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Åíåðãîåôåêòèâíå ì³ñòî
� Â ñòîëèö³ âïðîâàäæóâàòèìóòü åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ Ìåìîðàí-
äóì ïðî ñï³âïðàöþ ç Äåðæàâíèì
àãåíòñòâîì ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³
òà åíåðãîçáåðåæåííÿ Óêðà¿íè.
Àãåíòñòâî çàïðîøóº ðåã³îíè êðà-
¿íè äî ïàðòíåðñòâà: äîëó÷èòèñÿ
äî âïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâîãî ìå-
õàí³çìó — â³äøêîäóâàííÿ ÷àñòè-
íè â³äñîòê³â çà êðåäèòàìè, çàëó-
÷åíèìè íàñåëåííÿì, ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ
íà åíåðãîåôåêòèâí³ çàõîäè. Ñòè-
ìóëþâàííÿ íàñåëåííÿ äî âïðîâà-
äæåííÿ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàõî-
ä³â, ïåðåäáà÷åíèõ äåðæàâíîþ ïðî-
ãðàìîþ, º ìåòîþ Ìåìîðàíäóìó.
Çã³äíî ³ç çàçíà÷åíèì äîêóìåíòîì,
ñòîëè÷íà âëàäà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ðîç-
ðîáëÿòè ïðîåêòè, ñïðÿìîâàí³ íà
äîñòóïí³ñòü êðåäèò³â íà âïðîâà-
äæåííÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõî-
ä³â äëÿ êèÿí.

Î÷³ëüíèê ì³ñòà çàçíà÷èâ, ùî íå
ò³ëüêè â ñòîëèö³, à é â óñ³é êðà¿í³ º

ïðîáëåìà ç åíåðãîåôåêòèâí³ñòþ.
Äî òîãî æ, â³í ââàæàº, ùî âñ³ ðå-
ôîðìè ïî÷èíàþòüñÿ ç³ ñòîëèö³, îñ-
ê³ëüêè Êè¿â — ñåðöå Óêðà¿íè.

«Åíåðãîåôåêòèâí³ñòü— öå ïð³î-
ðèòåò íå ò³ëüêè äëÿ Êèºâà, à é äëÿ
âñ³º¿ äåðæàâè. Ïåðåñ³÷íèé óêðà-
¿íåöü ñïîæèâàº ó ï’ÿòü ðàç³â á³ëü-
øå åíåðã³¿, í³æ ºâðîïåºöü. Òîìó
ïðîãðàìà åíåðãîåôåêòèâíîñò³ º
äóæå âàæëèâîþ: âîíà íå ëèøå äàº
ìîæëèâ³ñòü åêîíîìèòè êîøòè, à é
ïîêëèêàíà ïîñèëèòè åíåðãîíåçà-
ëåæí³ñòü íàøî¿ êðà¿íè. ² ìè âñ³ëÿ-
êî ï³äòðèìóâàòèìåìî öþ ³í³ö³àòè-
âó»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà ðîçïîâ³â, ùî óêðà-
¿íö³ ïîâèíí³ áóòè çàîùàäëèâèìè,
ç îäíîãî áîêó — àáè åêîíîìèòè
åíåðãîðåñóðñè, ç ³íøîãî — äëÿ òî-
ãî, ùîá ñêîðîòèòè âèòðàòè íà åíåð-
ãîñïîæèâàííÿ.

Ïàí Êëè÷êî íàãîëîñèâ, ùî ì³ñü-
êà âëàäà âèçíà÷èëà ïèòàííÿ åíåð-

ãîåôåêòèâíîñò³ îäíèì ³ç ïð³îðè-
òåòíèõ íàïðÿì³â ó ñâî¿é ðîáîò³.

«Ìè ðîáèìî âñå, ùîá çà ïîêàç-
íèêàìè åíåðãîåôåêòèâíîñò³ ñòî-
ëèöÿ áóëà íà ïåðøîìó ì³ñö³ â äåð-
æàâ³. Ìè ãîòîâ³ âñ³ëÿêî ï³äòðèìà-
òè çàõîäè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ òà
çíàéòè ãðîø³ äëÿ êîìïåíñàö³¿ âè-
òðà÷åíèõ êèÿíàìè êîøò³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà ï³äâèùåííÿ åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³ ¿õí³õ îñåëü. Ìè êîðè-
ãóâàòèìåìî áþäæåò, ùîá ñòèìó-
ëþâàòè ÎÑÁÁ ³ ìåøêàíö³â óòåï-
ëþâàòè áóäèíêè é âèêîðèñòîâó-
âàòè ïðîãðàìè ç åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ. Ìè
ï³äòðèìóâàòèìåìî ëþäåé, ÿê³ áå-
ðóòü êðåäèòè, ùîá âïðîâàäæóâàòè
åíåðãîåôåêòèâí³ òåõíîëîã³¿»,— çà-
çíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ãîëîâà Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà
ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåðãî-
çáåðåæåííÿ Óêðà¿íè Ñåðã³é Ñàâ-
÷óê ïîâ³äîìèâ, ùî ïðîãðàìó åíåð-
ãîåôåêòèâíîñò³ ðîçðîáèëè íà ï³ä-
ñòàâ³ äîñâ³äó Ïîëüù³.

«Íàì äóæå âàæëèâî ï³äïèñóâà-
òè öåé Ìåìîðàíäóì îñîáèñòî ç³
ñòîëè÷íèì ìåðîì, ÿêèé ìàº âåëè-
êèé äîñâ³ä ðîáîòè â ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ. Â Êèºâ³ ïîòðåáóþòü òåð-
ìîìîäåðí³çàö³¿ 80 % æèòëîâîãî
ôîíäó, àäæå 25 ðîê³â öèì í³õòî íå
çàéìàâñÿ. Ùîá óâåñü ôîíä òåðìî-
ìîäåðí³çóâàòè, ïîòð³áíî áëèçüêî
400 ìëðä ãðí. Çðîçóì³ëî, ùî í³ ó
ì³ñöåâèõ ãðîìàä, í³ â óðÿäó òàêèõ
êîøò³â íåìàº. Òîìó íàì ïîòð³áíî

âèêîðèñòîâóâàòè äîñâ³ä ñï³âô³-
íàíñóâàííÿ. Òàê³ ïðîãðàìè ìè ðîç-
ðîáëÿºìî òà âïðîâàäæóºìî â ð³ç-
íèõ ì³ñòàõ êðà¿íè. Çàâäÿêè âäà-
ë³é ïðîãðàì³ ñï³âô³íàíñóâàííÿ ó
Ëüâîâ³ 40 ìëí ãðí êðåäèòó áóëî
îòðèìàíî íà óòåïëåííÿ. Àäæå ö³
êîøòè çàëèøàþòüñÿ â ì³ñò³, òîìó
öå âèã³äíî äëÿ âñ³õ»,— çàóâàæèâ
ïàí Ñàâ÷óê.

Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî âàæëèâî
äî ïðîãðàìè åíåðãîåôåêòèâíîñò³
çàëó÷èòè âñ³õ ñïîæèâà÷³â — ³ âëà-
äó, ³ ìåøêàíö³â.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, ì³ñòî áå-
ðå íà ñåáå çìåíøåííÿ â³äñîòêîâî¿
ñòàâêè êðåäèòó, Äåðæàãåíòñòâî îð-
ãàí³çîâóº òà ñóïðîâîäæóº ïðîãðà-
ìó, à ÎÑÁÁ ³ ÆÁÊ, ÿêèõ ó ñòîëèö³
áëèçüêî 1,5 òèñ., çìîæóòü çàéíÿ-
òèñÿ âñòàíîâëåííÿì ³íäèâ³äóàëü-
íèõ òåïëîâèõ ïóíêò³â.

«Àäæå íîâèé Çàêîí «Ïðî îñîáëè-
âîñò³ çä³éñíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³
ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó» ïå-
ðåäáà÷àº ñàìîîðãàí³çàö³þ íà ð³â-
í³ ç³áðàíü ìåøêàíö³â òà ïðèéíÿò-
òÿ â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü áóäèíêîâè-
ìè ãðîìàäàìè. Ñïåöèô³êà Êèºâà —
âåëèêà ê³ëüê³ñòü òàêèõ áóäèíê³â.
Àáè ïîâí³ñòþ îñíàñòèòè ì³ñòî ³í-
äèâ³äóàëüíèìè òåïëîâèìè ïóíê-
òàìè, ïîòð³áíî áëèçüêî 3 ìëðä
ãðí»,— äîäàâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Ì³ñüêà âëàäà ïîîá³öÿëà áðàòè
àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîåêò³ åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³ �

Ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âçÿâ ó÷àñòü ó ï³ä-
ïèñàíí³ Ìåìîðàíäóìó ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ó ñôå-
ð³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³. Öèì äîêóìåíòîì ïåðåäáà-
÷åíî, ùî ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáèòü ì³ñüêó
ïðîãðàìó â³äøêîäóâàííÿ â³äñîòêîâèõ ñòàâîê çà
êîðîòêîñòðîêîâèìè êðåäèòàìè, ÿê³ íàäàþòüñÿ íà-
ñåëåííþ íà ðåàë³çàö³þ åíåðãîåôåêòèâíèõ çàõîä³â.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äïèñàâ Ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ ó ñôåð³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ ç ãîëîâîþ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³
òà åíåðãîçáåðåæåííÿ Óêðà¿íè Ñåðã³ºì Ñàâ÷óêîì 

Äëÿ áåçïåêè êèÿí
«Êè¿âàâòîäîð»
âñòàíîâëþº ñó÷àñí³
ëþêè òà çëèâîïðèéìà÷³

ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó êîìóíàëüí³é êîð-

ïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð», îñòàíí³ì ÷à-

ñîì ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè ðîçêðà-

äàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà íà âóëè÷-

íî-äîðîæí³é ìåðåæ³ ì³ñòà, çîêðåìà

êðèøîê êîëîäÿçíèõ ëþê³â ³íæåíåð-

íèõ ìåðåæ ³ ðåø³òîê çëèâîïðèéìà÷³â

äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿. Öå ïðèçâîäèòü

äî äîäàòêîâèõ âèòðàò ç ì³ñüêîãî áþ-

äæåòó òà çàãðîæóº çäîðîâ’þ ëþäåé.

Òàê, çà 2014 ð³ê âèêðàäåíî 1 133

ðåø³òêè çëèâîïðèéìà÷³â ³ 126 ëþ-

ê³â îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â íà çàãàëü-

íó ñóìó 984 òèñ. ãðí. Çà 6 ì³ñÿö³â

2015 ðîêó âèêðàäåíî 344 ðåø³òêè

çëèâîïðèéìà÷³â òà 44 ëþêè îãëÿäî-

âèõ êîëîäÿç³â íà çàãàëüíó ñóìó 451

òèñ. ãðí.

Ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ðîçêðà-

äàííÿ êðèøîê êîëîäÿçíèõ ëþê³â ³

ðåø³òîê çëèâîïðèéìà÷³â «Êè¿âàâòî-

äîð» ïðè âèêîíàíí³ ðîá³ò ³ç êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿

îá’ºêò³â âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³

âñòàíîâëþº ñó÷àñí³ ëþêè òà ðåø³òêè

çëèâîïðèéìà÷³â, îáëàäíàí³ çàìêî-

âèì ïðèñòðîºì.

Íàãàäàéìî,ùî íà áàëàíñ³ ÊÊ «Êè-

¿âàâòîäîð» ïåðåáóâàº 29 723 çëè-

âîïðèéìà÷³ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ òà

13 772 ëþêè îãëÿäîâèõ êîëîäÿç³â.

Äâ³ ä³ëÿíêè ïîâåðíóòî
«Íàö³îíàëüíîìó
êîìïëåêñó «Åêñïîöåíòð
Óêðà¿íà»

Çàâäÿêè îá´ðóíòîâàí³é òà ïðèíöè-

ïîâ³é ïîçèö³¿ ïðîêóðàòóðè Êèºâà â ñó-

ä³ ç íåçàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ ïî-

âåðíóòî «Íàö³îíàëüíîìó êîìïëåê-

ñó «Åêñïîöåíòð Óêðà¿íà» äâ³ çåìåëüí³

ä³ëÿíêè çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,33 ãà òà

âàðò³ñòþ ïîíàä 9 ìëí ãðí íà âóë.Àêà-

äåì³êà Ãëóøêîâà.

Ó 2013 ðîö³ Êè¿âðàäà íàäàëà âêà-

çàí³ ä³ëÿíêè ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåð-

â³ñ» äëÿ áóä³âíèöòâà ï³äçåìíîãî ïàð-

ê³íãó, ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü òà ãîñ-

òüîâî¿ àâòîñòîÿíêè.

Îäíàê ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çåìë³, â³ä-

âåäåí³ Êè¿âðàäîþ äëÿ áóä³âíèöòâà,

ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ÍÊ «Åêñïî-

öåíòð Óêðà¿íè».Òîáòî â³äíîñÿòüñÿ äî

çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.Òîìó ð³-

øåííÿ ïðî ¿õ â³äâåäåííÿ íå âõîäèòü

äî ïîâíîâàæåíü Êè¿âðàäè. Êð³ì òî-

ãî, íà ñï³ðíèõ ä³ëÿíêàõ çíàõîäèòüñÿ

ìàéíî, ùî çàêð³ïëåíå çà Íàö³îíàëü-

íèì êîìïëåêñîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ òà º ñêëàäîâîþ ÷àñ-

òèíîþ ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåê-

ñó. ² áóäü-ÿêèõ ð³øåíü ïðî â³ä÷óæåí-

íÿ âêàçàíîãî ìàéíà Äåðæàâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì ñïðàâàìè íå ïðèéìàëîñÿ.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä Êèºâà âèçíàâ

çàêîííèìè ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêó-

ðàòóðè ùîäî ïîâåðíåííÿ çåìë³ ç íå-

çàêîííîãî êîðèñòóâàííÿ. Êè¿âñüêèé

àïåëÿö³éíèé ãîñïîäàðñüêèé ñóä çà-

ëèøèâ âêàçàíå ð³øåííÿ áåç çì³í.

íîâèíè

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹77 (1477) | ñåðåäà | 5 ñåðïíÿ 2015 ð.
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дарством�Дарниць�о�о�район��міста�Києва»

майно�реор�анізовано�о��ом�нально�о�підпри-

ємства�«Е�оло�ія»�Дарниць�ої�районної���

м.�Києві�державної�адміністрації.

3.4.�Привести�свої�нормативно-правові�а�ти

��відповідність�до�цьо�о�рішення.

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

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

4.1.�Затвердити�зміни�до�стат�т���ом�наль-

но�о�підприємства�«Дире�ція�замовни�а�з��прав-

ління�житловим��осподарством�Дарниць�о�о

район��міста�Києва».

4.2.�Затвердити�передавальний�а�т���вста-

новленом��поряд��.

4.3.�Привести�свої�нормативно-правові�а�ти

��відповідність�до�цьо�о�рішення.

5.�Взяти�до�відома,�що��ом�нальне�підпри-

ємство�«Дире�ція�замовни�а�з��правління�жит-

ловим��осподарством�Дарниць�о�о�район��міс-

та�Києва»�є�правонаст�пни�ом�майна,�всіх�прав

та�обов’яз�ів��ом�нально�о�підприємства�«Е�о-

ло�ія»�Дарниць�ої�районної���м.�Києві�держав-

ної�адміністрації.

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�власності.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам та посадовим
особам

Рішення Київської міської ради № 401/1266 від 16 квітня 2015 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", частин сьомої та восьмої

статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 16 Регламенту Київської міської ради
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

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

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

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

16.04.2015,�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор�анам,�я�им

направлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн�

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

раді�і�деп�татам�Київсь�ої�місь�ої�ради�протя�ом

десяти�днів�з�момент��отримання�запит�.

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

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

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

16.04.2015�№�401/1266

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

міської ради 16.04.2015
№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман Богданович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо подання та оприлюднення декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру посадових осіб КМДА
та комунальних підприємств Києва

2. АНДРЕЙКО Роман Богданович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо очистки Русанівського каналу та відновлення інфраструктури
відпочинку

3. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення зупинки міської електрички на зупиночній
платформі "Протасів Яр"

4. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення вакцинації дітей молодшої вікової категорії в
медичних закладах комунальної власності

5. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення факту незаконного привласнення коштів
головою ОСББ "Локомотив:Київ"

6. АНДРЄЄВ Андрій Сергійович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо надання інформації про відвідуваність пленарних засідань

7. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо підтримки громадської ініціативи з облаштування скверу між
буд. 2:а та 2:б на вул. Вільшанській

8. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Фіданян О. Г.  
Щодо інформування закладів освіти міста Києва про проведення
Всеукраїнського конкурсу учнівських малюнків та творів "Герої у
моїй родині"

9. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Поповій Д. О.  
Щодо вжиття заходів з музеєфікації археологічних пам'яток вулиці
часів Київської Русі на Поштовій площі

10. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Поповій Д. О.  
Щодо формування переліку об'єктів м. Києва, що підлягають
перейменуванню

11. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві
Рубану О. М.  
Щодо перевірки інформації про наявність могильника інфекційних
захворювань на земельній ділянці у пров. Тихвінському, 1 у
Голосіївському районі

12. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту бювету біля зупинки автотранспорту на вул.
Архітектора Вербицького, 9

13. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного отримання ліків громадянкою Диптан Н. М.

14. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо надання роз'яснень по нарахуванню пенсії та відповідних
доплат громадянці Труській А. О.

15. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо вирішення проблеми приватизації квартири громадянкою
Єфимович Н. О.

16. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо вирішення житлового питання громадянки Корнієнко В. Г.

17. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення відповідних ремонтних робіт у буд. № 5:є на
просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

18. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення лічильників на теплову енергію
у буд. № 34 на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

19. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо надання роз'яснень по нарахуванню пенсії та відповідних
доплат громадянці Дубковській З. В.

20. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо перегляду групи інвалідності громадянки Щербакової І. П.

21. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
В. о. директора Департаменту охорони здоров'я Арешкович А. О. 
Щодо безпідставних звинувачень головного лікаря Київської міської
клінічної лікарні № 7, заслуженого лікаря України Васильєвої Ж. І.

22. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович 
ФЕДОРЕНКО Ігор Петрович
БРИГИНЕЦЬ Павло Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації, Київському
міському голові Кличку В. В.  
Щодо приєднання Управління охорони культурної спадщини до
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

23. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович 
ГОЛОВНЯ Роман Григорійович

В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С.  
Щодо руйнування археологічної знахідки часів Київської Русі на
Поштовій площі м. Києва та притягнення винних до відповідальності

24. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович 
ГОЛОВНЯ Роман Григорійович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.  
Щодо припинення руйнування археологічної знахідки часів
Київської Русі на Поштовій площі м. Києва та притягнення винних до
відповідальності

25. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович 
ГОЛОВНЯ Роман Григорійович

Народним депутатам України, членам Комітету Верховної Ради
України з питань культури та духовності Княжицькому М. Л.,
Подоляк І. І., Єленському В. Є., Матіос М. В., Огнєвіч З. Л.,
Новинському В. В., Таруті С. О. 
Щодо вжиття невідкладних заходів зі збереження знайденої в 
м. Києві археологічної пам'ятки часів Київської Русі

26. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо складу наглядових рад ПАТ "Київенерго", ПАТ АК
"Київводоканал", ПАТ "Київгаз", ПАТ ХК "Київміськбуд"

27. БРИГИНЕЦЬ Павло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо правових підстав проведення будівельних робіт на вул.
Майкопській в Голосіївському районі

28. БРИГИНЕЦЬ Павло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання доручення Управлінню правового забезпечення
діяльності Київської міської ради взяти участь у судовому засіданні
Верховного Суду України 22.04.2015 з метою захисту визначних
пам'яток культурної спадщини, які належать до комунальної
власності м. Києва

29. БРИЧУК Костянтин Григорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо встановлення урн для сміття в Оболонському районі

30. БРИЧУК Костянтин Григорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо функціонування бюветних комплексів у Святошинському
районі

31. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Козловському О. В. 
Щодо облаштування додаткової зупинки рейсового автобуса № 47

32. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки виконання рішення Київської міської ради від
09.10.2014 № 285/285 "Про координацію інформаційної діяльності
та захист інформаційної безпеки держави на території міста Києва"

33. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо зниження заробітних плат двірників

34. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки законності розміщення газових автозаправних
комплексів у Дарницькому районі м. Києва та вжиття відповідних
заходів
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35. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо забудови на просп. Бажана 10:го мікрорайону в Дарницькому
районі

36. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо обґрунтування високих премій керівництва Департаменту
комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

37. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо обґрунтування премій керівництва Департаменту житлово:
комунального господарства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

38. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо забудови на вул. Драгоманова 7:го мікрорайону в
Дарницькому районі

39. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонту II:го під'їзду будинку на вул. Зодчих, 16

40. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо незадовільного санітарного стану озера Срібний Кіл 10:го
мікрорайону у Дарницькому районі

41. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.11.2014
№ 373/373 "Про повернення історичних назв та перейменування
вулиць, площ, провулків у місті Києві"

42. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в
адміністративних і громадських будівлях м. Києва" виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Науменку Д. В. 
Щодо заміни світильників у школі I : III ступенів № 5 Печерського
району

43. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору Департаменту житлово:комунальної інфраструктури
Київської міської державної адміністрації Новицькому Д. Ю.  
Щодо провалів каналізаційних люків біля будинку на вул. Героїв
Космосу, 1:а

44. ГАЛУШКА Олена Михайлівна В. о. голови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Вовку Д. В.
Щодо надання офіційного роз'яснення стосовно встановлених
тарифів на теплову енергію

45. ГАЛУШКА Олена Михайлівна В. о. голови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг Вовку Д. В.
Щодо надання офіційного роз'яснення стосовно встановлених
тарифів на електроенергію

46. ГАННОХА Богдан Ігорович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у
неналежному проектуванні приміщень для знаходження приладів
обліку теплової енергії в будинках комунального житлового фонду у
Деснянському районі

47. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо діяльності Департаменту земельних ресурсів та
підпорядкованих йому комунальних підприємств

48. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поворознику М. Ю.
Щодо нарахування плати за проживання громадян у гуртожитках
міста Києва

49. ГАРЯГА Олег Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії
Київської міської ради з питань місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних зв'язків Бродському О. Я. 
Щодо перейменування вулиці Молдавської

50. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Директору Департаменту Державної архітектурно:будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А.  
Щодо ведення будівництва на перетині вул. Сиваської та пров.
Хорольського у Дніпровському районі

51. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо неефективності та недостатності заходів по припиненню
незаконних будівельних робіт у дворі будинку № 11:а на вул.
Здолбунівській у Дарницькому районі

52. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо законності виконання підготовчих робіт біля супермаркету
"Сільпо" (вул. Здолбунівська, 4), навпроти будинку на вул. Івана
Бойка, 10 у Дарницькому районі

53. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо приведення вулиці Урлівської на відрізку від вул. 
А. Ахматової до вул. Здолбунівської в Дарницькому районі м. Києва
у стан, придатний до експлуатації

54. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки законності розміщення та експлуатації газової
заправної станції на перехресті вул. Здолбунівської та Олени Пчілки
у Дарницькому районі

55. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо поховання загиблого бійця АТО Олега Богачова

56. ГРИЦЕНКО Олексій Анатолійович Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П.  
Щодо законності використання автобусів КП "Київпастранса" для
перевезення співробітників міліції

57. ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення світлофорів на просп. Маяковського, 10, вул.
Закревського, 29 та 41

58. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо створення виконавчих органів районних у місті Києві рад

59. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання інформації стосовно наявності фінансового
забезпечення та утворення районних у місті Києві рад

60. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо результатів роботи робочої групи з напрацювання механізмів
удосконалення здійснення виконавчої влади та місцевого
самоврядування в місті Києві

61. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.  
Щодо ремонту сходів навпроти будинку № 4:а на вул.
Старонаводницькій

62. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування Прокопіву В. В. 
Щодо скандального будівництва на вул. Мечнікова, 9:а : 11

63. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. В. о. прокурора міста Києва
Валендюку О. С.  
Про збереження археологічних знахідок на Поштовій площі,
засипаних землею під час будівництва торговельного центру

64. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Головам районних в місті
Києві державних адміністрацій 
Щодо інформування киян про вартість додаткових сантехнічних,
електротехнічних та інших ремонтно:будівельних робіт, що
надаються експлуатуючими організаціями

65. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Начальнику управління ДАІ
ГУ МВС України в м. Києві Макаренку М. М. Головам районних в
місті Києві державних адміністрацій 
Щодо заборони паркування авто біля навчальних закладів

66. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О. 
Щодо відновлення і благоустрою території парку Вічної Слави у
Печерському районі

67. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо повернення садиби Мурашка до комунальної власності

68. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо припинення цинічних вбивств собак у столиці

69. КАРЕТКО Володимир
Олександрович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Рябікіну П. Б.  Директору Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Поліщуку О. Г. 
Щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки від
20.01.2005 № 91:6:00388 та розгляду питання про оформлення
права користування земельною ділянкою на вул. Саксаганського, 
119 : 121

70. КАРЕТКО Володимир
Олександрович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Рябікіну П. Б. КП "Київське інвестиційне агентство" 
Щодо розв'язання проблем потерпілих громадян від діяльності ГІБК
"Еліта:Центр"

71. КАРПЕНКО Анатолій Якович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо незаконного встановлення павільйонів на перетині вулиці 
О. Сабурова та просп. В. Маяковського у Деснянському районі

72. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.  
Щодо надання відомостей про діяльність громадського формування
з охорони правопорядку "Лівий берег"

73. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо поліпшення житлових умов сім'ї, яка виховує дитину:інваліда

74. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Начальнику Голосіївського районного управління ГУ МВС України в
м. Києві Бурденюку В. М.  
Щодо перебігу досудового розслідування кримінального
правопорушення

75. КОСТЕНКО Людмила Василівна Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.  
Щодо діяльності аніматорів на Майдані Незалежності

76. КОСТЮК Сергій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки законності діяльності МАФа по розливу пива на
вул. Анни Ахматової, 16:в у Дарницькому районі

77. КОСТЮК Сергій Анатолійович Начальнику відділу ДАІ з обслуговування Дарницького районного
управління ГУ МВС України в м. Києві Полонському Ф. І.  
Щодо збільшення часового проміжку роботи світлофора для
переходу пішоходів на вул. Ревуцького, 15 у Дарницькому районі

78. КОТВИЦЬКИЙ Сергій Опанасович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С.  
Щодо вирішення проблем корупції в будівельній галузі та
забезпечення воїнів АТО квартирами

79. КОТВИЦЬКИЙ Сергій Опанасович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С.  
Щодо незаконних дій старшого державного виконавця Сатиренко
Ірини Олександрівни та порушення чинного законодавства України
під час здійснення виконавчих дій по зведеному виконавчому
провадженню № 45192759

80. КОТВИЦЬКИЙ Сергій Опанасович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо будівельного шахрайства забудовників на вул. Мілютенка, 29
у Деснянському районі та затягування розгляду справи : клопотання
К:20132 постійною комісією Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування

81. КОТВИЦЬКИЙ Сергій Опанасович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо створення фізкультурно:спортивного центру в приміщенні
школи № 90 в Печерському районі

82. КОТВИЦЬКИЙ Сергій Опанасович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо виділення фінансування для завершення будівництва ліцею
на ділянці № 13 житлового масиву Осокорки : Північні

83. КОТВИЦЬКИЙ Сергій Опанасович Начальнику Управління Державної виконавчої служби Головного
управління юстиції у м. Києві Мазуру Ю. С.  
Щодо незаконних дій старшого державного виконавця Сатиренко
Ірини Олександрівни та порушення чинного законодавства України
під час здійснення виконавчих дій по зведеному виконавчому
провадженню № 45192759

84. КУЗИК Петро Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання копій документів, що регулюють ширину
прибережної захисної смуги водойм вздовж масиву Микільська
Слобідка у Дніпровському районі

85. КУЗИК Петро Миколайович Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сінцову Г. Л. Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.
Щодо надання інформації про дозвільну документацію місць
продажу алкогольних напоїв на розлив та вжиття заходів
реагування

86. КУЗИК Петро Миколайович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо встановлення відповідності нормативним вимогам паркану
довкола земельної ділянки на вул. Микільсько:Слобідській, 1 : 7

87. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо неналежного стану дитячого майданчика на вул. Якіра, 14 у
Шевченківському районі

88. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо законності ведення будівельних робіт на вул. Маршала
Рибалка, 3:а

89. ЛАПШОВ Олександр Васильович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г.  
Щодо відведення земельної ділянки ОСББ "Івана Франка, 4" у
власність

90. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту
житлово:комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Новицькому Д. Ю. 
Щодо демонтажу МАФІв, які знаходяться на прибудинковій
території будинку на просп. Оболонському, 28

91. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту
житлово:комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Новицькому Д. Ю. 
Щодо демонтажу МАФів, які знаходяться на прибудинковій
території будинку на просп. Оболонському, 22
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92. ЛИМАР Юлія Володимирівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо створення робочої групи з врегулювання ситуації, яка
склалась у зв'язку з продажем ТОВ "Голден Хаус" спортивного
комплексу стадіону "Старт" у Шевченківському районі

93. ЛИМАР Юлія Володимирівна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О. В.  
Щодо відновлення теплопостачання житлового будинку № 22 на
вул. Миколи Кравченка у Шевченківському районі

94. ЛОГВІН Андрій Іванович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання інформації з приводу розроблених шляхів
організації утворення нового складу Громадської ради при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації)

95. ЛОГВІН Андрій Іванович Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики Андрійку Р. Ю.
Щодо оформлення та благоустрою ділянки площею близько 0,3 га
вздовж вул. Столєтова в Голосіївському районі

96. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо зміни розкладу роботи двірників

97. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо стану виконання рішення Київської міської ради від
09.10.2014 № 284/284 "Про уповноважену особу багатоквартирного
будинку з питань житлово:комунального господарства"

98. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ситуації, яка склалась 10 : 12 квітня з опаленням у м. Києві

99. МЕЛЬНИЧУК Андрій Анатолійович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо відновлення підземного електрокабеля до житлового будинку
на вул. Васильківській, 27, корп. 3 у Голосіївському районі

100. МЕЛЬНИЧУК Андрій Анатолійович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо включення капітальних робіт щодо міжквартального проїзду
на просп. 40:річчя Жовтня, 110 та вул. Сєченова, 3 до Програми
економічного та соціального розвитку м. Києва на 2015 рік

101. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо демонтажу МАФа, що розташований на прибудинковій
території будинку № 51 на просп. Героїв Сталінграда

102. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо заміни газової плити в кв. 57 на вул. Героїв Дніпра, 57

103. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо стихійних парковок автотранспорту та створення
комунальних автостоянок

104. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо очистки та відновлення дренажної системи міста

105. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо розробки та впровадження єдиної концепції з озеленення
прибудинкових територій міста

106. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо впровадження "Єдиного вікна" у всіх дозвільних інстанціях
міста

107. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо створення центрів розвитку для молоді

108. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Заступнику міського голови : секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо повернення вулиці Чапаєва її історичної назви

109. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю. В.  
Щодо сприяння в отриманні документів, які необхідні для
отримання пенсії громадянкою Швидкою С. Г.

110. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Начальнику Оболонського міжрайонного управління, головному
державному санітарному лікарю Оболонського, Подільського,
Печерського, Шевченківського районів м. Києва Келеберді Л. В.
Щодо перевірки якості холодної води в будинку 40:б на вул. Героїв
Дніпра

111. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо доставки ґрунту до будинку 54:а на просп. Героїв Сталінграда
для посадки дерев

112. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо системи гарячого водопостачання в будинку 54:г на вул.
Північній

113. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо необхідності ремонтних робіт у будинку № 59 на просп.
Героїв Сталінграда та облагородження прибудинкової території

114. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо ремонтних робіт у під'їздах будинку 51:а на просп. Героїв
Сталінграда

115. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо ремонту даху в дитячому клубі "Супутник", що знаходиться на
вул. Прирічній, 29

116. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович В. о. голови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
Вовку Д. В.  
Щодо правомірності нарахування тарифів за постачання та
відведення гарячої води в ЖБК "Октава"

117. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович В. о. голови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
Вовку Д. В.  
Щодо розміру споживання теплової енергії у рушникосушильниках

118. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю. В.  
Щодо надання путівки в санаторій громадянці Бородавко К. І.

119. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо облаштування зон відпочинку в межах одномандатного
мажоритарного виборчого округу № 30

120. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо демонтажу МАФа, що знаходиться на просп. Відрадному, 24

121. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо фінансування Програми еколого:біологічної очистки водойм
м. Києва

122. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Міністру екології та природних ресурсів України Шевченку І. А.
Щодо фінансування Програми еколого:біологічної очистки водойм
м. Києва

123. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Першому заступнику генерального директора КК "Київавтодор"
Береговому П. І.
Щодо ремонту асфальтного покриття у дворах будинків в межах 30
мажоритарного виборчого округу

124. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо демонтажу МАФа, що знаходиться на просп. Відрадному, 24

125. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Директору КП "Київблагоустрій" Кліпі І. А.  
Щодо демонтажу МАФа, що знаходиться на просп. Відрадному, 24

126. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю.  
Щодо демонтажу МАФа, що знаходиться на просп. Відрадному, 24

127. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові правління : генеральному директору ПАТ "АК
"Київводоканал" Білику А. О.  
Щодо доочищення кюветів питної води в Оболонському районі 
м. Києва

128. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Начальнику Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Статкевичу
А. О.  Щодо посилення патрулювання території біля затоки Верблюд

129. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В.  
Щодо встановлення відповідальності за неякісний ремонт
асфальтового покриття

130. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Прем'єр:міністру України Яценюку А. П.  
Щодо забезпечення необхідними ліками хворих на гемофілію
дорослих та дітей в м. Києві

131. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Горького
(Антоновича), 131

132. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Щорса, 34

133. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Златоустівській, 27

134. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Мечникова, 11:а

135. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва у пров. Козятинському, 1, 3,
5, 7

136. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту реконструкції аттикового поверху
готелю на вул. Богдана Хмельницького, 34:а

137. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору КП "Автотранспортне підприємство" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Власову В. М.  
Щодо надання автотранспортних послуг Київській міській раді

138. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В. М.  
Щодо витрат бюджетних коштів на автотранспортні послуги

139. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Звіринецькій, 72

140. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Дегтярній, 7, 9 : 11,
13 : 15

141. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Академіка
Лебедєва, 1

142. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Бакинській, 37:в

143. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на узвозі Герцена, 32

144. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Старокиївській, 10

145. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Віце:прем'єр:міністру : Міністру культури України Кириленку В. А.
Щодо погодження проекту будівництва на вул. Михайла
Драгоманова, 2:а

146. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо переведення у житловий фонд нежитлового приміщення на
вул. Празькій, 21/1 у Дніпровському районі

147. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо звернення мешканців Дніпровського району

148. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Т. в. о. начальника Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у м. Києві Кисельову В. І.  
Щодо відсутності або знаходження у непрацездатному стані систем
протипожежної безпеки у закладах охорони здоров'я

149. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки законності розміщення рекламного засобу (щит,
що стоїть окремо) біля будинку на вул. Дегтярівській, 26

150. НАЗАРОВА Рена Рафіковна
АНДРЕЙКО Роман Богданович
БОНДАРЕНКО Дмитро Сергійович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки законності розміщення рекламного засобу (банер:
панно) на вул. Хрещатик, 5

151. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г.  
Щодо надання кадастрових справ для ознайомлення

152. НЕПОП В'ячеслав Іванович 
БІЛИЧ Віктор Олександрович

Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В.  
Щодо капітального ремонту вул. Західної від вул.Борщагівської до
вул. Генерала Тупікова

153. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо необхідності ліквідації звалища демонтованих МАФІв, яке
утворилося на території газозаправної станції на бульв. Перова, 27

154. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо встановлення теплових лічильників у будинку № 39 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

155. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо проведения ремонтних робіт під'їзду та утеплення торцевого
фасаду будинку № 39 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

156. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо ремонту під'їзду та покрівлі у будинку № 3:б на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

157. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо відкриття необхідної кількості кіосків з продажу соціального
хліба на житловому масиві Райдужний Дніпровського району

158. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо необхідності проведення прочистки стічних каналізацій, які
знаходяться між будинками на вул. Сєрова, 19 та дитячим садочком
№ 53 на вул. Райдужній, 17:б у Дніпровському районі
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159. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо припинення діяльності пункту прийому вторинної сировини
на бульв. Перова, 52

160. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо встановлення теплових лічильників у будинку № 48 на бульв.
Перова, будинках № 21'а та № 29 на вул. Райдужній у
Дніпровському районі

161. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання відповіді на депутатське звернення з приводу
рішення Київської міської ради по реконструкції пологового
будинку № 5 у Перинатальний центр

162. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо надання інформації про захист громадян м. Києва

163. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр
Олександрович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо порушення прав споживачів постачальниками комунальних послуг

164. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення капітального ремонту та реконструкції доріг у
місті Києві у 2015 році

165. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  Щодо впровадження
декомунізаційного пакета законів на території міста Києва

166. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення безкоштовного протезування та реабілітації
інваліду II групи Волгіну М. С.

167. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ремонту у під'їзді та заміни поштових скриньок у будинку № 3
на вул. Жолудєва у Святошинському районі

168. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо належного розгляду депутатських запитів та звернень,
спрямованих на впровадження світлофорного регулювання
дорожнього руху на вулицях Ревуцького та Вербицького у
Дарницькому районі

169. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо вжиття заходів для звільнення (повернення) орендованого
комунальним підприємством дошкільного навчального закладу 
№ 774 в м. Києві на вул. Вербицького, 9'в та створення належних
умов для роботи зазначеного закладу

170. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо вжиття заходів для захисту права власності територіальної
громади міста Києва

171. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо реформування галузі житлово'комунального господарства
міста Києва

172. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо приведення у належний санітарно'технічний стан підвального
приміщення як найпростішого укриття на вул. Жмеринській, 18

173. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення дитячого майданчика на вул. Героїв Космосу,
19'в у Святошинському районі

174. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо встановлення індивідуального теплового пункту в будинку 
№ 5 на вул. Якуба Коласа у Святошинському районі

175. ПРОКОПІВ Володимир
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б.  
Щодо проблем поводження з клінічними відходами в м. Києві

176. СТОЛАР Вадим Михайлович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку В. М. 
Щодо забезпечення харчуванням дітей'інвалідів, хворих на ДЦП, які
відвідують відділення територіального центру соціального
обслуговування в Оболонському районі

177. СУЛИГА Юрій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо заборони продажу з мобільних яток та кав'ярень в парку
культури та відпочинку Партизанської слави

178. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо перевірки факту законності проведення будівельних робіт та
робіт по видаленню зелених насаджень на вул. Щорса, 18 у
Печерському районі

179. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо законності застосування тарифів на опалення та гаряче
водопостачання у житловому будинку № 32'а на вул. Щорса
Печерського району

180. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо відновлення водопостачання скверу ім. М. Заньковецької у
Печерському районі

181. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Голові Державної інспекції сільського господарства України 
Щодо невиконання депутатського запиту Держсільгоспінспекцією в
м. Києві

182. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Першому заступнику голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації Щербаку І. М.  
Щодо регулярного обслуговування (взяття на баланс) водозабірної
колонки

183. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Директору КП "Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва"
Новіку С. М.  
Щодо заміни вхідних дверей 4'го під'їзду та встановлення огорожі
зеленої зони будинку № 18 (б) на бульв. Верховної Ради

184. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Директору КП "Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва"
Новіку С. М.  
Щодо ремонту стін під'їзду після встановлення поштових скриньок

185. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Директору КП "Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва"
Новіку С. М.  
Щодо руйнування фундаменту та наведення ладу з нежитловою
спорудою на бульв. Верховної Ради, 31'а

186. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Директору КП "Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва"
Новіку С. М.  
Щодо озеленення прибудинкової території на бульв. Верховної Ради, 28

187. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Директору КП "Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва"
Новіку С. М.  
Щодо отримання довідки про фактичне проживання

188. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Директору КП "Київміськсвітло" Хричову А. В.  
Щодо освітлення прибудинкової території на вул. Пожарського, 1 у
Дніпровському районі

189. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо незадовільного стану ліфтів у будинках №№ 19'а, 19'б, 8/20,
23'а, 23'6 на бульв. Верховної Ради

190. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б.  
Щодо надання матеріальної допомоги громадянці Луценко О. Г.

191. ХАРЧЕНКО Олександр
Володимирович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б.  
Щодо надання матеріальної допомоги громадянці Нестеренко Л. О.

192. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо створення у місті Києві спеціалізованих закладів для
залучення молоді до занять спортом

193. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.  
Щодо ефективності відеоспостереження в місті Києві в рамках
запобігання та розслідування злочинів

194. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д.  
Щодо виконання Міської цільової комплексної програми "Безпечна
столиця"

195. ШВИРИД Микола Васильович Директору Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо недобудованого будинку на просп. Оболонському, 30

196. ШВИРИД Микола Васильович Директору Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо недобудованого комплексу з шести будинків на вул. Оноре де
Бальзака, 2'а (три будинки), вул. Оноре де Бальзака, 4'а (один
будинок) та на просп. В. Маяковського (два будинки)

197. ШВИРИД Микола Васильович Директору Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо недобудованого будівельного комплексу на вул. Сім'ї
Сосніних, 4'а

198. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо надання інформації стосовно проведення реформування у
сфері управління житлово'комунального господарства м. Києва

199. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо наявності кредиторської заборгованості у лікувальних
закладах м. Києва

200. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо наявності коштів на випадки, які пов'язані з підвищенням
тарифів на житлово'комунальні послуги з 01 квітня 2015 року

201. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо пільгового проїзду пенсіонерів міста Києва в громадському
транспорті міста Києва

202. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо стану фінансування протизсувних робіт на озері Глінка в
Печерському районі

203. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо будівництва в районі озера Глінка в Печерському районі

204. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації Гарязі О. О.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

205. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сінцову Г. Л.  Щодо надання штатного розпису управління охорони
здоров'я Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

206. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

207. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Горбунову Я. В.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

208. ШЛАПАК Алла Василівна Т. в. о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А. А.  Щодо надання штатного розпису
управління охорони здоров'я Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

209. ШЛАПАК Алла Василівна Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації Онуфрійчуку В. М.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

210. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

211. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Мондриївському В. М.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

212. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

213. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо надання штатного розпису управління охорони здоров'я
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

214. ШЛАПАК Алла Василівна Голові Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і
протидії корупції Соболєву Є. В.  
Щодо проведення антикорупційної експертизи з перевірки
законності видачі дозвільної документації на початок будівництва
на вул. Звіринецькій, 72 та у пров. Кленовому у Печерському районі

215. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Фіданян О. Г.  
Щодо діяльності Центрів по роботі з дітьми та молоддю за місцем
проживання у місті Києві

216. ШУЛЬГА Наталія Іванівна В. о. голови Державної фінансової інспекції України Дибі М. І.
Щодо здійснення державного фінансового аудиту виконання
Міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 ' 2015 рр."

217. ШУЛЬГА Наталія Іванівна Начальнику управління освіти Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації Постолюк Т. К.  
Щодо сприяння у збереженні загальноосвітнього навчального
закладу "Спеціалізована школа "Славія"

218. ЯНЧЕНКО Галина Ігорівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо встановлення велопарковки на вул. Хрещатик, 36 біля будівлі
Київської міської державної адміністрації

219. ЯНЧЕНКО Галина Ігорівна Директору КП "Київтранспарксервіс" Першину В. Г.  
Щодо встановлення велопарковки на вул. Хрещатик, 36 біля будівлі
Київської міської державної адміністрації

Про порядок денний пленарного засідання III сесії 
Київської міської ради VII скликання 14.05.2015
Рішення Київської міської ради № 452/1316 від 14 травня 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� II I� сесії� Київради� VII� слиання

14.05.2015�таі�питання:

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

�анам�та�посадовим�особам.

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

мічно�о�і�соціально�о�розвит��м.�Києва�на

2015�рі,�затвердженої�рішенням�Київсьої

місьої�ради�від�28�січня�2015�ро��№ 59/924.

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

місьої�ради�від�28�січня�2015�ро��№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі».

4.�Про�внесення�змін�до�додата�до�Стра-

те�ії�розвит��міста�Києва�до�2025�ро�.

Київський міський голова В. Кличко
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5.�Про�створення�ом�нально�о�онцерн�

«Центр�ом�нально�о�сервіс�».

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

місьої�ради�від�14�липня�2011�ро��№ 378/5765

«Про�питання�впоряд�вання�діяльності�с�б’-

єтів��осподарювання�в��ал�зі�зв’яз��та�ін-

формаційних�техноло�ій».

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

ої�ради�до�с�б’єтів�заонодавчої� ініціати-

ви�щодо�внесення�змін�до�заонодавства

Ураїни.

8.�Про�надання�з�оди�на�безоплатне�прий-

няття�до�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�цілісних�майнових

омплесів�заладів�охорони�здоров’я.

9.�Про�повноваження�оремих�ор�анів�са-

моор�анізації�населення�(пілотний�проет).

10.�Про�розроб��Про�рами�забезпечення

об’єтів,�що�знаходяться���ом�нальній�влас-

ності�м.�Києва,�енер�озбері�аючими�лампоч-

ами.

11.�Про�присвоєння�звання�«Почесний��ро-

мадянин�міста�Києва»�Ваарч���С.�І.

12.�Про�присвоєння�звання�«Почесний��ро-

мадянин�міста�Києва»�Бочаровій�Н.�А.

13.�Про�пор�шення�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ород-

ження�Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни�Ло-

маовсьої�Ганни�Віталіївни.

14.�Про�пор�шення�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ород-

ження�Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни

Мальчина�Юрія�Мааровича.

15.�Про�пор�шення�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ород-

ження�Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни�тр�-

дово�о�олетив��Ліцею�інформаційних�тех-

ноло�ій�№ 79�Печерсьо�о�район��м.�Києва.

16.�Про�роз�ляд�подання�заст�пниа�про-

�рора�міста�Києва�від�15�вітня�2013�ро�

№ 07/1/5-126-вих13�про��с�нення�пор�шень

вимо��Констит�ції�Ураїни,�Заон��Ураїни

«Про�місцеве�самовряд�вання�в�Ураїні»,�За-

он��Ураїни�«Про�основні�засади�державно-

�о�на�ляд��(онтролю)���сфері��осподарсьої

діяльності»,�Заон��Ураїни�«Про�релам�»

та�Уазів�Президента�Ураїни�з�питань�дере-

��лювання�підприємницьої�діяльності.

17.�Про�внесення�змін�до�Поряд��надан-

ня�інвалідам�дозволів�на�встановлення�тим-

часових�збірно-розбірних��аражів���масивах

ба�атовартирної�житлової�заб�дови�в�м.�Ки-

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

ої�ради�від�05�вітня�2012�ро��№ 404/7741.

18.�Про�започат�вання���місті�Києві�що-

річно�о�проведення�міжнародно�о��ромад-

сьо�о,��льт�рно-просвітницьо�о�заход� —

Всесвітньо�о�дня�здоров’я.

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

Комітет��Верховної�Ради�Ураїни�з�питань

правової�політии�та�правос�ддя,�Верховно-

�о�С�д��Ураїни�та�Державно�о�підприємства

«Інформаційні�с�дові�системи»�щодо�впоряд-

�вання�діяльності�Єдино�о�державно�о�ре-

єстр��с�дових�рішень.

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

Кабінет��Міністрів�Ураїни�щодо�звільнення�від

сплати�мит,�податів�та�зборів�операцій�з

ввезення�на�митн��територію�Ураїни�транс-

портних�засобів,�оснащених�елетричними

дви��нами�та�дви��нами�на�водневих�палив-

них�елементах.

21.�Про�затвердження�Поряд��проведен-

ня�он�рс��для�відбор��андидатів�на�замі-

щення�ваантних�посад�ерівниів�засобів

масової�інформації�Київсьої�місьої�ради.

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

ділянці�між�б�динами�№№ 4,�6,�7,�8,10�на

в�л.�Біл�ородсьій���Солом’янсьом��районі

м.�Києва.

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

ділянці�біля�б�дин��№ 3�на�в�л.�Соціаліс-

тичній���Солом’янсьом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�на�в�л.�Лісівсьій���Деснянсьом�

районі� м.� Києва,� адастровий� номер

(8000000000:62:142:0058).

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

ділянці�на�в�лиці�Меліоративній,�навпроти

онтрольно-проп�сно�о�п�нт��Баннотно-

монетно�о�двор��Національно�о�бан��Ура-

їни���Деснянсьом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�на�перетині�в�лиць�Заревсьо�о —�Ми-

лославсьої���Деснянсьом��районі�м.�Києва.

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

місьої�ради�від�26�січня�2012�ро��№ 14/7351

«Про�надання�стат�с��свер��земельній�ділян-

ці�на�проспеті�Василя�Пориа,�між�б�дина-

ми�7-а�та�9,���Подільсьом��районі�м.�Києва».

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

ділянці�площею�0,46��а,�розташованої�на�б�ль-

варі�О.�Давидова�навпроти�житлово�о�б�дин-

��на�б�льварі�О.�Давидова,�6���Дніпровсьо-

м��районі�м.�Києва.

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�16.03.2015�№ 08/231-525/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�11.03.2015�№ 08/231-465/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�16.03.2015�№ 08/231-526/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�13.03.2015�№ 08/231-518/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�13.03.2015�№ 08/231-519/ПР).

34.�Про�затвердження�перелі��нежитло-

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

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

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

(Від�16.03.2015�№ 08/231-524/ПР).

35.�Про�надання�дозвол��на�списання�теп-

лиці,�яа�розташована�на�території�спеціалі-

зованої�шоли�№ 252�імені�Василя�Симонен-

а�Оболонсьо�о�район��м.�Києва�на�в�л.�Зої

Гайдай,�10-В.�(Від�11.03.2015�№ 08/231-467/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди.�(Від�21.01.2015�№ 08/231-108/ПР).

37.�Про�надання�дозвол��на�списання�шляхом

продаж��основних�засобів,�яі�належать�до�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.�(Від�18.02.2015�№ 08/231-322/ПР).

38.�Про�списання�шляхом�лівідації�транс-

портних�засобів,�яі�належать�до�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�16.02.2015�№ 08/231-304/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�12.03.2015�№ 08/231-488/ПР).

40.�Про�деяі�ор�анізаційні�заходи�щодо

діяльності�ом�нально�о�підприємства�«Ки-

ївсьий�місьий�т�ристично-інформаційний

центр».�(Від�10.03.2015�№ 08/231-441/ПР).

41.�Про�безоплатн��передач��транспорт-

них�засобів�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�до�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�селища

Короп�Черні�івсьої�області.�(Від�01.04.2015

№ 08/231-600/ПР).

42.�Про�затвердження�перелі��нежитло-

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

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

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

(Від�23.03.2015�№ 08/231-567/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�23.03.2015�№ 08/231-568/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�єдиним�претенден-

там� на� право� оренди.� (Від� 23.03.2015

№ 08/231-569/ПР).

45.�Про�затвердження�перелі��об’єтів�о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�право�оренди�яих�виборюєть-

ся�на�он�рсних�засадах.�(Від�23.03.2015

№ 08/231-570/ПР).

46.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�примі-

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

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

во�оренди.�(Від�23.03.2015�№ 08/231-571/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�03.04.2015�№ 08/231-606/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�31.03.2015�№ 08/231-591/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�31.03.2015�№ 08/231-592/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлово�о�приміщення�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.�(Від�14.04.2015�№ 08/231-687/ПР).

51.�Про�передач��в�оренд��нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва�єдином��пре-

тендент��на�право�оренди.�(Від�03.02.2015

№ 08/231-233/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.�(Від�17.04.2015�№ 08/231-

703/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.�(Від�08.04.2015�№ 08/231-

661/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.�(Від�09.04.2015�№ 08/231-

670/ПР).

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

ня�он�рс��нежитлових�приміщень�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва.�(Від�08.04.2015�№ 08/231-663/ПР).

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

сьої�місьої�ради�від�23.05.2002�№ 23/23

«Про�деяі�питання�діяльності�ом�нально-

�о�підприємства�«Тр�ханів�острів»�(А-21473).

57.�Про�затвердження�детально�о�план�

території�в�межах�в�л.�Аадеміа�Кржижа-

новсьо�о,�б�льв.�Аадеміа�Вернадсьо�о,

в�л.�М.�Краснова,�залізничної�олії���Свято-

шинсьом��районі�м.�Києва.

58.�Про�передач��товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«АВТОБАНСЕРВІС»�зе-

мельних�діляно�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�об’єтів�транспортної�інфрастр�-

т�ри�(під’їзд��та�виїзд��до�автозаправно�о

омплес�)�на�перетині�в�л.�Полярної�та�в�л.

Петра�Де�тярена�в�Оболонсьом��районі�м.

Києва�(Д-6860).

59.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Комфорт�Спорт»�земельної

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

фіз�льт�рно-оздоровчо�о�омплес��на�в�л.

Ре�енераторній,�4-б�(літера�1М)���Дніпров-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-6814).

60.�Про�передач��товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«ГРІНЕРДЖІ»�земель-

ної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�адміністративно�о�б�дин��на�в�л.�Пи-

липа�Орлиа,�1/15���Печерсьом��районі�м.

Києва�(А-20780).

61.�Про�передач��товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Грант»�земельної�ді-

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

одноповерхово�о�нежитлово�о�приміщення�(ма-

�азин��по�продаж��продовольчих�товарів)�на

в�л.�Половниа�Ш�това,�6�(літ.�Б)���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-5705).

62.�Про�надання�земельної�діляни�ом�-

нальном��неомерційном��підприємств��«Кон-

с�льтативно-діа�ностичний�центр»�Шевчен-

івсьо�о�район��м.�Києва�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д�полілі-

ніи�на�б�льв.�Тараса�Шевчена,�19,�в�л.�Ко-

мінтерн�,�2/4���Шевченівсьом��районі�м.

Києва.�(А-21275).

63.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АТБ-ІНВЕСТ»

земельної�діляни�для�реонстр�ції�та�обсл�-

�ов�вання�ма�азин��продовольчих�та�непродо-

вольчих�товарів�на�просп.�Оболонсьом�,�52-

а�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-20884).

64.�Про�передач��товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«РЕЛІКТ-С»�земельної

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

адміністративно�о�б�дин��на�в�л.�Виборзь-

ій,�16/15���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-5765).

65.�Про�передач��земельної�діляни�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ЕДЕЛЬ-

МАР»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ад-

міністративно-офісних�б�дівель�на�в�л.�Чер-

воноармійсьій,�10���Шевченівсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21579).

66.�Про�передач��земельної�діляни�ом-

панії�з�обмеженоню�відповідальністю�«Вел-

лін�тон�Ентерпрайзіс�Лімітед»�для�реон-

стр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�со-

ціально-поб�тово�о,�тор�овельно-розважаль-

но�о,��льт�рно�о,��отельно-офісно�о,�спор-

тивно-оздоровчо�о�омплес��з�заладами

�ромадсьо�о�харч�вання�та�автостоянами

на�в�л.�Старонаводницьій,�13-б���Печер-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-6914).

67.�Про�надання�земельної�діляни��прав-

лінню�освіти�Святошинсьої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації�для�реонстр�-

ції�середньої�за�альноосвітньої�шоли�№ 140

і�б�дівництва�приб�дови�до�неї�з�подальшою

їх�еспл�атацією�та�обсл��ов�ванням�на�в�л.

Львівсьій,�47/8���Святошинсьом��районі

м.�Києва�(А-3670).

68.�Про�затвердження�проет��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�діляни�Дер-

жавном��на�ово-дослідном��інстит�т��з�лабо-

раторної�діа�ностии�та�ветеринарно-санітар-

ної�еспертизи�для�обсл��ов�вання�та�еспл�-

атації�адміністративно-лабораторно�о�орп�-

с�,�віварію�та��аража�на�в�л.�Донецьій,�30��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(Д-6996).

69.�Про�затвердження�проет��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�діляни�ДЕР-

ЖАВНОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«АНТОНОВ»�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання���ртожит�

на�б�льв.�Аадеміа�Вернадсьо�о,�16-б��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�(Д-6667).

70.�Про�затвердження�проет��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�діляни�дер-

жавном��підприємств��«Національний�аа-

демічний�драматичний�театр�імені�Івана�Фран-

а»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�ді-

вель�театр��та�автостояни�сл�жбово�о�ав-

тотранспорт��на�площі�Івана�Франа,�3���Пе-

черсьом��районі�м.�Києва�(Д-6916).

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

ною�відповідальністю�«АВТОБАНСЕРВІС»�до-

�овор��оренди�земельної�діляни�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�під’їздів�до�існ�ючо-

�о�автозаправно�о�омплес��на�просп.�Бро-

варсьом�,�31-33���Дніпровсьом��районі�м.

Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-19775).

72.�Про�поновлення��ромадсьій�ор�ані-

зації�«Фонд�інвалідів�Чорнобиля»�Деснян-

сьо�о�район��м.�Києва�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�подаль-

шої�еспл�атації�тимчасової�автомобільної

стояни�на�в�л.�Милославсьій,�17-23���Дес-

нянсьом��районі�м.�Києва�(А-18955).

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

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЯВІР-95»�для�б�дівництва,

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

з�омплесом�с�п�тніх�посл���на�в�л.�Озер-

ній�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-20840).

74.�Про�передач���ромадянин��Слободя-

н��Юрію�Степанович�,�член��садівничо�о�то-

вариства�«Др�жба-1»�Харівсьо�о�район�

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

летивно�о�садівництва�на�в�л.�83-ій�Садо-

вій,�діл.�61-а���Дарницьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-15899).

75.�Про�передач���ромадянці�Г�тни�Люд-

милі�Іванівні,�член��садівницьо�о�товари-

ства�«ПРИОЗЕРНЕ»,�земельної�діляни�для

олетивно�о�садівництва�на�в�л.�Гаражній,

1���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(А-8635).

76.�Про�передач���ромадянин��Сааді�Мах-

ф�д����приватн��власність�земельної�діляни

для�ведення�садівництва�на�в�л.�3-ій�Садовій,

діл.�48-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва�

(А-19717).

77.�Про�передач���ромадянці�Д�биівсьій

Галині�Анатоліївні���приватн��власність�земель-

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

дівництва�на�в�л.�Михайла�Котельниова,�45

��Святошинсьом��районі�м.�Києва�(А-13160).
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78.�Про�передач
��ромадянці�Іса�овій�Те-

тяні�Михайлівні�
�власність�земельної�ділян-

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

лово�о�б
дин�
,��осподарсь�их�б
дівель�і

спор
д�на�в
л.�Бродівсь�ій,�231-а�
�Голосі-

ївсь�ом
�районі�м.�Києва�(А-19320).

79.�Про�передач
��ромадянці�Іса�овій�Ган-

ні�Трохимівні�
�власність�земельної�ділян�и

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

во�о�б
дин�
,��осподарсь�их�б
дівель�і�спо-

р
д�на�в
л.�Бродівсь�ій,�231-б�
�Голосіїв-

сь�ом
�районі�м.�Києва�(А-19319).

80.�Про�передач
��ромадянин
�Гопча�


Оле�сандр
�Анатолійович
�
�приватн
�влас-

ність�земельної�ділян�и�для�б
дівництва�та�об-

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

сь�их�б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Леніна,�91-с


�Солом’янсь�ом
�районі�м.�Києва�(А-8875).

81.�Про�передач
�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Ж
�овій�Вірі�Гри�орівні,�член
�са-

дівничо�о�товариства�«Дніпро-1»,�для�веден-

ня��оле�тивно�о�садівництва�на�в
л.�39-тій�Са-

довій,�діл.�2-а�
�Дарниць�ом
�районі�м.�Ки-

єва�(А-13098).

82.�Про�передач
��ромадянці�Павлю��На-

талії�Василівні�
�приватн
�власність�земель-

ної�ділян�и�для�б
дівництва�та�обсл
�ов
-

вання�житлово�о�б
дин�
,��осподарсь�их�б
-

дівель�і�спор
д�
�пров.�Лісовом
,�3-а�
�Дар-

ниць�ом
�районі�м.�Києва�(А-6129�).

83.�Про�передач
��ромадянці�Расп
тні�На-

талії�Володимирівні�
�власність�земельної�ді-

лян�и�для�б
дівництва�та�обсл
�ов
вання

житлово�о�б
дин�
,��осподарсь�их�б
дівель

і�спор
д�на�в
л.�Підбірній,�14-в�
�Голосіїв-

сь�ом
�районі�м.�Києва�(А-18885).

84.�Про�передач
��ромадянці�Р
ден�о�Га-

лині�Іванівні�
�приватн
�власність�земельної

ділян�и�для�ведення�індивід
ально�о�садів-

ництва�на�в
л.�Пожарсь�о�о,�26-а�
�Деснян-

сь�ом
�районі�м.�Києва�(А-11580).

85.�Про�передач
�Співа�-Слониць�ій�Те-

тяні�Оле�сандрівні�
�приватн
�власність�зе-

мельної�ділян�и�для�ведення�індивід
ально-

�о�садівництва�на�в
л.�Сошен�а,�12-б�
�По-

дільсь�ом
�районі�м.�Києва�(А-8280).

86.�Про�передач
��ромадянин
�Літвінч
�


І�орю�Анатолійович
�
�приватн
�власність

земельної�ділян�и�для�б
дівництва�та�обсл
-

�ов
вання�житлово�о�б
дин�
,��осподарсь�их

б
дівель�і�спор
д�на�в
л.�Передовій,�44-б�


Голосіївсь�ом
�районі�м.�Києва�(Д-6310).

87.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин
�Цар
�
�Лаврентію�Степанови-

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

лово�о�б
дин�
,��осподарсь�их�б
дівель�і

спор
д�на�в
л.�Волзь�ій,�38�
�Голосіївсь�о-

м
�районі�м.�Києва�(П-9153).

88.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянам�Смірнов
�І�орю�Васильович
,

Смирнов
�Петр
�Я�ович
,�Смірновій�Галині

Петрівні,�Смирновій�Людмилі�Василівні�для

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

б
дин�
,��осподарсь�их�б
дівель�і�спор
д�на

в
л.�Чабанівсь�ій,�8�
�Голосіївсь�ий�районі

м.�Києва�(П-9056).

89.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянці�Г
р’євій�Лідії�Михайлівні�для�б
-

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

дин�
,��осподарсь�их�б
дівель�і�спор
д�на

в
л.�Шевчен�а,�58-а�
�Солом’янсь�ом
�райо-

ні�м.�Києва�(А-20792).

90.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин
�К
знецов
�Сер�ію�Ми�олайо-

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

лово�о�б
дин�
,��осподарсь�их�б
дівель�і

спор
д�на�в
л.�Жовтневій,�26-а�
�Святошин-

сь�ом
�районі�м.�Києва�(П-9140).

91.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и

�ромадянин
�Фанді�Павл
�Іванович
�для�б
-

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

дин�
,��осподарсь�их�б
дівель�і�спор
д�на

в
л.�Спо�ійній,�5-а�
�Голосіївсь�ом
�районі

м.�Києва�(П-9197).

92.�Про�внесення�змін�до�до�овор
�орен-

ди�земельної�ділян�и�на�б
льварі�Кольцова,

7-а�
�Святошинсь�ом
�районі�м.�Києва�від

08.08.2007�№ 75-6-00354�(з�
рах
ванням


�оди�до�до�овор
�оренди�земельної�ділян-

�и�від�24.06.2011�№ 75-6-00520),�
�ладено-

�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�товари-

ством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЗА-

ТИШНІ�ОЗЕРА»�(А-21395).

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

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

«Про�затвердження�Про�рами�розвит�
�зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро�
�та��онцеп-

ції�форм
вання�зелених�насаджень�в�цен-

тральній�частині�міста»�(А-21383).

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�14.07.2005�№ 701/3276

«Про�передач
�земельних�діляно��товари-

ств
�з�обмеженою�відповідальністю�«ЯВІР-

95»�для�б
дівництва,�е�спл
атації�та�обсл
-

�ов
вання��омпле�с
�житлових�б
дин�ів�з

вб
дованими�тор�овельно-офісним�центром,

пар�ін�ом,�бла�о
строєм�та�озелененням�на

в
л.�Маршала�Тимошен�а,�14-а�в�Оболон-

сь�ом
�районі�м.�Києва»�та�поновлення�то-

вариств
�з�обмеженою�відповідальністю

«ЯВІР-95»�до�овор
�оренди�земельної�ділян-

�и�для�б
дівництва,�е�спл
атації�та�обсл
-

�ов
вання�від�ритої�автостоян�и�з��омпле�-

сом�с
п
тніх�посл
��на�в
л.�Маршала�Тимо-

шен�а�(розподільча�см
�а)�в�Оболонсь�ом


районі�м.�Києва�(А-20938).

95.�Про�продаж�земельної�ділян�и�приват-

ном
�підприємств
�«МІЛА»�та�поновлення

до�овор
�на�право�тимчасово�о�дов�остро-

�ово�о��орист
вання�землею�на�
мовах�орен-

ди�від�30.12.1999�№ 88-5-00057�із�внесен-

ням�змін�до�ньо�о�для�е�спл
атації�та�обсл
-

�ов
вання�тор�овельно�о�центр
�
�пров.�По-

літехнічном
,�1/3�
�Шевчен�івсь�ом
�районі

м.�Києва�(Є-1061).

96.�Про�надання�дозвол
�на�проведення

е�спертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян-

�и,�що�підля�ає�продаж
�(Є-1264).

97.�Про�надання�дозвол
�на�проведення

е�спертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян-

�и,�що�підля�ає�продаж
�(Є-1233).

98.�Про�відмов
�
�надання�дозвол
�на�роз-

роблення�прое�т
�земле
строю�щодо�відве-

дення�земельної�ділян�и��ромадянці�Мел�о-

єдовій�Олені�Геор�іївні�для�б
дівництва�та

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

сь�их�б
дівель�і�спор
д�
�пров.�Залежном
,

18�«Д»�
�Голосіївсь�ом
�районі�м.�Києва�

(А-21159).

99.�Про�припинення��ом
нальном
�підпри-

ємств
�з�питань�б
дівництва�житлових�б
-

дин�ів�«Житлоінвестб
д-УКБ»�права�постій-

но�о��орист
вання�земельною�ділян�ою�на

в
л.�Червоно�вардійсь�ій�
�с�ладі�прое�т


ре�онстр
�ції�та�заб
дови�території�мі�ро-

район
,�обмежено�о�в
лицями�Поп
дрен�а,

Мініна,�Червонот�аць�ою�та�Червоно�вар-

дійсь�ою�
�Дніпровсь�ом
�районі�м.�Києва

(А-21355).

100.�Про�припинення��ом
нальном
�під-

приємств
�з�питань�б
дівництва�житлових

б
дин�ів�«Житлоінвестб
д-УКБ»�права��о-

рист
вання�земельними�ділян�ами�вздовж

в
л.�Милославсь�ої�
�Деснянсь�ом
�районі�

м.�Києва�(А-21477).

101.�Про�припинення��ом
нальном
�під-

приємств
�«Генеральна�дире�ція�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�по�обсл
�о-

в
ванню�іноземних�підприємств»�права��о-

рист
вання�земельною�ділян�ою�на�в
л.�Т
р-

�енєвсь�ій,�46 —�в
л.�Павлівсь�ій,�11�
�Шев-

чен�івсь�ом
�районі�м.�Києва�для�б
дівниц-

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


для�дипломатично�о��орп
с
�(А-21133).

102.�Про�припинення��ромадянам�Леви-

щен�о�Лідії�Оле�сандрівні�та�Ковален�о�Ана-

толію�Оле�сандрович
�права��орист
вання

земельною�ділян�ою�на�в
л.�9�Травня,�11�


Святошинсь�ом
�районі�м.�Києва�(А-21294).

103.�Про�поділ�земельної�ділян�и�на�в
л.

Хрещати�,�36�
�Шевчен�івсь�ом
�районі�м.�Ки-

єва�та�передач
�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СТОЛИЧНИЙ

ЦУМ»�земельної�ділян�и�для�обсл
�ов
ван-

ня,�е�спл
атації�б
дівлі�з�подальшою�ре�он-

стр
�цією�на�в
л.�Хрещати�,�38/2�(літ.�літе-

ра�Г)�
�Шевчен�івсь�ом
�районі�м.�Києва�

(Д-6807).

104.�Про�відмов
�
�поновленні�до�овор


оренди�земельної�ділян�и�та�с�ас
вання�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�13.11.2013

№ 640/10128�«Про�поновлення�товариств


з�обмеженою�відповідальністю�«АСМА-КРИМ»

до�овор
�оренди�земельної�ділян�и�для�е�с-

пл
атації�та�обсл
�ов
вання�існ
ючо�о�адмі-

ністративно-офісно�о�б
дин�
�і�для�б
дів-

ництва��отельно-житлово�о��омпле�с
�з�об’-

є�тами��ромадсь�о�о�призначення�та�під-

земним�пар�ін�ом�на�в
л.�Львівсь�ій,�18�(літ.

Б)�
�Святошинсь�ом
�районі�м.�Києва»�та�на-

дання�ділянці�стат
с
�с�вер
.

105.�Про�відмов
�
�поновленні�до�овор


оренди�земельної�ділян�и�та�визнання�та-

�им,�що�втратило�чинність,�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�9�липня�2009�ро�


№ 957/2013�«Про�передач
�товариств
�з�об-

меженою�відповідальністю�«Б
дівельна��ом-

панія�«Місь�житлоб
д»�земельної�ділян�и�для

б
дівництва,�е�спл
атації�та�обсл
�ов
ван-

ня�житлової�заб
дови�з�об’є�тами�інфра-

стр
�т
ри�для�обсл
�ов
вання�населення�та

пар�ін�ом�на�в
л.�Цимбалів�Яр,�31�
�Голосі-

ївсь�ом
�районі�м.�Києва».

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

мельної�ділян�и�за�адресою:�в
л.�Вол�о�рад-

сь�а,�25�
�Солом’янсь�ом
�районі�м.�Києва,


�ладено�о�між�ТОВ�«Ва�ра»�та�Київсь�ою

місь�ою�радою.

107.�Інформація�ГУ�ДСНС�У�раїни�
�м.�Ки-

єві,�ГУ�МВС�
�м.�Києві�та�про�
рат
ри�міста

Києва�про�заходи,�що�вжиті�для�розслід
-

вання�фа�тів�пожеж�б
дин�ів,�я�і�розташо-

вані�в�історичній�частині�міста,�а�та�ож�запо-

бі�ання�подібним�випад�ам.

108.�Інформація�представни�а�промисло-

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

входять�до�Федерації�роботодавців�У�раїни,

Нестерова�В.�Г.�про�стан�промисловості,�ви-

робничої�діяльності�та�спроможності�в�
мо-

вах��ризи�сплач
вати�подат�и�та�нові�тари-

фи�на�енер�оносії.

109.�Інформація�дире�тора�Департамен-

т
�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан


Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�щодо�соціально�о�захист
��иян�в


мовах�підняття�тарифів�з�01.04.2015.

110.�Про�внесення�змін�до�дея�их�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради�щодо�надання�допо-

мо�и��иянам —�
часни�ам�антитерористич-

ної�операції�та�сім’ям��иян,�я�і�за�ин
ли�під

час�проведення�антитерористичної�опера-

ції.

111.�Про�оформлення�земельних�діляно�

�ромадянам —�членам�сімей�за�иблих�(помер-

лих)��иян —�
часни�ів�антитерористичної

операції.

112.�Про�замін
��ом
ністичної�символі�и

на�б
дівлях�та�спор
дах,�я�і�належать�до��о-

м
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

113.�Про�затвердження�перелі�
�об’є�тів��о-

м
нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�право�оренди�я�их�виборює-

ться�на��он�
рсних�засадах�(від�24.04.2015

№ 08/231-1016/ПР).

114.�Про�передач
�до�сфери�
правління

Державної�фіс�альної�сл
жби�У�раїни�нежит-

лово�о�приміщення��ом
нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�на�в
л.

Литвинен�о-Воль�ем
т,�3-а�(від�28.04.2015

№ 08/231-1102/ПР).

115.�Про�передач
�до�сфери�
правління

Головно�о��вартирно-е�спл
атаційно�о�
прав-

ління�Збройних�сил�У�раїни�нежилих�б
дин-

�ів�та�приміщень��ом
нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�по�о-

дження��ом
нальном
�підприємств
�«Київ-

житлоспеце�спл
атація»�списання�забор�о-

ваності�(від�28.04.2015�№ 08/231-1101/ПР).

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

сь�ої�місь�ої�ради�від�19.03.2015�№ 275/1140

«Про�проведення��он�
рсно�о�відбор
��ан-

дидатів�на�заміщення�ва�антних�посад��е-

рівни�ів�засобів�масової�інформації�Київсь�ої

місь�ої�ради».

Київський міський голова 
В. Кличко

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå

ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êóñòàíàéñüêà, 5.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 157,7 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (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: 1 853 400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà: 14 394,74 áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á, ì. Êè¿â, 03039,òåë.: (044) 525-19-63, 525-19-17).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

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.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 15,19 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1 ïîâåðñ³ ÄÍÇ ¹ 800 íà
âóë. Òðîñòÿíåöüê³é, 3-À, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà),
òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè — 323 500,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü 4731,19 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî
êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

КОЛЬОРОПОДІЛ 

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà,

51-à, ðåïðîöåíòð 

ãàçåòè «Õðåùàòèê».

А2
(ôîðìàò

660õ560 ìì)
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kreschatic.

kiev.ua
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ÎÂÍÈ, äàéòå äîðîãó òèì,

õòî ðâåòüñÿ âïåðåä! Ôîð-

òóíèòèìå ïðè óìîâ³, ùî

íå áóäåòå âèñêî÷êîþ, ïðîÿâëÿòè-

ìåòå õèñò áëèñêó÷îãî äèïëîìàòà

òàì, äå ñïàëàõóþòü ñóòè÷êè.

Ó ÒÅËÜÖ²Â äåíü êàðì³÷íî¿

«íåâîë³», ÿêùî õî÷åòå ÷î-

ãîñü äîñÿãòè—ïðèãîòóéòå-

ñÿ äî æåðòâ. Ïðî íèõ íå âàðòî æà-

ë³òè, àäæå öå ðîçïëàòà çà ÿê³ñü ïðî-

ìàõè òà ïîìèëêè,äîïóùåí³ â ìèíó-

ëîìó.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, äåíü ïðîìàé-

íå ï³ä ðåâîëþö³éíèìè çíà-

ìåíàìè, ãóðòóéòåñÿ ³ç ñî-

ðàòíèêàìè ïî äóõó ³ çëàãîäæåíî

ä³éòå, öå çîðÿíèé ÷àñ, äå çàâäÿêè

ãåí³àëüí³é êì³òëèâîñò³ âè çíàéäå-

òå âèõ³ä ³ç áóäü-ÿêî¿ ñêðóòè.

ÐÀÊÈ, óñêëàäíåííÿ î÷³-

êóþòüñÿ â ð³çíîìàí³òí³é

ä³ÿëüíîñò³,à îñîáëèâî äîø-

êóëÿòèìóòü â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³, äå

âè ïðîõîäèòå äîëåíîñíèé êàð’ºð-

íèé ðóá³êîí.Òîæ ë³ïøå (ïî ìîæëè-

âîñò³) íå ïîòðàïëÿòè íà î÷³ íà÷àëü-

ñòâó, ³íàêøå ÷åðåç íàïàäè íåãàòèâ-

íèõ åìîö³é ìîæåòå çàâäàòè øêî-

äè çäîðîâ’þ.

ËÅÂÈ, ÿñêðàâèé ³íäèâ³äó-

àë³çì òà íàäì³ðíà ïðè-

õèëüí³ñòü ÿêèì-íåáóäü

ïðèíöèïàì ìîæóòü ñòàòè äëÿ âàñ

ÿê äæåðåëîì äîäàòêîâîãî åíòóç³-

àçìó, òàê ³ ïðè÷èíîþ íåïðîãíîçî-

âàíèõ ïðîáëåì.Âè íà êîæíîìó êðî-

ö³ ðèçèêóºòå âèðèòè ñîá³ ÿìó, âè-

áðàòèñÿ çâ³äêè áóäå ñêëàäíî.

Äëÿ Ä²Â ïðè÷èíîþ áàí-

êðóòñòâ òà íåãàðàçä³â áó-

äå íàñàìïåðåä íåïðàâèëü-

íà îðãàí³çàö³ÿ ñïðàâ. Àêòèâ³çóéòå

ãîñïîäàðñüêèé õèñò, ùî çàñòðàõóº

â³ä ðèçèêîâèõ ïðîâàë³â òà ð³çíî-

ìàí³òíèõ âòðàò.

ÒÅÐÅÇÈ, áóäüòå ó áîéîâ³é

ôîðì³ ³ ñêîíöåíòðóéòåñÿ

íà âàæëèâèõ ñïðàâàõ, íè-

í³ äîâåäåòüñÿ ïóñòèòè â õ³ä áîéî-

âó àðòèëåð³þ, àáè â³äáèòè àòàêè ç

ð³çíèõ ñòîð³í. ßêùî õî÷åòå äîáè-

òèñÿ óñï³õó,òî ïåðåñèä³òè â îêîï³ ãðî-

çîâ³ ïîä³¿ äíÿ ³ íå ñïîä³âàéòåñÿ!

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, íå ïåðåäàé-

òå êóò³ ìåäó ïîëóì’ÿíèì

òðóäîâèì åíòóç³àçìîì,

â÷àñíî ãàëüìóéòå ðîáî÷îãî ëîêîìî-

òèâà, íàäëèøîê àêòèâíîñò³ íåùàä-

íî óäàðèòü ïî çäîðîâ’þ.Ðèçèê òðàâì,

êîíôë³êò³â, õ³ðóðã³÷íèõ âòðó÷àíü

äóæå âèñîêèé.

Äëÿ ÑÒÐ²ËÜÖ²Â íà ëþáîâ-

íèõ òà òâîð÷èõ ïåðåãîíàõ

äîëÿ ïðèãîòóâàëà ÷èìàëî

ñþðïðèç³â — ÿê ïðèºìíèõ, òàê ³ íå-

ãàòèâíèõ. Íà ùàñòÿ, ôîðòóíà âàì

ïîñì³õàºòñÿ, òîæ çàâäÿêè ïðèðîä-

íîìó îïòèì³çìó òà åíåðã³éíîìó õà-

ðàêòåðó âäàñòüñÿ âèêðóòèòèñÿ ³ç

íàéñêëàäí³øèõ ñèòóàö³é!

Ó ÊÎÇÅÐÎÃ²Â ãîëîâà ïàìî-

ðî÷èòèìåòüñÿ â³ä ïîáóòî-

âèõ êëîïîò³â,ñ³ìåéíèõ ñâà-

ðîê,ä³ëîâèõ íåïîðîçóì³íü, ïðîôå-

ñ³éíèõ ïðîáëåì.Æèòòÿ ÿê ì³ííå ïî-

ëå, ³ â î÷³êóâàíí³ äå ðâîíå, âè ìî-

æåòå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ïñèõîïàòà.

Íàñïðàâä³ â ñ³ìåéíèõ ñò³íàõ éäå

â³äïðàöþâàííÿ êàðì³÷íèõ áîðã³â,

âíàñë³äîê ÷îãî íåçàáàðîì â³äêðèº-

òüñÿ áðàìà ó ùàñëèâå ìàéáóòíº.

ÂÎÄÎË²¯, òóðèñòè÷í³ ìàí-

äð³âêè,ïî¿çäêè,â³äðÿäæåí-

íÿ, ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè

ïðîõîäèòèìóòü ï³ä àêîìïàíåìåíò

ìèíóëèõ ñïîãàä³â, â³äïðàöüîâàíèõ

ïðîãðàì.Ç îäíîãî áîêó,ïåðåøêîäè

ï³äí³ìàòèìóòü áîéîâèé äóõ ³ óêð³ï-

ëþâàòèìóòü âîëþ äî ïåðåìîãè,ç ³í-

øîãî — â³äí³ìàòèìóòü ó âàñ ñèëè ³

âèïðîáîâóâàòèìóòü íà ì³öí³ñòü.

ÐÈÁÈ,îáñòàâèíè äíÿ âèìà-

ãàþòü ïðîÿâèòè âñþ áàãà-

òîãðàíí³ñòü ñâîº¿ íàòóðè,

äå, ïðèì³ðîì, â³äâàãó äîâåäåòüñÿ

ïîºäíóâàòè ç îáåðåæí³ñòþ, à ö³ëå-

ñïðÿìîâàí³ñòü ³ ïðèíöèïîâ³ñòü— ç

óì³ííÿì â÷àñíî â³äìîâèòèñÿ â³ä

íåâ³ðíîãî íàïðÿìó ³ ãîòîâí³ñòþ

øâèäêî çì³íèòè êóðñ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 750 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 54 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +29o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 35 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +24o

Àòì. òèñê: 749 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

ãîðîñêîï

5 ñåðïíÿ

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 5 ñåðïíÿ

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 42471
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Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

5 ñåðïíÿ 2015 ð.
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ì³æíàðîäíèé äåíü ñâ³òëîôîðà
1772 — îãîëîøåíî ìàí³ôåñò ïðî

Ïåðøèé ïîä³ë Ïîëüù³—Ðîñ³ÿ,Ïðó-

ñ³ÿ ³ Àâñòð³ÿ ðîçä³ëèëè ì³æ ñîáîþ

òåðèòîð³þ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿.

1886—ó ÑØÀ âèéøëà ãàçåòà «Àìå-

ðèêà», ïåðøà ãàçåòà óêðà¿íñüêîþ

ìîâîþ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ÑØÀ.

1914—ó ì³ñò³ Êë³âëåíä (ÑØÀ) âñòà-

íîâëåíî ïåðø³ â ñâ³ò³ åëåêòðè÷í³

ñâ³òëîôîðè, ÿê³ ìàëè äâà êîëüî-

ðè — ÷åðâîíèé ³ çåëåíèé. Ïåðøèé

ñâ³òëîôîð â Óêðà¿í³ áóâ âñòàíîâ-

ëåíèé â 1936 ðîö³ ó Õàðêîâ³.

1962 — àìåðèêàíñüêà ê³íîàêòðèñà

Ìåðèë³í Ìîíðî çíàéäåíà ìåðòâîþ

ó ñâîºìó äîì³ â Ëîñ-Àíäæåëåñ³.

1963 — ó Ìîñêâ³ ÑÐÑÐ, ÑØÀ ³ Âåëè-

êîáðèòàí³ÿ ï³äïèñàëè «Äîãîâ³ð ïðî

çàáîðîíó âèïðîáóâàíü ÿäåðíî¿ çáðî¿

â àòìîñôåð³, êîñì³÷íîìó ïðîñòîð³

é ï³ä âîäîþ».Äîãîâ³ð íàáóâ ÷èííî-

ñò³ 10 æîâòíÿ 1963 ðîêó, ³ ñüîãîäí³

éîãî ó÷àñíèêàìè º 131 äåðæàâà.

Â ñåðïí³ ìîæíà áóäå â³ä÷óòè ñìàê 
Àìåðèêè â Êèºâ³
Â ÑÅÐÅÄÈÍ² ñåðïíÿ â Êèºâ³ çàïëàíîâàíèé ôåñòè-
âàëü àìåðèêàíñüêî¿ êóëüòóðè USA in UA. ² äàòà òî÷-
íà âæå º — ï’ÿòíàäöÿòå-ø³ñòíàäöÿòå ÷èñëî îñòàí-
íüîãî ì³ñÿöÿ ë³òà, ïîâ³äîìëÿº volianarodu.org.ua.

Ãîñò³ ôåñòó ñêóøòóþòü òðàäèö³éí³ ôàñòôóäè, ïî-
ñëóõàþòü ³ ïîòàíöþþòü ï³ä êàíòð³, äæàç ³, çâè÷àéíî
æ, ðîê-í-ðîë. Àâòîëþáèòåë³ çìîæóòü íàñîëîäèòèñÿ
ðåòðî-ìàøèíàìè. Ïðî öå âæå îãîëîñèëè ïðåäñòàâ-
íèêè çàõîäó íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³.

Æèòåëÿì ³ ãîñòÿì ñòîëèö³ òàêîæ îá³öÿþòü ïðîâåñ-
òè áåçë³÷ ìàéñòåð-êëàñ³â. Íàïðèêëàä, ÷è çíàºòå âè, ÿê
ïðèãîòóâàòè ñïðàâæí³ êðèëüöÿ ïî-ï³âäåííîìó, ÷èë³
êîí êàðíå àáî íüþ-éîðêñüêèé ÷³çêåéê? Òàêîæ ï³ä ÷óé-
íèì êåð³âíèöòâîì êè¿âñüêèõ øåô-êóõàð³â ìîæíà áó-
äå ñïðîáóâàòè ï³äñìàæèòè ì’ÿñî äëÿ ñïðàâæíüîãî áóð-
ãåðà —òåìà, ùî ñòàëà âåëüìè ìîäíîþ çà îñòàíí³é ð³ê.

Íå îá³éäåòüñÿ çàõ³ä ³ áåç õ³ï-õîï áàòëà ³ êîíêóð-
ñó äâ³éíèê³â âåëèêîãî Åëâ³ñà. Äëÿ òèõ, õòî çàõî÷å
ïðîâåñòè ÷àñ ó á³ëüø àêàäåì³÷í³é îáñòàíîâö³, çà-

ïðîøåí³ ñïåö³àëüí³ ëåêòîðè. Âîíè ðîçêàæóòü áàãà-
òî ö³êàâîãî ïðî ïîë³òèêó, á³çíåñ ³ êóëüòóðó Ñïîëó-
÷åíèõ Øòàò³â.

Öå ïåðøèé ïîä³áíèé ôåñòèâàëü äðóæáè Óêðà-
¿íà — ÑØÀ. Ò³ëüêè ¿æà, ò³ëüêè ìóçèêà, ò³ëüêè òîðæå-
ñòâî äåìîêðàò³¿, ïðè÷îìó... áåç ó÷àñò³ àìåðèêàí-
ñüêèõ ÂÌÑ �
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