 просп. Перемоги (автодорога Київ � Житомир 14 км) 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

53 просп. Перемоги, 137 6 150,0 69,0 11,5 дорожні знаки

Солом'янський р�н
Відведені майданчики для паркування
Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІ зона)

1 вул. Кирпи (вул. Петрозаводська) (Південний вокзал) 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки / паркомат

2 вул. Лінійна, 15 � 17 32 800,0 368,0 34,5 дорожні знаки

3 вул. Ползунова (Південний вокзал) 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки / паркомати

4 вул. Протасів Яр, 13 (під час роботи гірськолижного спортивного комплексу) 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

5 вул. Протасів Яр, 48 (під час роботи гірськолижного спортивного комплексу) 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

6 вул. Смоленська (навпроти буд. № 31 � 33) 30 450,0 345,0 46,0 дорожні знаки

7 вул. Урицького, 1�а (по вул. Кудряшова) 50 1120,0 575,0 57,5 дорожні знаки

8 площа Вокзальна, 1 174 2610,0 2001,0 195,5 дорожні знаки

Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІІ зона)
1 бульв. Лепсе, 2 � 6 59 885,0 678,5 69,0 дорожні знаки

2 бульв. Лепсе, 26 (по вул. А.Білецького) 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

3 вул. Гарматна, 4 11 165,0 126,5 11,5 дорожні знаки

4 вул. Радищева, 10/14 41 615,0 471,5 57,5 дорожні знаки

5 вул. Ушинського (навпроти буд. № 1) 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

6 вул. Ушинського, 12 � 4, 11 � 3 54 810,0 621,0 57,5 дорожні знаки

7 просп. Червонозоряний, 57 6 150,0 69,0 11,5 дорожні знаки

Спеціально обладнані майданчики для паркування
Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІ зона)

1 бульв. Чоколівський, 42�а 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

2 вул. Амосова, 2 � 4 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

3 вул. Волгоградська (навпроти буд. №№ 33�35) 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

4 вул. Клінічна, 25 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

5 вул. Кудряшова, 14�а 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

6 вул. Кудряшова, 16 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

7 вул. Курська, 13�б, в, е 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

8 вул. Курська, 13�ж 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Курська, 15�а 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

10 вул. Лінійна, 13 � 15 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

11 вул. Механізаторів, 5 15 375,0 172,5 23,0 дорожні знаки

12 вул. Освіти, 1 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

13 пров. Ковальський, 1 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки
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14 просп. Перемоги, 47 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІІ зона)

1 бульв. Лепсе, 4 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

2 вул. Василенка, 21 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

3 вул. Галана Ярослава, 30 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

4 вул. Героїв Севастополя, 23 250 6250,0 2875,0 287,5 дорожні знаки

5 вул. Героїв Севастополя, 42 35 875,0 402,5 46,0 дорожні знаки

6 вул. Кадетський Гай, 6 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

7 вул. Качалова, 6 92 2300,0 1058,0 103,5 дорожні знаки

8 вул. Мартиросяна, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

9 вул. Машинобудівна, навпроти буд. 21 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

10 вул. Пулюя, 2 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Радченка Петра, 25 30 750,0 345,0 34,5 дорожні знаки

12 вул. Тупикова Генерала, 14 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

13 площа Космонавтів 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

Шевченківський р�н

Відведені майданчики для паркування
Територіальне розміщення паркувального майданчика (І зона)

1 бульв. Шевченка Тараса (від вул. Терещенківської до вул. Пушкінської) 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

2 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 5 � 7/29 13 195,0 149,5 23,0 дорожні знаки

3 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 8/26 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

4 бульв. Шевченка Тараса, 2/54 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

5 бульв. Шевченка Тараса, 10 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

6 вул. Басейна, 6 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки / паркомат

7 вул. Велика Васильківська (вул. Червоноармійська), 1�3/2 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

8 вул. Володимирська (від бульв. Шевченка Т. до вул. Хмельницького Б.) 21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

9 вул. Володимирська (від вул. Б.Хмельницького до вул. Я.Вал) 38 570,0 437,0 57,5 дорожні знаки

10 вул. Володимирська, 37 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

11 вул. Володимирська, 37 � вул. Малопідвальна, 29 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

12 вул. Володимирська, 47 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

13 вул. Володимирська, 49�а 5 75,0 57,5 11,5 дорожні знаки

14 вул. Володимирська, 50 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки/паркомат

15 вул. Володимирська, 51/53 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

16 вул. Володимирська, 52/17 25 375,0 287,5 23,0 дорожні знаки

17 вул. Володимирська, навпроти буд. № 60 (сезонний з 27.08 по 30.06) 36 540,0 414,0 46,0 дорожні знаки/паркомат

18 вул. Грінченка, 3 � 1, 2 � 3�а 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

19 вул. Костьольна, 11 � 3 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

20 вул. Мала Житомирська, 2/1 � 11 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

21 вул. Прорізна, 1 � 3, 4 � 8 13 195,0 149,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

22 вул. Прорізна, 10 � 16, 17 � 7 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

23 вул. Прорізна, 27 � 19 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

24 вул. Пушкінська (бульв. Шевченка Тараса � вул. Хмельницького Богдана) 29 435,0 333,5 34,5 дорожні знаки, паркомат

25 вул. Пушкінська, 6 � 7, 5 � 1 � 3 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

26 вул. Пушкінська, 13/6 � 7, 16/8 � 8 25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки / паркомат

27 вул. Пушкінська, 39 � 29, 34 � 28/9 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

28 вул. Пушкінська, 42/4 � 36, 45/2 � 39 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

29 вул. Скоропадського Павла (біля буд. №6 на вул. Басейній та буд. №5а на вул. Червоноармійській) 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

30 вул. Скоропадського Павла, 9/2 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки

31 вул. Софійська, 20/21 � 4 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

32 вул. Терещенківська (від бульв. Т. Шевченка до вул. Л. Толстого) 31 465,0 356,5 34,5 дорожні знаки / паркомат

33 вул. Терещенківська, 11 � 12, 2/15 � 4�а 49 735,0 563,5 57,5 дорожні знаки / паркомат

34 вул. Толстого, 4/42 � 10, 5 � 1/24 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

35 вул. Трьохсвятительська 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки

36 вул. Хмельницького Богдана (вул. Пушкінська � вул. Терещенківська) 13 195,0 149,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

37 вул. Хмельницького Богдана, 2 � 4, 3б � 1/40 9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки

38 вул. Хмельницького Богдана, 15 6 90,0 69,0 11,5 дорожні знаки / паркомат

39 вул. Хмельницького Богдана, 16/22�26 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

40 вул. Хрещатик (від алеї Героїв небесної сотні до пл. Європейської) 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

41 вул. Хрещатик (від бульв. Т.Шевченка до вул. Б.Хмельницького) 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

42 вул. Хрещатик (від вул. Б.Хмельницького до вул. Прорізної) 37 555,0 425,5 46,0 дорожні знаки

43 вул. Хрещатик (від вул. Прорізної до вул. А.Городецького) 50 750,0 575,0 57,5 дорожні знаки

44 вул. Червоноармійська (від бульв. Т. Шевченка до пл. Л. Толстого) 17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки / паркомати

45 вул. Червоноармійська, 12�б�20 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

46 пл. Бессарабська, 2 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки / паркомат

Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІ зона)
1 бульв. Шевченка (ст.м. "Університет") 15 225,0 172,5 11,5 дорожні знаки

2 бульв. Шевченка Тараса (від вул. І.Франка до вул. Пирогова) 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки 

3 бульв. Шевченка Тараса (від вул. Пирогова до вул. М.Коцюбинського) 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

4 бульв. Шевченка Тараса (від вул. Володимирської до вул. Терещенківської) 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

5 бульв. Шевченка Тараса, 27 � 27�б 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

6 бульв. Шевченка Тараса, 37/122�29 13 195,0 149,5 11,5 дорожні знаки

7 бульв. Шевченка Тараса, 38�44 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

8 бульв. Шевченка Тараса, 44 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

9 вул. Артема, 82�84 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

10 вул. Білоруська, 10 � 22, 1 25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки

11 вул. Велика Житомирська, 2�а 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

12 вул. Велика Житомирська, 40 6 90,0 69,0 11,5 дорожні знаки

13 вул. Володимирська, 11/6 � 3, 4 � 14/8 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки / паркомат

14 вул. Володимирська, 38 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

15 вул. Володимирська, 40/2 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки 

16 вул. Володимирська, 58 � 62 38 570,0 437,0 46,0 дорожні знаки

17 вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до вул. Златоустівської) 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

18 вул. Воровського (від вул. Тургенєвської до вул. Гоголівської) 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

19 вул. Воровського, 3�15 34 510,0 391,0 34,5 дорожні знаки

20 вул. Воровського, 9 2 30,0 23,0 11,5 дорожні знаки

21 вул. Воровського, 11�б 5 75,0 57,5 11,5 дорожні знаки

22 вул. Воровського, 24 � 26, 37/14 � 31�а 32 480,0 368,0 34,5 дорожні знаки

23 вул. Глибочицька, 32В�32Б 34 510,0 391,0 34,5 дорожні знаки

24 вул. Глибочицька, 40 � 44, 53 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

25 вул. Гоголівська, 17 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

26 вул. Гончара О., 15/3 2 30,0 23,0 11,5 дорожні знаки

27 вул. Гончара О., 57�б 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

28 вул. Гончара О., 67 9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки

29 вул. Дегтярівська, 3 � 5 17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки

30 вул. Дмитрівська, 2 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

31 вул. Дмитрівська, 69 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки
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32 вул. Жилянська, 85 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

33 вул. Золотоворітська, 13 2 30,0 23,0 11,5 дорожні знаки

34 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №1) 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

35 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №2, лист №3) (сезонний з 01.04 по 01.10) 45 675,0 517,5 57,5 дорожні знаки

36 вул. Комінтерну, 28 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

37 вул. Коцюбинського, 1 (вул. Хмельницького Богдана, 66) 13 195,0 149,5 11,5 дорожні знаки

38 вул. Леонтовича, Ботанічна пл. 39 585,0 448,5 57,5 дорожні знаки / паркомат

39 вул. Лисенка, 4, 8, 5 � 1 28 420,0 322,0 34,5 дорожні знаки/ паркомат

40 вул. Лисенка, 10/30 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

41 вул. Обсерваторна, 12�а 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

42 вул. Петлюри (Комінтерну), 18 � 28/120 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

43 вул. Петлюри (Комінтерну), 30, 29 � 25 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

44 вул. Пирогова, 9 � 7, 2/37 � 4 39 585,0 448,5 46,0 дорожні знаки/паркомат

45 вул. Рейтарська, 25 11 165,0 126,5 11,5 дорожні знаки

46 вул. Рейтарська, 28 1 15,0 11,5 11,5 дорожні знаки

47 вул. Рейтарська, 29 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

48 вул. Рейтарська, 37 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

49 вул. Саксаганського, 88 � 106, 109 � 133 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

50 вул. Саксаганського, 115�а 15 225,0 172,5 11,5 дорожні знаки

51 вул. Саксаганського, 119 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

52 вул. Смирнова�Ласточкіна, 10�а 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

53 вул. Старовокзальна, 13�а � 5 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

54 вул. Стрілецька, 2/17 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

55 вул. Тургенєвська, 76 � 78 5 75,0 57,5 11,5 дорожні знаки

56 вул. Тургенєвська, 80�а 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

57 вул. Франка, 4�б 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

58 вул. Франка, 18 � 32/34 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки / паркомат

59 вул. Франка, 34/33 � 46, 27/31 � "Володимирський собор" 70 1050,0 805,0 80,5 дорожні знаки / паркомат

60 вул. Хмельницького Богдана (від вул. Володимирської до вул. Франка) 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

61 вул. Хмельницького Богдана, 17/52�а 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

62 вул. Хмельницького Богдана, 19 � 21�а 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки

63 вул. Хмельницького Богдана, 23 5 75,0 57,5 11,5 дорожні знаки

64 вул. Хмельницького Богдана, 30/10 5 75,0 57,5 11,5 дорожні знаки

65 вул. Хмельницького Богдана, 32 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

66 вул. Хмельницького Богдана, 34�а � 40/25 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

67 вул. Хмельницького Богдана, 39 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

68 вул. Хмельницького Богдана, 42/32 � 48, 33/34 � 35/1 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

69 вул. Хмельницького Богдана, 53 5 75,0 57,5 11,5 дорожні знаки

70 вул. Хмельницького Богдана, 55 � 57 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

71 вул. Чорновола В., 25 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

72 вул. Ярославів Вал (від вул. Гончара до вул. Володимирської) 68 1020,0 782,0 80,5 дорожні знаки

73 вул. Ярославів Вал, 14�а 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

74 вул. Ярославів Вал, 14�б 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

75 вул. Ярославів Вал, 22 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

76 вул. Ярославів Вал, 23 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

77 вул. Ярославів Вал, 30/18 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

78 пл. Львівська 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

79 пл. Перемоги, 1 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

80 по Вознесенському узвозу/вул. Смирнова�Ласточкіна (від вул. Артема до пров. Нестерівського) 38 570,0 437,0 46,0 дорожні знаки/паркомат 

81 пров. Бєлінського, 5�а / вул. Хмельницького Богдана, 57�б 6 90,0 69,0 11,5 дорожні знаки

82 пров. Георгіївський, 2 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

83 пров. Рильський (вул. Стрілецька�вул. Володимирська) 23 345,0 264,5 34,5 дорожні знаки

84 просп. Перемоги, 1 � 3 25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки / паркомат

85 просп. Перемоги, 22�26 46 690,0 529,0 57,5 дорожні знаки

86 просп. Перемоги, 23 4 60,0 46,0 11,5 дорожні знаки

87 просп. Перемоги, 27 � 17 32 480,0 368,0 34,5 дорожні знаки

88 просп. Перемоги, 30 � 32 (сезонний з 01.05 по 01.10) 34 510,0 391,0 34,5 дорожні знаки

89 просп. Перемоги, 31�29 11 165,0 126,5 11,5 дорожні знаки

90 просп. Перемоги, 47�45 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки

Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІІ зона)

1 вул. Багговутівська, 12 3 45,0 34,5 11,5 дорожні знаки

2 вул. Дегтярівська, 51 � 53�а 51 765,0 586,5 57,5 дорожні знаки

3 вул. Довженка, 3 6 90,0 69,0 11,5 дорожні знаки

4 вул. Котовського, 11 13 325,0 149,5 11,5 дорожні знаки

5 вул. Мельникова, 36/1 (сезонний з 27.08 по 30.06) 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

6 просп. Перемоги, 48 31 465,0 356,5 34,5 дорожні знаки

7 просп. Перемоги, 52/2 4 100,0 46,0 11,5 дорожні знаки

Спеціально обладнані майданчики для паркування

Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІ зона)

1 вул. Борщагівська, 2 � 8 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

2 вул. Довженка, 12�а 60 1500,0 690,0 69,0 дорожні знаки

3 вул. Жилянська � вул. Петлюри 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

4 вул. Златоустівська, 11 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

5 вул. Комінтерну (Симона Петлюри), 6 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

6 вул. Молдавська, 2 (під час проведення заходів) 34 850,0 391,0 34,5 дорожні знаки

7 вул. Молдавська, буд. № 12�б по вул. Дегтярівській 100 2500,0 1150,0 115,0 дорожні знаки

8 вул. Петлюри, 27 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

9 вул. Стрілецька, 10/1 11 275 126,5 11,5 дорожні знаки

10 вул. Хмельницького Богдана, 57 � 57�б 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

11 вул. Чорновола В. / вул. Глібова 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

12 просп. Перемоги, 34 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

13 просп. Перемоги, 38 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки

14 просп. Перемоги, 40�б (на території парку) (під час проведення заходів) 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

15 просп. Перемоги, 42�44 21 525,0 241,5 23,0 дорожні знаки

Територіальне розміщення паркувального майданчика (ІІІ зона)

1 вул. Котовського, 47, корпус 2 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

2 вул. Перовської (навпроти стадіону) 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

3 вул. Туполєва, 30 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

4 вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

Київський міський голова В. Кличко
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 04 вересня 2014 року № 53/53 «Про перейменування 

Київського міського клінічного шпиталю інвалідів Великої 
Вітчизняної війни»

Рішення Київської міської ради № 671/1535 від 2 липня 2015 року
Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�04�вересня�2014�ро���№ 53/53�«Про�пе-

реймен�вання�Київсь�о�о�місь�о�о��лінічно�о

шпиталю�інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної�війни»

та�і�зміни:

— п�н�т�1�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.�Переймен�вати�Київсь�ий�місь�ий��лініч-

ний�шпиталь�інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної�вій-

ни�на�Київсь�ий�місь�ий��лінічний��оспіталь�ве-

теранів�війни»;

— п�н�т�3�ви�лючити.�У�зв’яз���з�цим�п�н�-

ти�4,�5�вважати�п�н�тами�3,�4.

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

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

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

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

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

політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 674/1538 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78 Господарського кодексу Укра<
їни, пункту 30 частини першої статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
з метою приведення у відповідність рішень Київської міської ради та підвищення ефективності використан<
ня майна комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

ради�від�29��р�дня�2011�ро���№ 1034/7270

«Про�дея�і�питання�діяльності��ом�нальних�під-

приємств,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва»,�а�са-

ме:

1.1.�Абзац�п’ятий�п�н�т��1�рішення�ви�лю-

чити.

1.2.�Підп�н�т�5.2�п�н�т��5�рішення�ви�ласти

в�та�ій�реда�ції:

«5.2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)��ом�нальне

підприємство�«ЛІК»�м.�Києва»�та��ом�нальне

підприємство�«Шевчен�івсь�а�районна��ліні�а

ветеринарної�медицини»�Шевчен�івсь�ої�район-

ної���м.�Києві�ради».

2.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�25��р�дня�2011�ро���№ 678/8962�«Про

припинення��ом�нально�о�підприємства�«Шев-

чен�івсь�а�районна��ліні�а�ветеринарної�ме-

дицини»,�а�саме:

2.1.�За�олово��рішення�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«Про�припинення��ом�нально�о�підприєм-

ства�«Шевчен�івсь�а�районна��ліні�а�ветери-

нарної�медицини»�Шевчен�івсь�ої�районної��

м.�Києві�ради».

2.2.�У�те�сті�рішення�слова�«Шевчен�івсь�а

районна��ліні�а�ветеринарної�медицини»�замі-

нити�словами�«Шевчен�івсь�а�районна��ліні�а

ветеринарної�медицини»�Шевчен�івсь�ої�район-

ної���м.�Києві�ради».

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

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

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�тів�1 —�2�цьо�о�рішен-

ня.

3.2.�Привести�свої�розпорядження���відпо-

відність�до�цьо�о�рішення.

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

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

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

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

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�е�оло�ічної�по-

літи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вул. Теодора Драйзера, 34 у Деснянському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 628/1492 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», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово<комунального господарства України від 10.04.2006 № 105,
та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

площею�0,30��а�на�в�л.�Теодора�Драйзера,�34

��Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення).

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

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

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

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

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

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

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

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

за�ально�о��орист�вання�м.�Києва,�що�відпо-

відають�типоло�ічним�озна�ам�та�план�валь-

ним�вимо�ам»),�додавши�земельн��ділян��,�за-

значен����п�н�ті�1�цьо�о�рішення,�до�перелі��

с�верів�Деснянсь�о�о�район��м.�Києва.

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

ню�зелених�насаджень�Деснянсь�о�о�район�

м.�Києва�та�Департамент��земельних�рес�р-

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

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

нити�ор�анізаційно-правові�заходи�щодо�оформ-

лення�права�постійно�о��орист�вання�земель-

ною�ділян�ою�площею�0,30��а�на�в�л.�Теодора

Драйзера,�34���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва.

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

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�бла�о�строю�зе-

мельної�ділян�и�площею�0,30��а�на�в�л.�Тео-

дора�Драйзера,�34���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва.

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

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.02.2010

№ 46/3484�«Про�продаж�земельної�ділян�и�на

земельних�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва�та

е�спл�атації�б�дин���адміністративно-поб�то-

во�о�призначення�на�в�л.�Теодора�Драйзера,

34���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва»�та�від

18.04.2013�№ 277/9334�«Про�внесення�змін�до

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.02.2010

№ 46/3484�«Про�продаж�земельної�ділян�и�на

земельних�тор�ах�(а��ціоні)�для�б�дівництва�та

е�спл�атації�б�дин���адміністративно-поб�то-

во�о�призначення�на�в�л.�Теодора�Драйзера,

34���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва».

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

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

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и.

Київський міський голова
В. Кличко

Про припинення комунального підприємства 
«Громадське харчування «Автовокзал» шляхом приєднання 

до комунального підприємства «Шкільне харчування»
Рішення Київської міської ради № 675/1539 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статей 104 — 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 135 Господарського кодексу Укра<
їни, Закону України «Про столицю України — місто<герой Київ», пункту 30 частини першої статті 26, статті 41
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Припинити��ом�нальне�підприємство�«Гро-

мадсь�е�харч�вання�«Автово�зал»�шляхом�при-

єднання�йо�о�до��ом�нально�о�підприємства

«Ш�ільне�харч�вання».

2.�Встановити,�що��ом�нальне�підприємство

«Ш�ільне�харч�вання»�є�правонаст�пни�ом�май-

на,�всіх�прав�та�обов’яз�ів��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Громадсь�е�харч�вання�«Автово�зал»,

я�е�припиняється�відповідно�до�п�н�т��1�цьо-

�о�рішення.

3.�Встановити�стро��заявлення��редитора-

ми�своїх�вимо��2�місяці�з�дня�оп�блі��вання

(оприлюднення)�рішення�щодо�припинення��о-

м�нально�о�підприємства�«Громадсь�е�харч�-

вання�«Автово�зал».

4.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

4.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

4.2.�Утворити��омісію�з�припинення��ом�-

нально�о�підприємства�«Громадсь�е�харч�ван-

ня�«Автово�зал»�шляхом�приєднання�йо�о�до

�ом�нально�о�підприємства�«Ш�ільне�харч�-

вання».

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

новленом��поряд��.

5.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�затвердити�зміни�до�ста-

т�т���ом�нально�о�підприємства�«Ш�ільне�хар-

ч�вання».

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

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

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

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

ради�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�

та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Данко — 1» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 662/1526 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра<
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра<
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціатив<
ної групи про створення органу самоорганізації населення від 07.05.2015 № 08/КО<4228, протокол зборів жи<
телів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 23.04.2015 та
список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дозволити�створити�ор�ан�самоор�аніза-

ції�населення�та�визначити�йо�о�назв� —�«Б�-

дин�овий��омітет�«Дан�о —�1».

2.�Визначити,�що�ор�ан�самоор�анізації�на-

селення�«Б�дин�овий��омітет�«Дан�о —�1»�діє

в�межах�території�б�дин���№ 7-а�на�в�лиці�Іл-

ліча���Дарниць�ом��районі�м.�Києва.

З�ідно�з�прото�олом�зборів�жителів�за�міс-

цем�проживання�від�23.04.2015�на�території�ді-

яльності�ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«Дан�о —�1»�меш�ає�на�за-

�онних�підставах�(зареєстровано�за�місцем

проживання)�191�житель,���том��числі�156�жи-

телів,� я�і�мають�право� �олос�� станом�на

23.04.2014.

3.�Основними�напрям�ами�діяльності�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«Дан�о —�1»���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�є:

3.1.�Створення��мов�для��часті�жителів���ви-

рішенні�питань�місцево�о�значення���межах

Констит�ції�і�за�онів�У�раїни.

3.2.�Задоволення�соціальних,���льт�рних,�по-

б�тових�та�інших�потреб�жителів�шляхом�спри-

яння���наданні�їм�відповідних�посл��.

3.3.�Участь���реалізації�соціально-е�ономіч-

но�о,���льт�рно�о�розвит���території�діяльно-

сті�ор�ан��самоор�анізації�населення,�інших

місцевих�про�рам.

4.�Надати�ор�ан��самоор�анізації�населення

«Б�дин�овий��омітет�«Дан�о —�1»���межах�те-

риторії�йо�о�діяльності�та�і�власні�повноважен-

ня:

4.1.�Представляти�разом�з�деп�татами�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�інтереси�жителів���Київсь�ій

місь�ій�раді,�місцевих�ор�анах�ви�онавчої�вла-

ди.

4.2.�Сприяти�додержанню�Констит�ції�та�за-

�онів�У�раїни,�реалізації�а�тів�Президента�У�ра-

їни�та�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�її�ви�онавчо�о�ор�ан�,�розпоря-

джень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рішень,�прий-

нятих�місцевими�референд�мами.

4.3.�Вносити���встановленом��поряд���про-

позиції�до�прое�тів�про�рами�соціально-е�о-

номічно�о�і���льт�рно�о�розвит��,�бюджет��міс-

та�Києва.

4.4.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�нав�олишньо�о�природно�о�середовища,

проведенні�робіт�з�бла�о�строю,�озеленення

та��тримання�в�належном��стані�приб�дин�о-

вої�території,�обладнанні�дитячих�і�спортивних

майданчи�ів,��імнат�дитячої�творчості,��л�бів

за�інтересами�тощо.

4.5.�Ор�анізов�вати�на�добровільних�заса-

дах��часть�населення���заходах�щодо�охоро-

ни�пам’ято��історії�та���льт�ри,�лі�відації�на-

слід�ів�стихійно�о�лиха,�б�дівництві�і�ремонті

шляхів,�трот�арів,��ом�нальних�мереж,�примі-

щень�за�ально�о��орист�вання�із�дотриманням

встановлено�о�за�онодавством�поряд���про-

ведення�та�их�робіт.

4.6.�Здійснювати��онтроль�за�я�істю�надан-

ня��ромадянам,�я�і�меш�ають���житловом��б�-

дин���на�території�діяльності�ор�ан��самоор-

�анізації�населення,�житлово-�ом�нальних�по-

сл���та�за�я�істю�проведених���житловом��б�-

дин���ремонтних�робіт.

4.7.�Надавати�допомо���навчальним�за�ла-

дам,�за�ладам�та�ор�анізаціям���льт�ри,�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт����проведенні���льт�р-

но-освітньої,�спортивно-оздоровчої�та�вихов-

ної�роботи�серед�населення,�розвит���х�дож-

ньої�творчості,�фізичної���льт�ри�і�спорт�;�спри-

яти�збереженню���льт�рної�спадщини,�тради-

цій�народної���льт�ри,�охороні�пам’ято��історії

та���льт�ри,�впровадженню�в�поб�т�нових�об-

рядів.

4.8.�Ор�анізов�вати�допомо����ромадянам

похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�за�иблих�во-

їнів,�партизанів�та�війсь�овосл�жбовців,�мало-
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забезпеченим�та�ба�атодітним�сім’ям,�а�та�ож

самотнім��ромадянам,�дітям-сиротам�та�дітям,

позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�вноси-

ти�пропозиції�з�цих�питань�до�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

4.9.�Надавати�необхідн��допомо���ор�анам�по-

жежно�о�на�ляд��в�здійсненні�ними�протипо-

жежних�заходів,�ор�анізов�вати�вивчення�на-

селенням�правил�пожежної�безпе�и,�брати

�часть���здійсненні��ромадсь�о�о��онтролю�за

додержанням�вимо��пожежної�безпе�и.

4.10.�Сприяти�відповідно�до�за�онодавства

правоохоронним�ор�анам���забезпеченні�охо-

рони��ромадсь�о�о�поряд��.

4.11.�Роз�лядати�звернення��ромадян,�вес-

ти�прийом��ромадян.

4.12.�Вести�облі���ромадян�за�ві�ом,�місцем

роботи�чи�навчання,�я�і�меш�ають���межах�те-

риторії�діяльності�ор�ан��самоор�анізації�на-

селення.

4.13.�Сприяти�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої

ради�в�ор�анізації�з�стрічей�з�виборцями,�при-

йом���ромадян�і�проведенні�іншої�роботи�з

меш�анцями.

4.14.�Інформ�вати��ромадян�про�діяльність�ор-

�ан��самоор�анізації�населення,�ор�анізов�ва-

ти�об�оворення�прое�тів�йо�о�рішень�з�най-

важливіших�питань.

5.�Ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�дин-

�овий��омітет�«Дан�о —�1»�наб�ває�власних

повноважень�після�йо�о�ле�алізації���ви�онав-

чом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�в�поряд��,

встановленом��статтею�13�За�он��У�раїни�«Про

ор�ани�самоор�анізації�населення».

6.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«Дан�о —�1»�в�місячний�тер-

мін�після�ле�алізації�направити�до�се�ретарі-

ат��Київсь�ої�місь�ої�ради��опії�та�их�реєстра-

ційних�до��ментів:�положення�про�ор�ан�са-

моор�анізації�населення,�свідоцтва�про�реєс-

трацію���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції),�спис���персонально�о�с�лад��членів�ор-

�ан��самоор�анізації�населення.�У�разі�ле�алі-

зації�шляхом�державної�реєстрації:�свідоцтва

про�державн��реєстрацію,�довід�и�про�іден-

тифі�аційний��од�(ЄДРПОУ).

7.�Контроль�за�фінансовою�діяльністю�ор�а-

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий��о-

мітет�«Дан�о —�1»���межах�своїх�повноважень

здійснюють�Київсь�а�місь�а�рада�та�ви�онав-

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

�а�державна�адміністрація).

8.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіцій-

но�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре-

�іональних,�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження Заходів з оновлення зеленої зони 

м. Києва, запланованих Київським комунальним об’єднанням
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 

міста «Київзеленбуд» на 2015 рік
Розпорядження № 165 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунк<
тів», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рі<
шення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600 «Про затвердження Порядку видалення
зелених насаджень на території міста Києва», з метою виконання робіт з озеленення, капітального ремонту
парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Києва та поліпшення санітарного стану міс<
та, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Заходи�з�оновлення�зеленої

зони�м.�Києва,�заплановані�Київсь�им��ом�-

нальним�об’єднанням�зелено�о�б�дівництва�та

е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзе-

ленб�д»�на�2015�рі�,�що�додаються.

2.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

фінанс�вання�Заходів�з�оновлення�зеленої�зо-

ни,�що�затверджені�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�за�рах�но��бюджетних�призначень,�пе-

редбачених���спеціальном��фонді�бюджет��міс-

та�Києва�на�2015�рі��по��од��тимчасової��ласи-

фі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�240900�«Цільові�фонди,��творені�Вер-

ховною�Радою�Автономної�Респ�блі�и�Крим,

ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�і�місце-

вими�ор�анами�ви�онавчої�влади».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�оозпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 20 березня 2013 року № 361 «Про деякі 
питання діяльності комунального підприємства 

«Київська спадщина» виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 159 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України «Про місцеве само<
врядування в Україні», статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців», з метою забезпечення більш ефективної діяльності комунального підприємства «Київська
спадщина» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в ме<
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�20�березня�2013

ро���№ 361�«Про�дея�і�питання�діяльності��о-

м�нально�о�підприємства�«Київсь�а�спадщи-

на»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

слова�«Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри»�замінити�словами�«Департа-

мент��промисловості�та�розвит���підприєм-

ництва».

2.�Затвердити�зміни�до�стат�т���ом�нально-

�о�підприємства�«Київсь�а�спадщина»�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

джено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�08�липня�2002�ро-

���№�1339�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�20

березня�2013�ро���№ 361),�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.02.2015�р.�№�159

Зміни до статуту комунального підприємства «Київська спадщина» 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

(Цей�до��мент�є�невід’ємною�частиною�стат�т���ом�нально�о�підприємства�«Київ-

сь�а�спадщина»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

1.�У�п�н�тах�1.1,�1.2��лави�1�слова�«Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри»�за-

мінити�словами�«Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва».

2.�Доповнити�п�н�т�3.2��лави�3�після�підп�н�т��3.2.16�новим�підп�н�том�3.2.1 7�та�о�о�зміс-

т�:

«3.2.17.�Демонтаж,�перевезення�та�збері�ання�самовільно�розміщених�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�що�пор�ш�ють�правила�бла�о�строю�міста,�на�підставі�прийнятих���встановленом��поряд-

���рішень��повноважених�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).».

3.�У�п�н�тах�6.4,�6.5,�6.6��лави�6�слова�«Головне��правління��ом�нальної�власності�м.�Києва»

��відповідних�відмін�ах�замінити�словами�«Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва»���від-

повідних�відмін�ах.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження змін 
до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 155 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра<
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 1 грудня 1999 року № 2263, з метою приведення у відповідність до рішення Київської міської ра<
ди від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)» та розпорядження Київського міського голови від 20 січ<
ня 2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь<
кої державної адміністрації)»:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердже-

но�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�08�жовтня�2013�ро��

№ 1810,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

25.02.2015�р.�№�155

Зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�У�п�н�ті�1.3.��лави�1�розділ��II�слова�«�правлінням�ор�анізаційної�роботи�апарат��ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�замінити�слова-

ми�«�правлінням�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональних�зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

2.�У�п�н�ті�3�розділ��V�слова�«�правління��адрової�роботи�і�на�ород�апарат��ви�онавчо�о�ор-

�ан�»�замінити�словами�«�правління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�».

3.�У�п�н�ті�6.9.��лави�6�розділ��VII�слова�«відповідний�стр��т�рний�підрозділ�ор�анізаційно�о

забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�а��олови,��ерівни�а�апарат��ви-

�онавчо�о�ор�ан�»�замінити�словами�«відповідний�стр��т�рний�підрозділ,�я�ий�здійснює�ор�а-

нізаційне�забезпечення�роботи�першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�а��олови,��ерівни�а�апа-

рат��ви�онавчо�о�ор�ан�».

4.�У�п�н�ті�11.2.��лави�11�розділ��VII�слова�«стр��т�рний�підрозділ�ор�анізаційно�о�забезпе-

чення�першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�а��олови»�замінити�словами�«відповідний�стр��-

т�рний�підрозділ,�я�ий�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�першо�о�заст�пни�а��о-

лови,�заст�пни�а��олови».

5.�У�п�н�ті�3.1.��лави�3�розділ��VIII�слова�«відділ��ор�анізаційно�о�забезпечення��ерівни�а

апарат�»�замінити�словами�«стр��т�рно�о�підрозділ�,�я�ий�здійснює�ор�анізаційне�забезпе-

чення�роботи��ерівни�а�апарат�».

6.�У�п�н�тах�3�та�4�розділ��XI�слова�«�правління�ор�анізаційної�роботи�апарат��ви�онавчо�о

ор�ан�»���всіх�відмін�ах�замінити�словами�«�правління�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональних

зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�»���відповідних�відмін�ах.

7.�У�п�н�ті�1.9.��лави�І�розділ��X�слова�«стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��ор�ані-

заційно�о�забезпечення�діяльності�відповідних�заст�пни�ів��олови»�замінити�словами�«стр��-

т�рних�підрозділах,�я�і�здійснюють�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�першо�о�заст�пни�а

�олови,�заст�пни�а��олови».

8.�У��лавах�4�та�5�розділ��X�слова�«�онтрольне��правління»���всіх�відмін�ах�замінити�слова-

ми�«�онтрольно-аналітичне��правління»���відповідних�відмін�ах.
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Про затвердження адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів у 2015 році 

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 153 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Ки&
ївської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», По&
рядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капіталь&
ного ремонту, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) від 02 листопада 2011 року № 2026, з метою покращення матеріально&технічного стану закладів, підпорядкованих Службі у
справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), дитячих будинків сімейно&
го типу Голосіївського, Оболонського та Святошинського районів, в межах функцій органів місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�адресний�перелі��робіт�з��апітально�о

ремонт��об’є�тів���2015�році�по��оловном��розпорядни-

���бюджетних��оштів —�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онав-

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

жавної�адміністрації),�фінанс�вання�я�их�передбачено

Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Ки-

єва�на�2015�рі�,�що�додається.

2.�Сл�жбі���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації),�визначити�замовни�ів�робіт�з��апітально�о�ре-

монт��об’є�тів,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

3.�Замовни�ам�робіт�з��апітально�о�ремонт��об’є�тів:

3.1.�Визначити�прое�тні�та�підрядні�ор�анізації�для�ви-

�онання�робіт,�з��апітально�о�ремонт�,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�відповідно�до�вимо��чинно�о

за�онодавства.

3.2.�Забезпечити�розроб���та�затвердження�в��ста-

новленом��поряд���відповідної�до��ментації.

3.3.�Під�час���ладання�до�оворів�підряд��на�ви�онан-

ня�робіт�з��апітально�о�ремонт��обов’яз�ово�передба-

чити��мови�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�она-

них�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації

об’є�та.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

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

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

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

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про закріплення основних засобів 
за Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва 

та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 
та комунальними підприємствами, які входять до його складу

Розпорядження № 151 від 25 лютого 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 За&

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року 
№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гур&
тожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», листи Київського комунального об’єднання зеленого будів&
ництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» від 22 жовтня 2013 року № 148&01/02&3704, від 10 лютого 2014 ро&
ку № 148&01/02&254, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за�Київ-

сь�им��ом�нальним�об’єднанням�зелено�о�б�дівництва

та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Київзеленб�д»

та��ом�нальними�підприємствами,�я�і�входять�до�йо�о

с�лад�,�основні�засоби,�придбані�за�бюджетні��ошти,

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зелено�о�б�-

дівництва�та�е�спл�атації�зелених�насаджень�міста�«Ки-

ївзеленб�д»�в��становленом��поряд���здійснити�пере-

дач��основних�засобів��ом�нальним�підприємствам�по��т-

риманню�зелених�насаджень�районів�міста�Києва�з�ідно

з�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження�та�надати�до�Депар-

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)��опії�а�тів�приймання-передачі.

З.�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.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про прийняття до комунальної власності територіальної  громади міста Києва
зовнішніх інженерних мереж  з обладнанням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО&БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СФЕРА»
Розпорядження № 160 від 25 лютого 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ&
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО&БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СФЕРА» (листи від 10 жовтня 2014 року № 10/10/14, від 03 листопа&
да 2014 № 31 та протокол загальних зборів учасників від 23 травня 2014 року № 23/05/14), з метою надійного утримання та якісно&
го обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�м.�Києва�та�передати���володіння

та��орист�вання�п�блічном��а�ціонерном��товариств�

«Київ�аз»�зовнішні�інженерні�мережі�з�обладнанням�ТО-

ВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ЖИТ-

ЛОВО-БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ�«СФЕРА»�з�ідно�з�додат-

�ом,�в�межах�та�на��мовах,�визначених�До�овором�на

володіння�та��орист�вання�майном�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�я�ий���ладений�21��вітня�2006�ро���між

від�ритим�а�ціонерним�товариством�«Київ�аз»�та�ви�о-

навчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією).

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)�вжити�заходів�щодо�прий-

мання —�передачі�інженерних�мереж�з�обладнанням,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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.

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Голова В. Кличко

9.�У�п�н�ті�8.4.��лави�8�розділ��X�слова�«Управління�або�відділи�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови,�першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�ів��олови,��ерівни�а�апарат�»�замінити�словами�«Стр��-

т�рні�підрозділи,�я�і�здійснюють�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�першо�о�заст�п-

ни�а��олови,�заст�пни�ів��олови,��ерівни�а�апарат�».

10.�У�п�н�ті�5��лави�XI�слова�«відповідні�стр��т�рні�підрозділи�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о

заст�пни�а��олови,�заст�пни�ів��олови�та��ерівни�а�апарат�»�замінити�словами�«відповідні�стр��т�рні�підрозділи,

я�і�здійснюють�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�першо�о�заст�пни�а��олови,�заст�пни�ів��олови�та��ерівни�а�апа-

рат�».

Керівник апарату В. Бондаренко

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå

ï³äïðèºìñòâî ïî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4"Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà: 

1) âóë.Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 18-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 15,12 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ

çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

(ëîãîïåäè÷íèé êàá³íåò), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì.— 63,66 ãðí, ì³ñÿ÷íà

îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 962,50 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³

³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³

ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç

Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà

ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì

çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿

îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî,

29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó

³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà

ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 617,1 êâ.ì 

íà âóë. Àõìàòîâî¿ Àííè, 15/27, ë³ò."À"

Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 617,1 êâ. ì 

Àäðåñà: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Àõìàòîâî¿ Àííè, 15/27, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 617,1 êâ.ì.

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 7 555 300 (ñ³ì ì³ëüéîí³â ï'ÿòñîò ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü òèñÿ÷ òðèñòà) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 1 511 060 (îäèí ì³ëüéîí ï'ÿòñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 9 066 360 (äåâ'ÿòü ì³ëüéîí³â ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷

òðèñòà ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 906 636 (äåâ'ÿòñîò ø³ñòü

òèñÿ÷ ø³ñòñîò òðèäöÿòü ø³ñòü) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì

ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü

Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè

ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4 Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 19 ñåðïíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³

ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà

òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³

— ç 9.00 äî 17.00 ãîä, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè

ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6.Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü,áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344

ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³¿âî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ:

32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 906 636 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà

ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³¿âî" ÏÀÒ

ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿ Àííè, 15/27, ë³ò."À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà

òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäóîá'ºêòè,ùî íàëåæàòüäî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî óòðèìàííþ æèòëîâîãî

ãîñïîäàðñòâà "Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà: 1. âóë. Áóäèùàíñüêà, ¹ 4, 1

ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà, êâ. ì — 184,45, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —

ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 50,00 êâ.ì — 1 ãðí íà

ð³ê, ïîíàä 50,00 êâ.ì. íà ð³ê çà 1 êâ. ì.— 32,79 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 4408,48

ãðí,òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³

âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè

çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêóîðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,çàòâåðäæåíî¿

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.09.2011 ¹34/6250, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó

ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ

— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:

02660,ì.Êè¿â,ïð.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,êàá.222.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ïî

óòðèìàííþ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà "Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

1. âóë. Áèêîâà Îëåêñàíäðà, 7à, 1 ïîâåðõ, çàã. ïëîùà, êâ. ì. — 98,70, ìåòà âèêîðèñòàííÿ —

ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì.— 130,28 ãðí, òåðì³í îðåíäè

— 2 ðîêè 364 äí³. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ 10 äí³â ç

äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: 02660, ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, êàá. 222.Äîäàòêîâà

³íôîðìàö³ÿ çà òåë: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.
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ÎÂÍÈ, ðîìàíòè÷íà åïî-
ïåÿ òðèâàº,ï³äøòîâõóþ÷è
äî ëþáîâíèõ ïîëþâàíü.

Óò³ì, íîðîâëèâå «ß» íå äîçâîëèòü
ãàðìîí³éíî âïèñàòèñÿ â ñóâîð³ çà-
êîíè ðåàëüíîñò³ — âîíà âèñòàâèòü
æîðñòê³ êîðäîíè âàøèì àìá³ö³ÿì.

ÒÅËÜÖ², ïî÷óòòÿ âëàñíî¿
ã³äíîñò³ é àâòîðèòåò â î÷àõ
³íøèõ ëþäåé—ñâÿòàÿ ñâÿ-

òèõ, äîðîæ³òü íèì ÿê ç³íèöåþ îêà,
îñîáëèâî â ìîìåíòè ïðîâîêàö³é-
íèõ äèñêóñ³é, êîëè íà òë³ âçàºìíèõ
ïðåòåíç³é ìîæóòü âèíèêíóòè íåïî-
ðîçóì³ííÿ.

ÁËÈÇÍßÒÀ,áàæàííÿ é ìîæ-
ëèâîñò³ — öå äâ³ ö³ëêîâè-
òî ð³çí³ ãàëàêòèêè, îðá³òè

ÿêèõ íå ïåðåòèíàþòüñÿ... É îáëèø-
òå ìð³ÿòè, ùî âàì ïîùàñòèòü— âè-
íÿòêó ïåðñîíàëüíî äëÿ âàñ òóò íå ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ.

ÐÀÊÈ, äîâêîëà íàåëåêòðè-
çîâàíà àòìîñôåðà, áóäü-
òå ïèëüíèìè, çáåð³ãàéòå

çàë³çíå ñàìîâëàäàííÿ,òîä³ íå âòðà-
òèòå çàâîéîâàíèõ ïîçèö³é ³ óíèêíå-
òå ðóéí³âíèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ ñòðåñ³â.

ËÅÂÈ, íèí³ íå äî ðîçâàã
òà ñâÿòêîâèõ ïàðàä³â,àäæå
íà âàñ î÷³êóº ãàðÿ÷èé òðó-

äîâèé àâðàë, äå îñîáèñòà õàðèçìà
â ðîë³ çîëîòîãî êîçèðÿ íå ñïðàöüî-
âóâàòèìå — òóò ïîòð³áí³ ïðàêòè÷í³
ðåçóëüòàòè, äîñÿãíåííÿ ÿêèõ äàâà-
òèìåòüñÿ ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè
÷åðåç äåô³öèò ÷àñó ÷è-òî áðàê ïðî-
ôåñ³éíîãî äîñâ³äó.

Ä²ÂÀÌ äîâåäåòüñÿ ïîõî-
äèòè â íåëþáàõ, áî âàø³
êîõàí³ íèí³ ç ëüîäÿíèì

ñåðöåì,òîæ ðîçðàõîâóâàòè,ùî êðè-
ãà â ïî÷óòòÿõ ñêðåñíå — øàíñ³â îá-
ìàëü. Ðîìàíòè÷íå ïîáà÷åííÿ ë³ï-
øå íå ïðèçíà÷àòè, îñê³ëüêè ðèçè-
êóºòå çàçíàòè ñåêñóàëüíîãî ô³àñ-
êî, âíàñë³äîê ÷îãî ëèøå ïîãëèáè-
òå ïð³ðâó â ñòîñóíêàõ.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî çäàâàòè-
ìåòüñÿ, ùî ëþäè òà îáñòà-
âèíè îïîë÷èëèñÿ ïðîòè

âàñ — öå ³ëþç³ÿ.Òðèìàéòåñÿ â³ðíèõ
äðóç³â, çáåð³ãàéòå ïî÷óòòÿ âëàñíî¿
ã³äíîñò³, ñóìë³ííî âèêîíóéòå âçÿò³
íà ñåáå îáîâ’ÿçêè òà ðåòåëüíî ïðè-
õîâóéòå âëàñí³ ñëàáêîñò³, ùî âáå-
ðåæå â³ä óïëèâó àãðåñèâíèõ òà âëàä-
íèõ îñ³á, ÿê³ «ñïëÿòü ³ ìð³þòü», ÿê
âàñ çðîáèòè ñëàáêîþ ëþäèíîþ,ÿêà
íåñïðîìîæíà ïðèéìàòè ð³øåííÿ,
àëå öüîãî âîíè íå äî÷åêàþòüñÿ!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, óñï³õ íà øëÿ-
õó äî ìåòè ö³ëêîì ðåàëü-
íèé, ÿêùî ïëåêàòèìåòå â

äóø³ ëþáîâ òà ðàä³ñòü,ïðèáîðêàºòå

«äèêòàòîðñüêîãî äæèíà».Àîñü áóðõ-
ëèâ³ ñïëåñêè íåãàòèâíèõ åìîö³é íàâ-
ïàêè—íàêëè÷óòü ëèõî: âèíèêíå ÷è-
ìàëî âàæêèõ ïåðåøêîä,à åíåðã³ÿ ïå-
ðåæèâàíü,ÿêó äîö³ëüíî ñïðÿìóâàòè
íà áëàã³ ñïðàâè,âäàðèòüïî çäîðîâ’þ.

ÑÒÐ²ËÜÖ², ð³øó÷³ñòü íèí³
ñë³ä ïîºäíóâàòè ç ïðàêòè÷-
í³ñòþ, â³äïîâ³äàëüí³ñòþ òà

òóðáîòîþ ïðî áåçïåêó.Îñîáëèâî êî-
ëè íà ê³í ïîñòàâëåí³ âàøå ìàòåð³-
àëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ àáî ä³ëîâà ðåïó-
òàö³ÿ. Çàðàäè ðåàë³çàö³¿ ïëàí³â äî-
âåäåòüñÿ âñå æ ÷èìîñü ïîæåðòâóâà-
òè. Øâèäøå çà âñå â³ä âàñ çàæàäà-
þòü ïîâåðíåííÿ áîðã³â àáî çâ³òó ïðî
âèêîíàí³ ä³¿.Òîìó áóäüòå ïðèíöèïî-
âèìè ³ âåä³òü ñïðàâè ëèøå ç òèìè
âïëèâîâèìè ïåðñîíàìè, ÿê³ ä³éñíî
ìàþòü ïðàâî íàêàçóâàòè âàì.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ,êàð’ºðíà ôîðòó-
íà íèí³ êàïðèçíà äâîëèêà
ïàí³ — ìîæå âàì ëàñêàâî

ïîñì³õíóòèñÿ àáî ã³ðêî ïîãëóçóâàòè.
Âñå çàëåæèòü â³ä êîíêóðåíö³¿ òà â³ðè
ó âëàñí³ ñèëè. ßêùî âòîìèëèñÿ àáî
íå âïåâíåí³ ó ïðîôåñ³éíèõ ìîæëè-
âîñòÿõ, â³äêëàä³òü â³äïîâ³äàëüí³ çà-
õîäè ³ îáìåæòåñÿ ì³í³ìóìîì íàâàí-
òàæåíü.ßêùî æ íàâïàêè—íàêîïè÷è-
ëè äîñòàòíüî äîñâ³äóâ îáðàí³é ñïðà-
â³,òîä³ ïðîâåä³òü åêñïåðèìåíòòà âñå
æ ðèçèêí³òü ñïðîáóâàòè ñåáå â íî-
âîìó íàïðÿì³.Ðîáîòó íàä íåìèíó÷è-
ìè ïîìèëêàìè ïðîâåä³òüòóòæå,ïî ãà-
ðÿ÷èõ ñë³äàõ. Íåãàòèâíèé ðåçóëü-
òàò — òåæ ðåçóëüòàò, ùî ñòàíå ïî-
â÷àëüíèì óðîêîì.

ÂÎÄÎË²¯,íèí³ âàøà äóõîâ-
í³ñòü âèêîëèñóºòüñÿ â ãàð-
ìîí³éíîìó ïàðòíåðñüêîìó

ñîþç³.Ïðîòå öüîãî äíÿ ðîçãîðòàòèìóòü-
ñÿ ïîä³¿ êàðì³÷íîãî õàðàêòåðó.Òîìó,
ïîòðàïèâøè â òîòàëüíó çàëåæí³ñòü
â³ä îáñòàâèí, ñë³ä ïîê³ðíî çàéíÿòè-
ñÿ ðîçâ’ÿçàííÿì ÷óæèõ ïðîáëåì,â³ä-
ìîâèòèñÿ â³ä âëàñíèõóïîäîáàíü,à ãîñ-
òð³ ðîç÷àðóâàííÿ ç öüîãî ïðèâîäó
æîðñòêî ïðèáîðêàòè.Ëþäè,ÿêèì âè
äîâ³ðÿëè, àêòèâ³çóþòü áóðõëèâó ä³-
ÿëüí³ñòü çà ñïèíîþ,ïðèêðèâøèñüâà-
øèì ñëàâíèì àâòîðèòåòîì. Íå çà-
áóäüòå ïðî ïðîô³ëàêòèêó õðîí³÷íèõ
çàõâîðþâàíü, ³íàêøå ÷åðåç ï³äâè-
ùåí³ íàâàíòàæåííÿ áîëÿ÷êè çíîâó
ïî÷íóòü äîï³êàòè.

ÐÈÁÈ,ùî ïðàêòè÷í³ø³ âè çà
âäà÷åþ ³ ùî ñòàá³ëüí³øèé
âàø ô³íàíñîâèé ñòàí, òèì

á³ëüøå óâàñ ï³äñòàâ äèâèòèñÿ â ìàé-
áóòíº ç ðàéäóæíèì îïòèì³çìîì.Àê-
öåíòóéòå çóñèëëÿ íà äîñÿãíåíí³ ð³â-
íîâàãè ³ íå æåí³òüñÿ â àâàíòþðíîìó
àçàðò³ çà «ëåãêèì õë³áîì»,íàâ³òü ÿê-
ùî âàì ïðîïîíóþòü âçÿòè ó÷àñòü ó
òèõ á³çíåñîâèõ åêñïåðèìåíòàõ ñòàð³
äðóç³,ÿê³ âîëîä³þòü âåëèêèì ïðîôå-
ñ³éíèì òà æèòòºâèì äîñâ³äîì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 58 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +27o

Àòì. òèñê: 743 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 37 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 742 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 45 %

ãîðîñêîï

29 ëèïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 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 42320
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ïîë³öåéñüê³ ðîçïîâ³ëè êóìåäíó ³ñòîð³þ
ïîðÿòóíêó êîòà ñåðåä íî÷³
ÌÈÍÓËÎÃÎ òèæíÿ êè¿âñüê³ ïîë³öåéñüê³ âèòÿãëè
ç âåíòèëÿö³¿ ïàòðóëüíî¿ ìàøèíè êîòà, ÿêîãî äåùî
ðàí³øå ïðàö³âíèêè ÌÍÑ âðÿòóâàëè ç ³íøî¿ òðóáè
³ ïðèâåçëè äî ïîë³ö³¿. Ñïî÷àòêó ïîë³ö³ÿ íå ìîãëà
âèçíà÷èòè, äå ñàìå çàñòðÿã «ðåöèäèâ³ñò» ó ìàøè-
í³. Ëèøå ÷óëè, ÿê â³í íÿâ÷èòü. Âèçíà÷èòè ì³ñöå-
çíàõîäæåííÿ òâàðèíè çìîãëè ëèøå òîä³, êîëè îäèí
³ç ïîë³ñìåí³â óâ³ìêíóâ êîíäèö³îíåð. Íà õîëîäíå
ïîâ³òðÿ ê³ò ïî÷èíàâ äóæ÷å íÿâ÷àòè, à êîëè ïîäàëè
òåïëå — çàìîâê: âî÷åâèäü, éîìó ïîäîáàëîñÿ. Ñå-
ðåä ïàòðóëüíèõ áóâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ðàí³øå ïðàöþ-
âàâ ó àâòîñåðâ³ñ³ «Toyota». Â³í â³äêðóòèâ óñå òå, ùî
áóëî ìîæëèâî, àëå é òàê êîòà ä³ñòàòè íå âäàëîñÿ. Íå
õîò³ëà òâàðèíà âèëàçèòè é êîëè ¿¿ ñòàëè çàìàíþ-
âàòè êîâáàñîþ. Çðåøòîþ êîòèêà âèòÿãëè ó äîñèòü
áðóòàëüíèé ñïîñ³á — ï³äøòîâõíóëè ïàëèöåþ òà âè-
òÿãëè çà õâ³ñò. Øêîäè, çàïåâíÿþòü «êîïè», òâàðè-
í³ íå íàíåñëè, à ê³ò ïîìñòèâñÿ — ðîçäðÿïàâ ïîë³-
öåéñüêèì ðóêè. Çãîäîì òâàðèíà çàñïîêî¿ëàñü, à ïî-
ë³öåéñüê³ íàçâàëè ¿¿ íà ÷åñòü ïàòðóëüíîãî àâòî
«Ïð³óñîì» �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1776 — îñòàíí³é óêðà¿íñüêèé êîøîâèé îòàìàí Ïåòðî
Êàëíèøåâñüêèé â³äïðàâëåíèé íà Ñîëîâåöüê³ îñòðî-
âè, äå ïðîâ³â â óâ’ÿçíåíí³ 25 ðîê³â. Ìîíàñòèðñüêîìó
êåð³âíèöòâó áóëî íàêàçàíî óòðèìóâàòè Êàëíèøåâñüêî-
ãî «áåç â³äïóñòîê ³ç ìîíàñòèðÿ, çàáîðîíèòè íå ëèøå ëèñ-
òóâàííÿ, àëå ùå é ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ïåðñîíàìè ³
òðèìàòè ï³ä âàðòîþ ñîëäàò ìîíàñòèðÿ».
1793 — ïåðøèé â³öå-ãóáåðíàòîð Âåðõíüî¿ Êàíàäè Äæîí
Ãðåéâç Ñ³ìêî çàñíóâàâ ôîðò òà ìîðñüêèé ïîðò Éîðê (íè-
í³ Òîðîíòî).
1914 — çàïóùåíî â ä³þ ïåðøó òðàíñàìåðèêàíñüêó òåëå-
ôîííó ë³í³þ Ñàí-Ôðàíöèñêî — Íüþ-Éîðê.
1914 — â³äáóëèñü ïåðø³ áîéîâ³ ä³¿ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè — äâà àâñòð³éñüê³ ð³÷í³ êîðàáë³ îáñòð³ëÿëè Áºëãðàä.
1919 — äåí³ê³íñüê³ â³éñüêà çàéíÿëè Ïîëòàâó.
1936 — â ðàäÿíñüêîìó ÍÊÂÄ âèäàíî ñåêðåòíó ³íñò-
ðóêö³þ, ùî âèìàãàëà «áóäü-ÿêèìè ìåòîäàìè» äîáè-
âàòèñü â³ä «âîðîã³â íàðîäó» ç³çíàíü ïðî â÷èíåí³ çëî-
÷èíè.
1941 — çà ÷èñëåíí³ ïðîðàõóíêè, ïîðàçêè, îòî÷åííÿ ÷àñ-
òèí ÐÑ×À ãåíåðàë àðì³¿ Ãåîðã³é Æóêîâ çâ³ëüíåíèé ç ïî-

ñàäè íà÷àëüíèêà Ãåíåðàëüíîãî øòàáó òà ïðèçíà÷åíèé
êîìàíäóâà÷åì Ðåçåðâíèì ôðîíòîì.
1941 — Ðóìóí³ÿ îãîëîñèëà ïðî ïîâåðíåííÿ Áåññàðàá³¿
³ Áóêîâèíè, îêóïîâàíèõ ÑÐÑÐ â 1940 ðîö³.
1948—ó Ëîíäîí³ êîðîëü ÃåîðãVI â³äêðèâ XIV Îë³ìï³éñüê³
³ãðè, â ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü 4 104 ñïîðòñìåíè ç 59-òè êðà¿í.
1954 — ó Ëîíäîí³ ó âèäàâíèöòâ³ Allen & Unwin âèéøëà
äðóêîì ïåðøà ÷àñòèíà ðîìàíó-åïîïå¿ àíãë³éñüêîãî ïèñü-
ìåííèêà Äæîíà Ð. Ð. Òîëê³íà «Âîëîäàð ïåðñí³â», é äî
ñüîãîäí³ íàéâ³äîì³øèé òâ³ð æàíðó ôåíòåç³.
1957 — ó Â³äí³ ïî÷àëî ðîáîòó Ì³æíàðîäíå àãåíòñòâî ç
àòîìíî¿ åíåðã³¿ (ÌÀÃÀÒÅ), ïîêëèêàíå çä³éñíþâàòè êîí-
òðîëü çà ìèðíèì âèêîðèñòàííÿì àòîìíî¿ åíåðã³¿.
1958 — Êîíãðåñ ÑØÀ ïðèéíÿâ çàêîíîïðîåêò ïðî ñòâî-
ðåííÿ Íàö³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ç àåðîíàâòèêè ³ äî-
ñë³äæåííÿ êîñì³÷íîãî ïðîñòîðó (ÍÀÑÀ), ïðèçíà÷åíå äëÿ
êîîðäèíóâàííÿ âñ³õ àìåðèêàíñüêèõ ìèðíèõ ïðîãðàì ç
îñâîºííÿ êîñì³÷íîãî ïðîñòîðó.
1967—Ïàïà ðèìñüêèé Ïàâëî VI âèäàâ åíöèêë³êó «Humanae
Vitae» («Ëþäñüêå æèòòÿ»), ÿêîþ çàáîðîíèâ áóäü-ÿê³ øòó÷-
í³ ìåòîäè êîíòðîëþ çà íàðîäæóâàí³ñòþ ä³òåé.
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