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Ì³ñüê³ ðåìîíòè îíëàéí
� Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè ³íòåðàêòèâíó êàðòó ðåìîíòíèõ ðîá³ò

ÍÀ ÂÓË. ÀÍÄÐ²ß ÁÓÁÍÎÂÀ 5, ùî
â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³,
ç³áðàëîñÿ áàãàòî ëþäåé — óñ³ì ö³-
êàâî ä³çíàòèñü ïðî íîâó ³íòåðàê-
òèâíó êàðòó ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

«Â³äñüîãîäí³ ïðàöþº êàðòà ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò ó ñòîëèö³, íà ÿê³é
êîæåí êèÿíèí ìîæå ïîáà÷èòè àä-
ðåñè, ïåðåë³ê âèêîíóâàíèõ ðîá³ò ³
òåðì³íè ðåàë³çàö³¿. Ëþäè çâåðòàþ-
òüñÿ äî íàñ ç ïðîáëåìàìè, ÿê³ ïî-
òð³áíî âèð³øèòè, ìè îáðîáëÿºìî
öþ ³íôîðìàö³þ ³ ñêëàäàºìî ñïè-
ñîê îá’ºêò³â äëÿ ïîäàëüøîãî ðåìîí-
òó,— ðîçïîâ³â î÷³ëüíèê ñòîëèö³ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.— Íà ñüîãîäí³ â ì³ñ-
ò³ òðèâàþòü ðîáîòè íà 2000 îá’ºê-
ò³â. Çîêðåìà îáëàøòîâóºìî 200
ñïîðòèâíèõ ³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷è-
ê³â ó âñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çà-
çíà÷èâ, ùî ïîïðè ñêëàäíó ô³íàí-
ñîâó ñèòóàö³þ ì³ñòî çíàéøëî ìîæ-
ëèâ³ñòü óïåðøå çà áàãàòî ðîê³â

ïðîô³íàíñóâàòè ìàñøòàáí³ ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè â æèòëîâèõ áóäèí-
êàõ ³ äâîðàõ.

Â³òàë³é Êëè÷êî íàãîëîñèâ, ùî
êîæåí êèÿíèí, ÿêèé ââàæàº, ùî â
éîãî áóäèíêó ìàº â³äáóòèñÿ îíîâ-
ëåííÿ, ìîæå çâåðíóòèñÿ çà òåëå-
ôîííèì íîìåðîì 15-51.

«Óñå, ùî ìè ðîáèìî,— ðîáèìî
â³äêðèòî òà ïðîçîðî. Ñàìå òîìó
ìè ðîçðîáèëè òàêó êàðòó. Âîäíî-
÷àñ óæå ôîðìóºìî ìàïó ïåðøî-
÷åðãîâèõ ðîá³ò íà 2016 ð³ê íà ï³ä-
ñòàâ³ çâåðíåíü êèÿí»,— çàóâàæèâ
ìåð.

Çà ñëîâàì çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðà Ïàíòåëåºâà,
íà ³íòåðàêòèâí³é êàð-
ò³ êîæåí êèÿíèí ìî-
æå ïîáà÷èòè, ÿêèé

ñàìå âèä ðîá³ò óæå ïðîâåäåíî â
êîíêðåòíîìó áóäèíêó àáî çàïëà-
íîâàíî ïðîâåñòè ³ç ïîñèëàííÿì

íà íîðìàòèâíèé àêò, ÿêèì ðåãëà-
ìåíòîâàíî âèêîíàííÿ òàêèõ ðî-
á³ò. Òàê, ó ñòîëèö³ íåîáõ³äíî çàì³-
íèòè 9 òèñÿ÷ ë³ôò³â. Âàðò³ñòü îä-
íîãî ï³äéîìíèêà — â³ä 500 òèñ. äî
1 ìëí ãðí.

«Íàø³ äâà ãîëîâí³ çàâäàííÿ çà-
ðàç — ï³äãîòîâêà äî îïàëþâàëüíî-
ãî ñåçîíó òà ôîðìóâàííÿ ïðîãðà-
ìè ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà íàñòóïíèé
ð³ê»,— äîäàâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Òàêîæ çà ö³ºþ àäðåñîþ â Ãîëî-
ñ³ºâ³ ùå îäíà ïðèºìíà íîâèíà —
ââîäèòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâèé
äèòÿ÷èé ñó÷àñíèé ìàéäàí÷èê. Ì³ñ-
öåâ³ ä³òè ò³øàòüñÿ òà ðàä³þòü.

Þíà êèÿíêà Ìàðãàðèòà, ÿê³é 12
ðîê³â, ðîçïîâ³ëà, ùî òóò áóâ ñòà-
ðèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, íà ÿêî-
ìó ðîçëàìàëè ãîéäàëêó. Òîìó ä³òè
áóëè âèìóøåí³ êàòàòèñÿ íà ãîé-
äàëêàõ â íàâêîëèøí³õ äâîðàõ. Àëå
áàòüêàì öå íå ïîäîáàëîñü, àäæå
âîíè õâèëþâàëèñü çà ìàëå÷ó. Òå-
ïåð ïèòàííÿ âèð³øåíî — ìàéäàí-
÷èê â³äêðèòî.

«Íà öüîìó ìàéäàí÷èêó âñòàíîâ-
ëþþòü ãîéäàëêó, ãîéäàëêó-áàëàí-
ñåð, òðè áàøòè, ï³ñî÷íèöþ. Òàêîæ
çàâåçåíî ÷èñòèé ï³ñîê. Òàêèé ìàé-
äàí÷èê êîøòóº ì³ñòó 55-60 òèñÿ÷
ãðí»,— çàçíà÷èâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ 

Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ì³ñüêèé
ãîëîâà ïîñï³ëêóâàâñÿ ç êèÿíàìè.
Äî ìåðà çâåðíóëàñÿ ïðàö³âíèöÿ
öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,

ä³òåé òà ìîëîä³ ïàí³ Àëëà. Æ³íêà
ðîçïîâ³ëà, ùî âîíà äåðæàâíèé ïðà-
ö³âíèê ç íèçüêîþ çàðïëàòîþ, ìàº
òðüîõ ä³òåé òà íåïðàöþþ÷îãî ÷î-
ëîâ³êà. Ìåøêàº áàãàòîä³òíà ðîäè-
íà â ãóðòîæèòêó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³. Æ³íêà ñòî¿òü íà ÷åðç³ íà
êâàðòèðó, àëå ïîêè ùî ¿é í³õòî íå
îá³öÿº ïîêðàùåííÿ æèòëîâèõ óìîâ.
Ïàí³ Àëëà ðîçïîâ³ëà, ùî õî÷å, àáè
â ãóðòîæèòêó âèä³ëèëè ¿ì ùå ê³ì-
íàòó. Âîíà ïîïðîñèëà ìåðà äîïî-
ìîãòè ³ ðîç³áðàòèñÿ, ÷è íåìàº êî-
ðóïö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ â ðîçïîä³ë³
ê³ìíàò ó ãóðòîæèòêàõ.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî ó
ñòîëèö³ íà êâàðòèðíîìó îáë³êó ïå-
ðåáóâàþòü 65 òèñÿ÷ îñ³á, ñåðåä
ÿêèõ — á³éö³ ÀÒÎ, áàãàòîä³òí³ ðî-
äèíè òà ³íø³ íåçàõèùåí³ âåðñòâè
íàñåëåííÿ.

«Ñèòóàö³ÿ ñêëàäíà, àëå êîæíå
òàêå çâåðíåííÿ ìè ðîçãëÿäàºìî
îñîáèñòî»,— çàïåâíèâ Â³òàë³é 
Âîëîäèìèðîâè÷ �

Äî ñëîâà,óñ³ îõî÷³ ìåø-
êàíö³ ñòîëèö³ ìîæóòü çà-
âàíòàæèòè êàðòó çà ïî-
ñèëàííÿì:

https://www.google.
com/maps/d/u/0/viewer?
hl=ru&authuser=0&mid=zzD
GVQ3jNpnU.k6Jozh6Lgsaw.

Ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî
ïðåçåíòóâàâ ³íòåðàêòèâíó êàðòó ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó
ñòîëèö³. Â³äòåïåð êîæåí îõî÷èé çìîæå ä³çíàòèñÿ
ïðî çàïëàíîâàí³ ðåìîíòí³ çàõîäè ó ì³ñò³. Òàêîæ ó
öüîìó ðàéîí³ ñüîãîäí³ áóäå ââåäåíî â åêñïëóàòà-
ö³þ íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïðåçåíòóâàâ ³íòåðàêòèâíó êàðòó ðåìîíòíèõ ðîá³ò ó ñòîëèö³

Äî óâàãè ÷èòà÷³â ãàçåòè
«Õðåùàòèê»!

Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íàãàäóºìî âàì, ùî,

çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó

¹ 408/1273 «Ïðî ðåîðãàí³çàö³þ êî-

ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ», ñòâîðåíî

ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â», ùî âèäàâàòèìå

äâ³ ãàçåòè. Çàñíîâíèê âèð³øèâ, ùî

«Õðåùàòèê» ñòàíå îô³ö³éíèì âèäàí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à ãàçåòà

«Âå÷³ðí³é Êè¿â» ðîçâèâàòèìåòüñÿ ÿê

ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèé òèæíåâèê. Â

ìåæàõ ö³º¿ ðåîðãàí³çàö³¿ ç 13 ñåðïíÿ

2015 ðîêó ãàçåòà «Õðåùàòèê» áóäå

âèõîäèòè â ³íøîìó ôîðìàò³ ïî â³â-

òîðêàõ, ñåðåäàõ ³ ï’ÿòíèöÿõ.

×èòà÷³, ÿê³ ïåðåäïëàòèëè ãàçåòó

«Õðåùàòèê», ó ÷åòâåð áóäóòü îòðè-

ìóâàòè «Âå÷³ðí³é Êè¿â» ç ïðîãðàìîþ

òåëåáà÷åííÿ íà òèæäåíü. Çì³íè çà-

ïðîâàäæóþòüñÿ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.

Ìè äîêëàäåìî âñ³õ çóñèëü, àáè â ðå-

çóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ îáèäâà âèäàí-

íÿ ñòàëè ùå ö³êàâ³øèìè òà êîðèñí³-

øèìè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âè áóäåòå

çàëèøàòèñü ç íàìè ³ íàäàë³! 

Äÿêóºìî çà ðîçóì³ííÿ.

Êîëåêòèâ ðåäàêö³¿ 

ãàçåòè «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëèö³ 
ðîçïî÷èíàþòüñÿ
øê³ëüí³ ÿðìàðêè,
ÿê³ òðèâàòèìóòü
äî 16 ñåðïíÿ

Íàïåðåäîäí³ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðî-

êó â ñòîëèö³ òðàäèö³éíî ðîçïî÷èíàþ-

òüñÿ ÿðìàðêè, íà ÿêèõ ìîæíà êóïèòè

ïèñüìîâå ïðèëàääÿ, îäÿã, âçóòòÿ òà

³íø³ òîâàðè øê³ëüíîãî àñîðòèìåíòó çà

ïîì³ðíèìè ö³íàìè áåçïîñåðåäíüî

â³ä âèðîáíèê³â.Äî 10 ñåðïíÿ ÿðìàð-

êè òðèâàòèìóòü ó ðàéîíàõ, à 15-16

ñåðïíÿ — íà Õðåùàòèêó. Â³äïîâ³äíå

ðîçïîðÿäæåííÿ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà ãîëîâí³é âóëèö³ ñòîëèö³ çàãàëü-

íîì³ñüêèé ÿðìàðîê â³äáóâàòèìåòüñÿ

íà íåïàðíîìó áîö³ íèæíüîãî òðîòóàðó

ì³æ ñòàíö³ºþ ìåòðî «Õðåùàòèê» ³ Áåñ-

ñàðàáñüêèì ðèíêîì. Êð³ì òîãî, 15

ñåðïíÿ ç 13.00 äî 15.00 â³äâ³äóâà÷³â

ïîðàäóþòü âèñòóïàìè äèòÿ÷èõ êîëåê-

òèâ³â íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, à äëÿ íàé-

ìåíøèõ ïîêóïö³â âëàøòóþòü ìàéñòåð-

êëàñè òà äèòÿ÷³ ðîçâàãè.

Îðãàí³çàòîðîì çàãàëüíîì³ñüêîãî

òà ñï³âîðãàí³çàòîðîì ðàéîííèõ ÿð-

ìàðê³â âèçíà÷åíî êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Ì³ñüêèé ìàãàçèí». Âîíî

ìàº ñï³ëüíî ç ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³-

ÿìè âèçíà÷èòè ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ ïðî-

äàæó, ðîçðîáèòè ñõåìó ðîçì³ùåííÿ

îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà óçãîäèòè ¿¿ ç Äåïàð-

òàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèò-

êó ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ.

Äî îðãàí³çàö³¿ ÿðìàðê³â òàêîæ áó-

äóòü çàëó÷åí³ ï³äïðèºìñòâà ëåãêî¿

ïðîìèñëîâîñò³ Êèºâà, âèðîáíèêè

øê³ëüíèõ òîâàð³â ç ³íøèõ ðåã³îí³â

Óêðà¿íè,äèñòðèá’þòîðè òà ï³äïðèºì-

ñòâà òîðã³âë³.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва 
на 2015 рік»

Рішення Київської міської ради № 925/1789 від 30 липня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.07.2015 № 713 «Про схва'
лення проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28
січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�28�січня�2015�ро���№60/925�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2015�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«22�820�317,05»,

«21�340�176,0»,�«1�480�141,05»�замінити�циф-

рами� «23� 172� 015,65»,� «21� 358� 186,0»,�

«1�813�829,65»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«22�442�178,36»,

«18�609�537,35»,�«3�832�641,01»�замінити�циф-

рами� «22� 972� 779,06»,� «18� 639� 339,35»,�

«4�333�439,71»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«379�638,69»,�

«2�730�638,65»�замінити�цифрами�«200�736,59»,

«2�718�846,65»�відповідно.

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«2�350�999,96»

замінити�цифрами�«2�518�110,06».

1.2.�У�п�н�ті�2�цифри�«18�609�537,35»,�

«3� 832� 641,01»� замінити� цифрами�

«18�639�339,35»,�«4�333�439,71»�відповідно.

1.3.�П�н�т�10�доповнити�абзацом�13�та�о"о

зміст�:

«оплата�посл�"�з�охорони�державних�(�ом�-

нальних)�за�ладів���льт�ри�(2240)».

1.4.�У�п�н�ті�11�цифри�«8�161�359,53»�замі-

нити�цифрами�«8�226�375,8».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�2,�3,

6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міста

Києва�на�2015�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно"о��о-

де�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення���"а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»���деся-

тиденний�термін�з�дня�йо"о�прийняття.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�рішення

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но"о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін у додатки до рішення Київської міської ради
від 13 листопада 2014 року № 373/373 

«Про повернення історичних назв та перейменування вулиць,
площ, провулків у місті Києві»

Рішення Київської міської ради № 617/1481 від 11 червня 2015 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України «Про місцеве самовря'

дування в Україні», у зв’язку з технічною правкою Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Граф��5�позиції�1�додат�а�1�та�"раф��5�по-

зиції�4�додат�а�2�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�13�листопада�2014�ро���№�373/373

«Про�повернення�історичних�назв�та�перейме-

н�вання�в�лиць,�площ,�пров�л�ів���місті�Києві»

після�слів�«Голосіївсь�ий»�доповнити�словом

«Печерсь�ий».

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

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

ди�«Хрещати�».

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

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

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

"іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова В. Кличко

Про створення комунального некомерційного підприємства
"Київський міський медичний центр 

"Академія здоров'я людини" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 767/1631 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України, статей 78, 137 Господарського кодексу України, пунк'

ту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою надання ме'
дичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного використання майна територіальної грома'
ди міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.� Створити� �ом�нальне� не�омерційне

підприємство�"Київсь�ий�місь�ий�медичний

центр�"А�адемія�здоров'я�людини"�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації).

2.�Визначити�розмір�стат�тно"о��апітал���о-

м�нально"о�не�омерційно"о�підприємства

"Київсь�ий�місь�ий�медичний�центр�"А�адемія

здоров'я�людини"�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь-

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

адміністрації)�в�с�мі�10�000,�00�(десять�тисяч)

"ривень.

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

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

3.1.�Здійснити�ор"анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо"о�рішен-

ня.

3.2.�Затвердити�Стат�т��ом�нально"о�не�о-

мерційно"о�підприємства�"Київсь�ий�місь�ий

медичний�центр�"А�адемія�здоров'я�людини"

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

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

3.3.�За�ріпити�за��ом�нальним�не�омерційним

підприємством�"Київсь�ий�місь�ий�медичний

центр�"А�адемія�здоров'я�людини"�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�на�праві�оператив-

но"о��правління�об'є�ти�нер�хомо"о�майна

з"ідно�з�додат�ом.

3.4.�Вчинити�ор"анізаційно-правові�дії�що-

до�за�ріплення�за��ом�нальним�не�омерційним

підприємством�"Київсь�ий�місь�ий�медичний

центр�"А�адемія�здоров'я�людини"�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�об'є�тів�не-

р�хомо"о�майна,�зазначених���додат���до�

цьо"о�рішення.

4.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офіційно

оприлюднити�в�"азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради

"Хрещати�".

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�рішен-

ня�по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь-

�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здо-

ров'я� та�соціальної�політи�и�та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

власності.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�ро���№�767/1631

Перелік об'єктів нерухомого майна, що закріплюється за комунальним
некомерційним підприємством "Київський міський медичний центр

"Академія здоров'я людини" виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на праві оперативного

управління
№
п/п

Назва закладу охорони здоров'я Адреса об'єкта нерухомого
майна

Площа нерухомого майна та його
характеристики

1. Акушерсько�гінекологічний корпус
(виділ зі складу Київської міської
клінічної лікарні №1)

02091, м. Київ, Харківське
шосе, 121

3494 кв.м 
окрема будівля 
3 поверхи

2. Лікувально�діагностичний корпус
(виділ зі складу Київської міської
клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

885 кв. м 
частина 1�го поверху 
(Блок А) 
293,14 кв.м 
частина 2�го поверху 
(Блок Б) 
650 кв.м 
частина 2�го поверху 
(Блок В) 
75 кв.м 
частина 3�го поверху 
(Блок В)

3. Старий терапевтичний корпус (виділ
зі складу Київської міської клінічної
лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

7141,4 кв.м 
окрема будівля 
9 поверхів

4. Лікувально�палатний корпус (виділ зі
складу Київської міської клінічної
лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

1480 кв.м 
частина 1�го поверху 
секції 1,2,3 
890 кв.м 
частина 5�го поверху
секції 2, 3 
538 кв.м 
частина 8�го поверху 
секція 1 
890 кв.м 
частина 9�го поверху 
секції 2, 3

5. Старий корпус баклабораторії (виділ
зі складу Київської міської клінічної
лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

494 кв.м окрема 
будівля 
2 поверхи

6. Старий патологоанатомічний корпус
(виділ зі складу Київської міської
клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

129 кв.м окрема 
будівля 
1 поверх

7. Харчоблок (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

120 кв.м 
окрема будівля 
частина 1�го поверху 
180 кв.м 
окрема будівля 
частина підвалу

8. Пральня (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

220 кв. м 
окрема будівля 
частина 1�го поверху 
120 кв. м 
окрема будівля 
частина 2�го поверху

9. Павільйон (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні № 1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

94 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

10. Киснева (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

12,9 кв.м окрема будівля 
частина 1�го поверху

11. Гараж (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні № 1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

18 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

12. Гараж (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні № 1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

18 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

13. Гараж (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

18 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

14. Бокс (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні № 1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

22,5 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

15. Бокс (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

22,5 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

16. Господарське приміщення (виділ зі
складу Київської міської клінічної
лікарні № 1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

147 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

17. Приміщення АТС та дезкамер (виділ зі
складу Київської міської клінічної
лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

510 кв. м 
окрема будівля 
2 поверхи

18. Господарське приміщення (виділ зі
складу Київської міської клінічної
лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

293 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

19. Прорабська (виділ зі складу Київської
міської клінічної лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

60 кв. м 
окрема будівля 
1 поверх

20. Споруда ЦО (підземна) (виділ зі
складу Київської міської клінічної
лікарні № 1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

570 кв.м 
підземна споруда

21. Адміністративний корпус (виділ зі
складу Київської міської клінічної
лікарні №1)

02091, м.Київ, Харківське
шосе, 121

370 кв. м 
окрема будівля 
частина 1�го поверху 
(праве крило) 
370 кв. м 
окрема будівля 
частина 2�го поверху 
(праве крило)

Київський міський голова В. Кличко
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№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман Богданович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відкритості використання депутатами Київради бюджетних
коштів на вирішення соціально�економічних проблем, виконання
передвиборчих програм та доручень виборців в 2015 році

2. АНДРЕЙКО Роман Богданович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо перевірки пункту прийому вторинної сировини в
Голосіївському районі

3. АНДРЕЙКО Роман Богданович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ситуації з реконструкції парку відпочинку "Оболонь" в
урочищі Наталка на Оболонській набережній в Оболонському
районі

4. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо сприяння у виконанні забудовником соціальних зобов'язань

5. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Керівнику ПАТ АК "Київенерго" РТМ "Голосієво" Левчуку Є. А. 
Щодо надання окремих відомостей про тепловий лічильник у
буд.№ 2 на вул. Якубовського

6. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо повторного вжиття заходів з перевірки законності
будівництва на вул. Воскресенській, 2�а

7. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо надання копії адресного переліку будинків комунальної
власності міста Києва для виконання у 2015 році ремонтних робіт за
рахунок цільового фонду КП "Київжитлоспецексплуатація" за
розміщення телекомунікаційних мереж у житлових та нежитлових
будівлях

8. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Першому заступнику голови Державної архітектурно�будівельної
інспекції України Драчу С. В. 
Щодо зняття з реєстрації декларації про початок виконання
будівельних робіт на земельній ділянці на вул. Волгоградській, 25

9. АНДРІЙКО Руслан Юрійович В. о. начальника управління охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Груздо С. М. 
Щодо формування переліку об'єктів м. Києва, що підлягають
перейменуванню

10. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання відомостей про окремі аспекти реконструкції вулиці
Житлової у Печерському районі

11. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо притягнення до відповідальності винних у порушенні
законодавства в ході проведення масових розважальних заходів на
Площі мистецтв у Подільському районі та непорушення їх у
майбутньому

12. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо приватизації земельних ділянок мешканцями будинків №№3,
4, 5, 5�а, 6, 8, 9, 10 на вул. Дяченка та будинків №№1, 2 у пров.
Жданова Дарницького району

13. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо взяття на баланс вулиць та провулків малоповерхової
забудови мікрорайону Бортничі

14. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо оприлюднення результатів досліджень відібраних проб води

15. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо включення будинку № 29 на вул. Леніна в інвестиційну
програму на встановлення вузла обліку теплової енергії у 2015 році

16. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо включення будинку № 10 на вул. Дяченка в інвестиційну
програму на встановлення вузла обліку теплової енергії у 2015 році

17. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо облаштування системи відводу дощових та стічних вод на вул.
Горького у мікрорайоні Бортничі

18. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо облаштування системи відводу дощових та стічних вод у
мікрорайоні Бортничі (Верхні)

19. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо облаштування системи відводу дощових та стічних вод у
мікрорайоні Бортничі

20. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. Голові Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації Сінцову Г. Л. 
Щодо прискорення встановлення лічильників теплової енергії в
житловому будинку № 8 на вул. Декабристів у Дарницькому районі

21. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. Голові Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації Сінцову Г. Л. 
Щодо прискорення встановлення лічильників теплової енергії в
житловому будинку № 12/37 на вул. Декабристів у Дарницькому
районі

22. 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

23. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення відповідних ремонтних робіт у будинку № 34 на
просп. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

24. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення газових
лічильників та лічильників на теплову енергію у буд. 26�а на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

25. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення
індивідуальних газових лічильників у буд. 9�а на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

26. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їзді будинку № 5�а на вул.
Вірменській у Дарницькому районі

27. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо вирішення питання безкоштовного встановлення лічильника
на теплову енергію у буд. 5�а на вул. Вірменській у Дарницькому
районі

28. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо вирішення питання асфальтування доріжки біля буд. 9�з на
просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

29. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо вирішення питання утеплення торцевої стіни у буд. 26 на вул.
Академіка Вербицького у Дарницькому районі

30. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо демонтажу тимчасової споруди, розміщеної на
прибудинковій території будинку на вул. Декабристів, 5�б у
Дарницькому районі

31. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо демонтажу тимчасової споруди, розміщеної на
прибудинковій території будинку на вул. Декабристів, 5 у
Дарницькому районі

32. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо заміни поштових скриньок у будинку № 9�г на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

33. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо благоустрою прибудинкової території буд. 34 на вул.
Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

34. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо створення умов для обслуговування людей з особливими
потребами, зокрема людей з проблемами опорно�рухового
апарату, для відвідування ними культурно�пізнавальних закладів

35. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо правильності надходження до бюджету м. Києва коштів від
збору за місця для паркування автотранспорту та цільового
використання земельних ділянок, наданих КП "Київтранспарксервіс"
під забудову

36. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо знищення зеленої зони та зведення об'єкта будівництва на
просп. Л. Курбаса у Святошинському районі

37. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Директору Департаменту Державної архітектурно�будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо законності будівництва об'єктів у місті Києві

38. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заслуховування керівника КП "Редакція газети "Вечірній Київ"
на пленарному засіданні сесії Київської міської ради 28.05.2015 у
зв'язку з постійним розповсюдженням недостовірної інформації

39. БРИГИНЕЦЬ Павло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо припинення будівництва та демонтажу незаконної забудови
на березі озера у парку Перемоги в Дніпровському районі міста
Києва

40. БРИГИНЕЦЬ Павло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо вирішення питання про продовження договору оренди ТОВ
"Хрещатик" приміщення площею 37 кв. м на вул. Хрещатик, 32 з
метою використання під магазин "Сувеніри"

41. БРИЧУК Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо вирішення проблемних питань мешканців будинків №№ 28,
28�а на бульв. Лесі Українки в Печерському районі

42. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо заміни бойлера в будинку № 12 на вул. Тимофія Шамрила

43. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С. П. 
Щодо вжиття заходів для підвищення рівня культури поводження в
громадському транспорті міста Києва

44. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо бездіяльності посадових осіб органів прокуратури міста Києва

45. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо правомірності розпорядження Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації № 460

46. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо зловживання владою органами досудового розслідування

47. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Директору КП "Київблагоустрій" Кліпі І. А. 
Щодо демонтажу тимчасової споруди на просп. Григоренка (між
вул. А. Ахматової та Тепловозною)

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 453/1317 від 14 травня 2015 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

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

ВИРІШИЛА:

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

деп�татами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о"олоше-

ні�на�пленарном��засіданні�Київсь�ої�місь�ої

ради�14.05.2015,�з"ідно�з�додат�ом.

2.�Посадовим�особам�та�ор"анам,�я�им�на-

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіцій-

н��письмов��відповідь�на�ньо"о�Київсь�ій�місь-

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

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

т�.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о"о�"олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.05.2015�№ 453/1317

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

міської ради 14.05.2015
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48. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо благоустрою прибудинкової території на вул. Ромена
Роллана, 13

49. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо створення належних умов для прийому людей похилого віку
та інвалідів у приміщенні Київської міської ради та Київської міської
державної адміністрації

50. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо неналежного контролю за перевезенням пасажирів
комунальним підприємством "Київпастранс"

51. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забудови на вул. Серафимовича, 2 у Дніпровському районі

52. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання допомоги для придбання ліків важкохворій киянці
Лисенко І. М.

53. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо незаконної забудови на просп. Академіка Глушкова, 2

54. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо перевірки дотримання норм законодавства закладом
громадського харчування

55. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання звітності про результати фінансово�господарської
діяльності комунальних підприємств міста Києва за I квартал 2015
року в порівнянні з планами, затвердженими на аналогічний період
2015 року

56. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення подання Київській міській раді письмового звіту
від усіх головних розпорядників бюджетних коштів про хід
виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
за I квартал 2015 року

57. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо внесення змін до Положення про Департамент земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, проведення
ревізії земель комунальної власності територіальної громади міста
Києва та земель державної власності в межах міста Києва

58. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації, необхідної для проведення перевірки
правомірності будівництва житлового, офісно�торговельного
комплексу із вбудованим закладом для роботи з дітьми на вул. Анрі
Барбюса, 28�а у Печерському районі

59. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Директору Департаменту Державної
архітектурно�будівельної інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо проведення перевірки законності забудов у місті Києві

60. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо вжиття заходів стосовно факту незаконної передачі земельної
ділянки в оренду на вул. Мечникова, між буд. № 9�а та № 11

61. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Директору КП "Київтранспарксервіс"
Першину В. Г. 
Щодо надання звітності про результати фінансово�господарської
діяльності КП "Київтранспарксервіс" за I квартал 2015 і за 2014 рік
(поквартально) та інформації стосовно виконання Концепції
розвитку паркувального простору, затвердженої рішенням
Київської міської ради від 22.01.2015 № 22/887

62. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Заступнику міського голови
� секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо питання фінансування та будівництва ліцею "Інтелект" у 6�му
мікрорайоні житлового масиву Осокорки�Північні

63. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. Заступнику міського голови
� секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо правомірності використання земельної ділянки на
Дніпровській набережній в районі затоки Берковщина у
Дарницькому районі міста Києва

64. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо прискорення опрацювання проекту рішення про припинення
права користування земельними ділянками ТОВ "Академ�Клуб"

65. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відведення земельної ділянки ЖБК "Захисник Батьківщини"
для будівництва житла учасникам АТО та сім'ям загиблих учасників
АТО

66. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відведення земельної ділянки "ЖБК Афганець 2015" для
будівництва житла ветеранам війни в Афганістані

67. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ціноутворення послуги ПАТ "Київгаз" із встановлення газових
лічильників

68. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності фактів отримання та розміру оплати за
проживання тимчасових переселенців у санаторії КП "Київпастранс"
"Супутник"

69. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо умов проживання біженців у центрі для вимушених
переселенців на вул. Мазепи, 6�а

70. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо будівництва на просп. Перемоги, 71�а компанією
"Київміськбуд"

71. ГРЕСЬ Марк Вікторович Голові постійної комісії Київської міської ради з питань
найменувань Резнікову О. Ю. 
Щодо перейменування зупинки "Шулявська" на "Кіностудія ім.
Довженка"

72. ГРЕСЬ Марк Вікторович Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю. В. 
Щодо незаконного виселення працівників ДП НДВАГК "Пуща�
Водиця"

73. ГРЕСЬ Марк Вікторович Директору Департаменту комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Гудзю А. А. 
Щодо незаконного виселення працівників ДП НДВАГК "Пуща�
Водиця"

74. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Директору Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Крикунову Ю. В. 
Щодо порядку компенсації витрат на складне протезування
учасникам АТО

75. ДАНИЛЕНКО Віталій Васильович Київському міському голові Кличку В. В. Директору департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Фіданян О. Г. 
Щодо інформації про стан дошкільних навчальних закладів міста
Києва

76. ДВОРНІКОВ Віктор Металович Генеральному директору КО "Київзеленбуд" Симонову С. А. 
Щодо скверу на бульв. Лесі Українки, 3�а у Печерському районі

77. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо проведення громадських слухань стосовно перейменування
Наводницького парку у Парковий комплекс ООН

78. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О. 
Щодо незадовільного стану бомбосховищ і підвалів у будинках
№№ 11 � 13 на вул. Панаса Мирного у Печерському районі

79. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О. 
Щодо незадовільного стану ґанку, плит і асфальтованого покриття
біля будинку № 6 на вул. Кутузова у Печерському районі

80. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О. 
Щодо незадовільного стану дитячого майданчика біля будинку 
№ 37/2 на вул. Московській

81. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо неналежного надання житлово�комунальних послуг
мешканцям будинку № 37/2 на вул. Московській

82. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту аварійного будинку № 8/15�б на вул. Аніщенка

83. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіву В. В.
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання
законності, правопорядку та боротьби з корупцією Місюренку Є. В. 
Щодо захисту прав киян, ошуканих при будівництві житлового
комплексу "Aston Park" ВАТ "Київреконструкція" на вул.
Солом'янській, 17�а

84. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В.
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування Прокопіву В. В. 
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань освіти,
науки та інноваційної політики Шульзі Н. І. 
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання
законності, правопорядку та боротьби з корупцією Місюренку Є. В.
Щодо забудови території дитячого садочка № 84 на вул. Анрі
Барбюса, 28

85. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо якості питної води та незадовільного водопостачання в місті
Києві

86. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо недопущення включення Центру "Здоров'я" Печерського
району до переліку суб'єктів господарювання, на базі яких
створюється КНП "Центр спортивної медицини міста Києва"

87. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань освіти,
науки та інноваційної політики Шульзі Н. І. 
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання
законності, правопорядку та боротьби з корупцією Місюренку Є. В.
Щодо оренди приміщень дошкільного навчального закладу № 498
на вул. Інститутській, 14�а

88. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо переліку громадських організацій ветеранів, які включені до
фінансування в межах програми "Соціальне партнерство"

89. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо фінансування Спілки Самаритян України та Київської міської
організації товариства Червоного Хреста в межах програми
"Соціальне партнерство"

90. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо переліку соціальних послуг, що надавались установами
відповідно до міської цільової програми "Соціальне партнерство"

91. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення загальноміських соціальних заходів відповідно
до міської цільової програми "Соціальне партнерство"

92. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо переліку громадських організацій жінок та багатодітних
сімей, що включені до фінансування у міській цільовій програмі
"Соціальне партнерство"

93. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо критеріїв відбору благодійних та громадських організацій,
діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання
фінансової підтримки з міської цільової програми "Соціальне
партнерство"

94. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо виконавців заходів соціального спрямування в межах міської
цільової програми "Соціальне партнерство"

95. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо переліку громадських та благодійних організацій, що мають
соціальну спрямованість та які включені для фінансування у міській
цільовій програмі "Соціальне партнерство"

96. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо штатного розпису контактного центру Київської міської
державної адміністрації 15�51

97. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання кошторису заходів стосовно відзначення 1025�ї
річниці Дня Хрещення Русі відповідно до міської комплексної
програми "Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадського суспільства у м. Києві на 2012 � 2016 рр."

98. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання кошторису на проведення заходів щодо відзначення
1025�ї річниці Дня Хрещення Русі відповідно до міської комплексної
програми "Київ: державно�церковні відносини на 2012 � 2015 рр."

99. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення заходів відповідно до міської цільової програми
"Київ етнічний"

100. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо структури видатків на проведення заходів у межах міської
цільової програми "Київ: державно�церковні відносини на 2012 �
2015 рр."

101. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації, Київському
міському голові Кличку В. В. 
Щодо благоустрою та приведення скверу Січневий у первинний
вигляд

102. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо фінансової діяльності КП "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини"

103. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо повної вартості робіт по розробці та вдосконаленню бази
даних домашніх та безпритульних тварин
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103. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо повної вартості робіт по розробці та вдосконаленню бази даних
домашніх та безпритульних тварин

104. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо фінансової діяльності КП "Центр ідентифікації тварин"

105. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо відновлення благоустрою та приведення скверу Січневий у
первинний вигляд

106. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо надання реєстру постачальників КП "Центр ідентифікації тварин"

107. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо фінансової діяльності КП "Притулок для тварин"

108. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О. О. 
Щодо відновлення благоустрою та приведення скверу Січневий у
первинний вигляд

109. ЄСКІНА Олена Олександрівна Директору Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо благоустрою скверу Січневий та надання проектної документації
на будівництво церкви

110. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо розслідування справ по зафіксованим 150 фактам з ознаками
самочинного будівництва

111. ЄСКІНА Олена Олександрівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації відносно офіційного використання
нелегітимного герба міста Києва

112. ЗАКРЕВСЬКА Людмила
Олександрівна

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо негативного ставлення мешканців мікрорайону ТеремкиE1 до
перспективи будівництва приміщень громадського та торговельноE
офісного призначення на просп. Академіка Глушкова із розміщенням
нежитлових приміщень для відпочинку машиністів локомотивних
бригад метрополітену

113. ІЛЬЇН Геннадій Володимирович Директору структурного відокремленого підрозділу "Київської
теплової мережі" Глушаку Є. М. 
Щодо встановлення засобів обліку теплової енергії в багатоквартирних
будинках

114. КАЛІНІЧЕНКО Олег В'ячеславович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо будівництва підземного (надземного) переходу через Велику
кільцеву дорогу

115. КИРИЧЕНКО Катерина
Володимирівна

Начальнику Державної екологічної інспекції у м. Києві Павленку В. В.
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо проведення перевірки дотримання природоохоронного
законодавства підприємствами Оболонського району

116. КИРИЧЕНКО Катерина
Володимирівна

В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. Директору Департаменту
житловоEкомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому
Д. Ю. 
Щодо підстав стягнення з мешканців Деснянського району плати за
встановлення приладів обліку та проведення ремонтних робіт у
житлових будинках

117. КИРИЧЕНКО Катерина
Володимирівна

Заступнику міського голови E секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. Генеральному директору Спеціалізованого
водогосподарського комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Київводфонд" (СВКП "Київводфонд") Максименку О. Ф. 
Щодо відновлення роботи бюветних комплексів у Солом'янському
районі

118. КИРИЧЕНКО Катерина
Володимирівна 
НЕПОП В'ячеслав Іванович

Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. Директору КП
по утриманню зелених насаджень Солом'янського району міста Києва
Приходьку В. П. 
Щодо відновлення благоустрою та дотримання правил громадського
правопорядку та спокою в парках Відрадний, Орлятко, 
ім. Островського у Солом'янському районі міста Києва

119. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. Т. в. о.
голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А. 
Щодо строків відновлення тротуару на вул. Ломоносова (ділянка від
буд. № 39 до буд. № 61)

120. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В. 
Щодо встановлення засобів обмеження паркування автотранспорту на
вул. Хрещатик

121. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо встановлення освітлення на території навколо озер на ТеремкахE2

122. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Рябікіну
П. Б. Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. Начальнику
Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві Рубану О. М.
Прокурору міста Києва 
Щодо несанкціонованої торгівлі на перетині бульв. Івана Лепсе та
просп. Космонавта Комарова

123. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо капітального ремонту даху будинку № 12Eб на вул. Леся Курбаса

124. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо економії електроенергії та капітального ремонту в будинку 
№ 5/8 на вул. Ромена Роллана

125. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо поновлення участі в програмі термосанації ліцею № 303 в
Дарницькому районі

126. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення функціонування басейну в ДНЗ № 290 в
Дарницькому районі

127. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо аварійного стану покрівлі в ліцеї № 303 в Дарницькому районі

128. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт сходових клітин у житловому
будинку на вул. Жукова, 22

129. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо проведення перевірки законності розміщення рекламних
оголошень на вул. Братиславській та просп. Маяковського

130. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення заміни ліфтового обладнання у житловому будинку
на просп. Лісовому, 41

131. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення дезінсекції комах у житловому будинку на вул.
Матеюка, 5

132. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт покрівлі у житловому будинку на
вул. Мілютенка, 18

133. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Начальнику ГУ МВС України в місті Києві Терещуку О. Д. 
Щодо вжиття заходів реагування у зв'язку з постійною стихійною
торгівлею в підземному переході станції Київського метрополітену
"Лісова"

134. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт дитячого майданчика на вул.
Путивльській, 40

135. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення робіт з прибирання сходових клітин та ліфтових кабін
у житловому будинку на вул. ШоломEАлейхема, 12

136. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонту сміттєзбірників та сміттєприймачів у першому
під'їзді житлового будинку на вул. ШоломEАлейхема, 12

137. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення обстеження ліфтового обладнання у житловому
будинку на вул. ШоломEАлейхема, 19

138. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт освітлення у житловому будинку на
вул. ШоломEАлейхема, 12

139. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт сходових клітин у житловому
будинку на вул. ШоломEАлейхема, 24

140. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття на просп.
Лісовому, 17

141. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення обстеження ліфтового обладнання на вул.
Братиславській, 44/2

142. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт ліфтового обладнання на вул.
Космонавта Волкова, 18

143. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт ліфтового обладнання на вул.
Космонавта Волкова, 24

144. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт у житловому будинку на вул.
Жукова, 27

145. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт ліфтового обладнання на вул.
Жукова, 55/6

146. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення прибирання прибудинкової території на вул.
Закревського, 55

147. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт освітлення у житловому будинку на
вул. Кіото, 3

148. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття
прибудинкової території на вул. Братиславській, 32

149. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт спортивного майданчика на вул.
Теодора Драйзера, 9Eб

150. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Голові
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Горбунову
Я. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтного покриття
прибудинкової території на вул. Карбишева, 16

151. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Т. в. о.
голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В. М. 
Щодо проведення ремонтних робіт спортивного майданчика на просп.
Лісовому, 23

152. КУЗИК Петро Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. Голові
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Горбунову Я. В. 
Щодо облаштування скверу на території незаконного будівництва на
вул. Петра Вершигори, 9Eг в Дніпровському районі

153. КУЗИК Петро Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Директору Департаменту Державної
архітектурноEбудівельної інспекції у м. Києві Горобченко Л. А.
Начальнику Державної екологічної інспекції у м. Києві Павленку В. В. 
Щодо перевірки викладених фактів та вжиття заходів стосовно
відновлення порушених прав територіальної громади міста Києва
внаслідок незаконної забудови берегової смуги Дніпра на вул.
МикільськоEСлобідській, 1 у Дніпровському районі

154. КУЗИК Петро Миколайович Голові правління ЖБК "МолодіжнийE10" Демиденко Г. О. 
Щодо надання відповідей на звернення громадян в установлений
законодавством термін

155. КУЗИК Петро Миколайович Голові правління ЖБК "СуднобудівельникE20" Тищенку В. В. 
Щодо надання відповідей на звернення громадян в установлений
законодавством термін
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156. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо організації контролю та проведення незалежного аудиту
діяльності ТМО "Стоматологія"

157. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення загального користування та вільного доступу до
спортивних майданчиків Шевченківського району

158. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення функціонування обладнання для здачі аналізів у
поліклініці на вул. Щербакова, 70 в Шевченківському районі

159. ЛАПШОВ Олександр Васильович Директору Департаменту житловоEкомунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо утеплення зовнішньої стіни квартири № 18 на вул. Зодчих, 16

160. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. Заступнику голови
Київської міської державної адміністрації Рябікіну П. Б. Директору
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Целовальнику С. А. Начальнику відділу містобудування та
землекористування Оболонської РДА в м. Києві Василенку Д. В.
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо непролонгування інформаційних талонів та демонтажу
МАФів

161. ЛОГВІН Андрій Іванович Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В. 
Щодо проведення тендерних закупівель на постачання підшипників
для Київського метрополітену

162. ЛОГВІН Андрій Іванович Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В. 
Щодо проведення тендерних закупівель на виготовлення 1,2
мільйона проїзних карток Київського метрополітену

163. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо доступності та відкритості зони здоров'я на Микільській
Слобідці

164. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо стану ліфтового господарства міста Києва

165. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Директору Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо надання документів стосовно будівництва на вул. Сагайдака, 101

166. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Директору Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Целовальнику С. А. 
Щодо надання документів з будівництва на вул. МикільськоE
Слобідській, 9

167. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вирішення проблем розміщення тимчасових споруд в місті
Києві

168. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо знесення павільйону біля 1 та 2 під'їздів будинку на вул.
Лісківській, 9/22

169. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо централізованого вивозу сміття з територій навчальних
закладів Оболонського району міста Києва

170. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо незаконної торгівлі алкогольними напоями на території
затоки Верблюд в Оболонському районі

171. МИХАЙЛЕНКО Владислав Олегович Голові Служби безпеки України Наливайченку В. О. 
Щодо перевірки об'єкта на території затоки Верблюд в
Оболонському районі

172. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо доцільності використання комунального майна, а саме:
Будинку автора на вул. Б. Хмельницького

173. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Мондриївському В. М. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Подільського району

174. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сінцову Г. Л. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Дарницького району

175. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Оболонського району

176. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Солом'янського району

177. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Святошинського району

178. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації Гарязі О. О. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Шевченківського району

179. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Т. в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації Онуфрійчуку В. М. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Деснянського району

180. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Печерського району

181. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту комунальної власності міста Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Гудзю А. А. 
Щодо оренди комунальної власності (Будинок автора) на вул. 
Б. Хмельницького, 34

182. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту внутрішнього фінансового контролю та
аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Плісу Г. В. 
Щодо здійснення контрольних заходів відносно КП
"ЖитлоінвестбудEУКБ"

183. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю. 
Щодо стану приміщень цивільного захисту у Солом'янському районі
міста Києва

184. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю.
Щодо відновлення функціонування бювету у сквері імені
Ушинського на вул. Пітерській

185. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їздах будинку № 4 на вул.
Уманській

186. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту Державної архітектурноEбудівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо законності проведення будівельних робіт на вул. Донця, 2Eа

187. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту Державної архітектурноEбудівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо законності розташування та проведення будівельних робіт
АЗС на вул. Протасів Яр біля буд. № 17

188. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту Державної архітектурноEбудівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо законності проведення будівельних робіт на вул. Миколи
Островського, 48/50

189. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо видалення зелених насаджень на вул. Донця, 2Eа

190. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо видалення зелених насаджень на вул. Миколи Островського,
48/50

191. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо видалення зелених насаджень біля будівлі № 17 на вул. Протасів Яр

192. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо надання інформації стосовно земельної ділянки біля будівлі 
№ 17 на вул. Протасів Яр

193. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо надання інформації стосовно земельної ділянки на вул. Донця, 2Eа

194. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Першому заступнику голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації Щербаку І. М. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Дніпровського району

195. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо надання інформації стосовно земельної ділянки на вул.
Миколи Островського, 48/50

196. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Гарязі О. О. 
Щодо невиконання договору оренди нежитлового будинку на вул.
Богдана Хмельницького, 34

197. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Т. в. о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А. А. 
Щодо витрат на капітальні ремонти об'єктів, які знаходяться на
території Голосіївського району

198. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності розміщення рекламного засобу
(транспарантаEперетяжки)

199. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ситуації навколо будівництва Центрального сховища
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

200. НАЗАРОВА Рена Рафіковна
РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович
СТРАННІКОВ Андрій Миколайович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності розміщення рекламного засобу (щита,
що стоїть окремо) на просп. Павла Тичини, 20Eб

201. НАЙДЬОНОВ Олександр
Валерійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення світлофора на перетині вул. Моторної та просп.
Науки, 61 в Голосіївському районі

202. НАЙДЬОНОВ Олександр
Валерійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення світлофора на перетині вул. Квітучої та
Академіка Заболотного в Голосіївському районі

203. НЕГРИЧ Микола Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Заступнику міського голови E секретарю
Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо створення комісії з питань контролю за якістю робіт з
благоустрою територій у Солом'янському районі після заміни
теплових мереж ПАТ "Київенерго"

204. НЕГРИЧ Микола Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Заступнику міського голови E секретарю
Київської міської ради Резнікову О. Ю. 
Щодо благоустрою прибудинкової території на вул. Докучаєвській, 5
у Солом'янському районі

205. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо закриття підвалу у будинку № 2Eб на вул. Райдужній у
Дніпровському районі

206. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо ремонту сходових клітин першого поверху четвертого під'їзду у
будинку № 69 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

207. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення на прибудинковій території між будинками № 3Eа
та № 7 на вул. Райдужній у Дніпровському районі дитячого майданчика

208. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення безкоштовною путівкою до санаторноE
курортного закладу інваліда E спинальника Краснодєдової Е. Г.

209. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заміни вентилів на стояках внутрішньобудинкових мереж
будинку № 21Eа на вул. Райдужній Дніпровського району та завезення
піску на дитячий ігровий майданчик, що розташований на
прибудинковій території

210. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення у будинку № 23Eа на бульв. Перова
Дніпровського району теплових лічильників

211. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо будівництва багатоповерхових будинків між вул.
Новомостицькою та вул. Замковецькою у Подільському районі

212. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання неналежної консультації співробітниками Центрів
надання адміністративних послуг в районах міста Києва

213. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо реконструкції та зарежимлення зупинок 1Eго трамваю від вул.
Гната Юри до вул. Симиренка

214. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заміни поштових скриньок, проведення герметизації та
ремонту будинкових швів у будинку № 40 на просп. Відрадному у
Солом'янському районі

215. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо дератизації підвалу житлового будинку № 40 на просп.
Відрадному у Солом'янському районі

216. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виконання рішення Київської міської ради від 19.03.2015 
№ 266/1131 "Про заходи з недопущення порушення прав споживачів
суб'єктами господарювання з централізованого водопостачання та
водовідведення у місті Києві"

217. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виконання виконавчим органом Київської міської ради
Київською міською державною адміністрацією повноважень з
контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав
споживачів у галузі житловоEкомунального господарства

218. ПЕТРОВЕЦЬ Олег Федорович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про проведені аудити та виявлені
порушення законодавства у сфері здійснення державних закупівель

219. ПЕТРОВЕЦЬ Олег Федорович Заступнику міського голови E секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо оприлюднення матеріалів засідань постійних комісій Київської
міської ради

За�інчення	
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
TOB "ÄÁÊ" (04074,ì.Êè¿â, âóë.Ëóãîâà,13) çã³äíî ç äîãîâîðîì ¹ 1 â³ä 02.09.2014 ð.

îòðèìàëî ÷àñòèíó ïðàâ Çàìîâíèêà â³ä Êîìïàí³¿ "Äæóë³àíà Ôàéíåíñ Ñ. À." ïî
áóä³âíèöòâó îá'ºêòà "Áóä³âíèöòâî àäì³í³ñòðàòèâíî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç
âáóäîâàíèìè òà ïðèáóäîâàíèìè íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè ãðîìàäñüêîãî òà
òîðãîâåëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ïàðê³íãîì ïî âóë. Ãëèáî÷èöüê³é, 73-77 â
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

Êîìïëåêñ, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ñêëàäàºòüñÿ ç 5-ñåêö³éíî¿ áóä³âë³ íà 15 ïîâåðõ³â
êîæíà ñåêö³ÿ.

Âîäîñïîæèâàííÿ îá'ºêòà, ùî ïðîåêòóºòüñÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ ç ³ñíóþ÷î¿
âîäîïðîâ³äíî¿ ìåðåæ³ ó ê³ëüêîñò³ 317,84 ì3/äîáó, ñò³÷í³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ äî
êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ ç íàñòóïíèì â³äâåäåííÿì íà ì³ñüê³ î÷èñí³ ñïîðóäè ó
ê³ëüêîñò³ 307,94 ì3/äîáó. Ïåðåäáà÷åíî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â³ä çîâí³øíüî¿ ìåðåæ³.
Ð³÷íå ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ — 8658,95 òèñ. êÂò. ãîä. Öåíòðàë³çîâàíå
òåïëîïîñòà÷àííÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà â³ä òåïëîâèõ ìåðåæ ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî"
³ç çàãàëüíèì òåïëîâèì íàâàíòàæåííÿì 2,789 (3,24) Ãêàë/ãîä (ÌÂò).

Òåðèòîð³ÿ áóäå ñïëàíîâàíà, àñôàëüòîâàíà. Ïåðåäáà÷åíî öåíòðàë³çîâàíå
âèâåçåííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ.Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ îðåíäíèì
òðàíñïîðòîì.

Íà âñ³õ åòàïàõ áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ âïëèâàþòü
íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò.

Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêò³â áóä³âíèöòâà íå ïðèçâåäå äî
ïîã³ðøåííÿ ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè
âèêîíàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì òà ïðàâèë, îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàõèñíèõ
çàõîä³â.

Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ â îáñÿç³ â³äïîâ³äíî äî ÄÁÍ À.2.2-1-2003.

Äëÿ îòðèìàííÿ ðîç'ÿñíåíü ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè ïðîòÿãîì
ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ Çàÿâè çà àäðåñîþ: ïðîåêòíà îðãàí³çàö³ÿ ÏÏ "Àðõ³òåêòóðíà
ìàéñòåðíÿ Êîëÿäåíêî", ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì. Áàæàíà, áóä. 14, òåë. (044) 502-04-16,
e-mail: amko@i.ua

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905457 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 34 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0032) â³ä 25
ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ðîìàíåíêà Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905463 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 40 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0035) â³ä 25
ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Ðîìàíåíêî Îêñàíè Â³êòîð³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909155 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßíòàðí³é, 47 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0060) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó
íà ³ì'ÿ Îñíà÷ Ëþäìèëè Àíàòîë³¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909157 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßíòàðí³é, 43 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0058) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó
íà ³ì'ÿ Çàáëþêà Îëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905464 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,0800 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Ïðîìåíèñò³é, 42 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0036) â³ä 25
ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Îâ÷àðèê Íàòàë³¿ Ãðèãîð³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì.

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

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: 

1) âóë.Ì³ëþòåíêà,18-à,ÄÍÇ ¹ 301,1 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëîùà —155,8 êâ. ì,

ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî

íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç

ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì.

— 7,30 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 1137,09 ãðí, òåðì³í îðåíäè —

2 ðîêè 364 äí³; 

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,

ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280,

ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäóíåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü

ïðîâîäèòüñÿ —10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225,

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

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

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 3,0 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ êñåðîêîï³þâàëüíî¿ òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ ïîñëóã ³ç
êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â (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: 111 100,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 650,68 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó" ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-Á, ì. Êè¿â, 03040, òåë./ôàêñ
525-21-44)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 40, ïëîùà 13,60 êâ. ì,
âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1,15415 òèñ. ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1 ãðí íà ð³ê, íà ñòðîê ä³¿
äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âðàäè. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36, òåë. 425-22-86.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 417-14-61.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà 

ïëîùà, êâ. ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà

âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè,

çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Ó Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1-2 ïîâåðõ ÐÀÉÄÓÆÍÀ ÂÓË., 51 469,50

²ÍØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÍÅÐÓÕÎÌÎÃÎ ÌÀÉÍÀ (êóðñè

ôðàíöóçüêî¿ ìîâè, ôîëüêëîðíèé
ãóðòîê òà ìåòîäè÷í³ êàá³íåòè)

2 ðîêè

Ñòàíîì íà 31.03.2015

15% 150,33 70578,75

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ"
(Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè
ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿
â ìåæàõ âóëèö³ Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ òà ïðîñïåêòó
Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî
äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî
âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ
ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó
ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèö³ Ñàïåðíî-
Ñëîá³äñüêî¿ òà ïðîñïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð. ¹ 518/10006
"Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³"
ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿì, ï. 134.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º
îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ
îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê,
áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó
³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ îá'ºêò³â.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî
ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî
ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî
ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 ð. , êîðèãóâàííÿ
àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ
ç ðîçì³ùåííÿì æèòëà òà ³íøèõ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ,
áóä³âíèöòâîì òà ðåêîíñòðóêö³ºþ óñòàíîâ îñâ³òè,
áóä³âíèöòâîì îá'ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé
ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó
Çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî

ðàéîíó"Ñàïåðíà ñëîá³äêà", óïîðÿäêóâàííÿ òðàíñïîðòíî-
ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè, óòî÷íåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ïàðàìåòð³â çàáóäîâè,
ðåêîíñòðóêö³ÿ òà áóä³âíèöòâî çàêëàä³â îñâ³òè,
çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè òà çáåðåæåííÿ ðåã³îíàëüíîãî
ëàíäøàôòíîãî ïàðêó óðî÷èùå "Ëèñà ãîðà", ó ò.÷.
Ëèñîãîðñüêîãî ôîðòó — ïàì'ÿòêè ì³ñòîáóäóâàííÿ
íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ ³ç çîíîþ îõîðîíè ÿê çåìåëü
³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî
âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå áóäå
â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³
ñâ³òîâîãî ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàòè âèñîêó êîìåðö³éíó
ïðèâàáëèâ³ñòü ³ç çàáåçïå÷åííÿì:

1) ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ ï³äïðèºìñòâàìè
òà óñòàíîâàìè îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à ñàìå:

-áóä³âíèöòâî íîâîãî äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó òà
ðåêîíñòðóêö³ÿ ç äîáóäîâîþ êîðïóñó øêîëè-ã³ìíàç³¿ ¹ 59;

- ñòâîðåííÿ íà ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â
çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ùî âêëþ÷àº
â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíêó: àïòåêè, á³áë³îòåêè, êàôå,
ï³äïðèºìñòâà çâ'ÿçêó, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ
(ïóíêòè ïðèéîìó ïðàëåíü, õ³ì÷èñòîê òà ³í.), îô³ñíèõ
ïðèì³ùåíü, òîðãîâåëüíèõ çàêëàä³â, êàá³íåò³â ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ;

2) ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â â
áàãàòîïîâåðõîâèõ ãàðàæàõ òà ï³äçåìíèõ ïàðê³íãàõ;

3) íîðìàòèâíèì ð³âíåì îçåëåíåííÿ: áóä³âíèöòâî
ñêâåðó âçäîâæ âóë. Ñòîëºòîâà, ïàðêîâî¿ çîíè â ðàéîí³
âóë. Ï³ñàðæåâñüêîãî.

Â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ íîâèõ æèòëî-
âèõ áóäèíê³â îáñÿãîì 98,5 òèñ. ì2, ç íàñåëåííÿì —
3,3 òèñ. îñ³á.

Ïîòðåáà â óñòàíîâàõ îñâ³òè ðîçðàõîâóâàëàñü íà
âñå íàñåëåííÿ ðàéîíó "Ñàïåðíà ñëîá³äêà"— 15,5 òèñ.
îñ³á ³ ñêëàäàº 530 ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ,
ç íèõ ³ñíóþ÷³ ¹ 725 òà ¹ 506 ðîçðàõîâàí³ íà 218 òà
200 ì³ñöü â³äïîâ³äíî, òà 1767 ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øêîëàõ (øêîëà-ã³ìíàç³ÿ ³ì. Áîé÷åíêà ¹ 59 ðîçðàõîâàíà
íà 925 ì³ñöü).

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü
çàäîâîëüíÿºòüñÿ çà ðàõóíîê: áóä³âíèöòâà íîâîãî
äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 112 ì³ñöü òà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ç äîáóäîâîþ êîðïóñó íà 840 ì³ñöü øêîëè-
ã³ìíàç³¿ ¹ 59.

Â ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ óïîðÿäêóâàííÿ, ðåêîí-
ñòðóêö³¿ âóëèöü, ïðî¿çä³â òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâîíèõ
ë³í³é,ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðåìèõ çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàííÿì,
ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà,
çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â
ìåæàõ âóëèö³ Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêî¿ òà ïðîñïåêòó Íàóêè
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â
ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿
òðèâàòèìå äî 05.09.2015 ð.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó
âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³,
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³
ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâ-
ñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà
ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â.
âóë. Õðåùàòèê, 32.
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ÎÂÍÈ, â ëþáîâí³é ñôåð³

íàì³÷àºòüñÿ ïðîöåñ «ïå-

ðåçàâàíòàæåííÿ»: òàê, ÿê

áóëî ðàí³øå, âæå íå áóäå, îäíàê

öå íå ïðèâ³ä ÷õàòè íà ìîðàëüí³

ñòàíäàðòè. Àìóðí³ ïðèãîäè, ñåêñ,

ãðîø³, ïëîòñüê³ íàñîëîäè ìîæóòü

ï³äøòîâõíóòè äî ôàòàëüíèõ íà-

ñë³äê³â. Ñâÿòî âèêîíóéòå âçÿò³ íà

ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ, â÷àñíî ðîçðà-

õîâóéòåñÿ ç áîðãàìè, êðåäèòàìè,

÷óæ³ ³íòåðåñè — ñâÿòàÿ ñâÿòèõ, òî-

ä³ é âàì äîëÿ ïîøëå âèíàãîðîäó.

ÒÅËÜÖ², âè àòëàíò ñ³ìåé-

íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, ñïðÿ-

ìóéòå îñíîâí³ çóñèëëÿ íà

áëàãî äîìàøíüîãî äîáðîáóòó, òóò

ñë³ä ùîñü ìîäåðí³çóâàòè, çì³íèòè

³íòåð’ºð, ñòâîðèâøè êîìôîðòíó îá-

ñòàíîâêó â îñåë³, àáè âñ³ì áóëî äîá-

ðå (äåõòî çì³íèòü ì³ñöå ïðîæèâàí-

íÿ). Íåîäì³ííî âðàõîâóéòå ñìàêè

òà ïîáàæàííÿ äîìî÷àäö³â!

ÁËÈÇÍÞÊÈ, âè àêòèâí³,

íàïîðèñò³, ð³øó÷³, ùî ðî-

áèòü îñîáó ÿñêðàâîþ, çà-

ïàëüíîþ. Ðîçøèðþéòå êîëî íåîð-

äèíàðíèõ çíàéîìñòâ, çàâ’ÿçóéòå ñòî-

ñóíêè ç ëþäüìè âèñîêî¿ äóõîâíî¿

êóëüòóðè, ñàìå íîâèì âïëèâîâèì

çíàéîìèì ñóäèëîñÿ âíåñòè äîëå-

íîñíèé ïåðåâîðîò â áóòòÿ.

ÐÀÊÈ,â ð³çíîáàðâí³é ñôå-

ð³ «õî÷ó — ìîæíà» íàì³-

÷àþòüñÿ êàðäèíàëüí³ çì³-

íè. Öå ñòîñóºòüñÿ ëþáîâíèõ, ñåêñó-

àëüíèõ, äóøåâíèõ, ìàòåð³àëüíèõ

ñòîð³í áóòòÿ. Âè ïåðåïîâíåí³ íî-

âèìè áàæàííÿìè, à ñìàêè, çàïèòè,

³íòåðåñè, æèòòºâ³ ö³ííîñò³ ð³çêî ì³-

íÿþòüñÿ.

ËÅÂÈ, äîâêîëà âàñ ÿñêðà-

âèé åíåðãåòè÷íèé í³ìá,

öå çàâîðîæóº ïóáë³êó,

ñòâîðþº ÷óäîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ

ìàí³ïóëþâàíü ëþäüìè, ùî º ñïî-

êóñîþ â³ä ëóêàâîãî. Òðèìàéòåñÿ

ã³äíî é íå õèçóéòåñÿ, ïðîùàéòå-

ñÿ ç ìèíóëèì, áåðó÷è íà îçáðî-

ºííÿ íàéêðàùèé äîñâ³ä, ³ ºäíàé-

òåñÿ ç îñîáàìè îðèã³íàëüíèìè,

ÿê³ ìàþòü íåòðàäèö³éíå ïðîãðå-

ñèâíå ìèñëåííÿ.

Ä²ÂÈ, áîæåñòâåííå ñìè-

ðåííÿ ïåðåä îáñòàâèíà-

ìè ðîáèòü âàì ÷åñòü,

ñïðèÿº æèòòºâîìó óñï³õó. Çàéìàé-

òåñÿ áëàãîä³éí³ñòþ, ç ðàä³ñòþ âè-

ð³øóéòå ÷óæ³ ïðîáëåìè, íå ðîçðà-

õîâóþ÷è íà øâèäêó âèíàãîðîäó,òî-

ä³ é âëàñí³ ðîçâ’ÿæóòüñÿ àâòîìàòè÷-

íî, ïîë³ïøèòüñÿ çäîðîâ’ÿ. Íå ðîç-

ïîðîøóéòå äîðîãîö³ííèé ïîòåíö³-

àë íà ïóáë³÷í³é àðåí³, ñèëè ïðè-

ìíîæàòüñÿ ïðè óìîâ³, ùî áóäåòå

÷àñò³øå óñàì³òíþâàòèñÿ, ñëóõàòè

ãîëîñ ñîâ³ñò³.

ÒÅÐÅÇÈ º ë³äåðîì â äðóæ-

íüîìó êîëåêòèâ³, ñèìïàò³¿

îäíîäóìö³â ïðîëëþòüñÿ

áàëüçàìîì íà ñåðöå, ³ âè ç êîðîë³â-

ñüêîþ ïîìïåçí³ñòþ îáäàðîâóâàòèìå-

òå ¿õ ïðèõèëüí³ñòþ, çàñòóïíèöòâîì.

Âò³ì, â áðàòñüêèõ ëàâàõ íàì³÷àºòü-

ñÿ «ïåðåçàâàíòàæåííÿ»,õòîñü ç³éäå

ç äèñòàíö³¿,«â³äñ³þòüñÿ» îñîáè,ç ÿêè-

ìè ñòîñóíêè ñåáå âè÷åðïàëè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ôîðòóííà

ñìóãà òðèâàº,íà ðîáîò³ ðî-

ìàíòè÷íà àòìîñôåðà, ùî

ï³äí³ìàº æèòòºâèé òîíóñ, ñïðèÿþ÷è

ëþáîâíèì ôë³ðòàì. ßêùî ïîòðàïè-

ëè ï³ä «áóëüäîçåð» êàäðîâèõ ðå-

îðãàí³çàö³é ³ âàø³ íàä³¿ íà êðàùå íå

îïðàâäàëèñÿ,í³÷îãî òðàã³÷íîãî, çíà-

÷èòü îáðàíà ðîáîòà íå â³äïîâ³äàº

ôàõîâîìó ïîêëèêàííþ. ²ì³òóâàòè

ïîñò³éíî òâîð÷ó ñíàãó íåìîæëèâî.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ âèçíà÷åíî ïå-

ðåãëÿíóòè ïîãëÿäè íà æèò-

òÿ, âçàºìèíè ç ëþäüìè, ñè-

òóàö³¿,ðîçðîáèòè íîâó ô³ëîñîô³þ áóò-

òÿ. ßêùî â÷îðàøí³ ïåðåêîíàííÿ

âæå íå àêòóàëüí³, öå ³ º äçâ³íîê íå-

áåñ, àáè ïîâåðíóòè âàñ íà ïðàâèëü-

íèé øëÿõ. Ïåðåìèêàéòåñÿ íà íîâ³

³äåàëè, çíàíü ³ äîñâ³äó ó âàñ ïðå-

äîñòàòíüî.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ, ïîáóäîâà ïàðò-

íåðñüêèõ ìîñò³â (ä³ëîâèõ,

øëþáíèõ) éäå ïîâíèì õî-

äîì, «ïðèòèðàéòåñÿ» òåìïåðàìåí-

òàìè, óòðèìàéòåñÿ â³ä ãðè â ïåðå-

òÿãóâàííÿ êàíàòó. Âëàäà, ðåñóðñè

íàëåæàòü ³íø³é ñòîðîí³, òîìó, ùîá

âàñ íå îáä³ëèëè,à îáäàðóâàëè ùåä-

ðîòàìè, ïðîäåìîíñòðóéòå, ùî âè

îñîáà ïîðÿäíà, íå çäàòíà íà çëî-

âæèâàííÿ, ôàõ³âåöü âèñîêîãî êëà-

ñó. ² çàòÿìòå: êèäàòè íà ï³âäîðîç³

êàð’ºðíå ñõîäæåííÿ äîëåþ çàáî-

ðîíåíî! Õàòí³ ñïðàâè ïî÷åêàþòü.

ÂÎÄÎË²¯, äëÿ çì³öíåííÿ

ïàðòíåðñüêîãî òàíäåìó

ñêîíöåíòðóéòåñÿ íà ñâî¿é

ïîëîâèíö³, çàðàç âè ç êîõàíèì, ÿê

íèòêà ç ãîëêîþ,ðîçëó÷àòèñÿ íå ìîæ-

íà, ðîá³òü âñå äðóæíî ðàçîì, æè-

â³òü ³íòåðåñàìè îäèí îäíîãî. Áàãà-

òüîõ ÷åêàþòü ãàðí³ çàðîá³òêè, ïå-

ðåìîãè â ñïîðò³, ð³çíèõ êîíêóðñàõ,

çìàãàííÿõ.

ÐÈÁÈ,ïîïðè ñëóæáîâ³ ïåð-

òóðáàö³¿, ðîáîòà ïåðåòâî-

ðèòüñÿ íà ñâÿòî,îäóõîòâî-

ðÿòèìå, òóò âè â ôàâîð³ ó íà÷àëü-

ñòâà, òàëàíîâèòèé ìàéñòåð íà âñ³

ðóêè, ÷óäîâî âïèøåòåñÿ â ïñèõî-

ëîã³÷íó àóðó êîëåêòèâó, º íàâ³òü âå-

ëèêà â³ðîã³äí³ñòü çàêðóòèòè ðîìàí-

òè÷íó ³íòðèæêó ç êèìîñü ³ç êîëåã.

Ïîäáàéòå ïðî ñâ³é òóàëåò, ô³ãóðó,

çàéì³òüñÿ êîñìåòè÷íèìè ïðîöåäó-

ðàìè, ïîñèäüòå íà ä³ºò³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 753 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +28o

Àòì. òèñê: 753 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 32 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +22o

Àòì. òèñê: 753 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 51 %

ãîðîñêîï
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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 42473
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

«×åðâîíà ðóòà» â³äáóäåòüñÿ 
ïîðÿä ç ë³í³ºþ ôðîíòó
ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌËßª ïðåñ-ñëóæáà Ì³íêóëüòóðè,
ïîïóëÿðíèé XIV Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü «×åð-
âîíà ðóòà» â³äáóäåòüñÿ ó Ìàð³óïîë³ ç 18 ïî 20 âå-
ðåñíÿ. Ó Ì³íêóëüòóðè òàê àðãóìåíòóþòü âèá³ð öüî-
ãîð³÷íîãî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ: «Ìàð³óïîëü — ÷åðãî-
âà ìåòà ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿. Öå êîðèäîð ñóõîäîëó äëÿ
ïðîíèêíåííÿ â àíåêñîâàíèé Ðîñ³ºþ Êðèì. Ñïîä³-
âàííÿ àãðåñîðà íå ò³ëüêè íà åêîíîì³÷íå âèñíàæåí-
íÿ Óêðà¿íè, àëå é, â ïåðøó ÷åðãó, íà ïîñëàáëåííÿ
ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî ñòàíó â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â ³ öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ ó ïðèôðîíòîâîìó ì³ñò³,
íå ñïðàâäèëèñÿ. Ïàòð³îòèçì ãðîìàäÿí óñ³º¿ Óêðà-
¿íè, çàõèñò óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà, ìàñøòàáíèé âî-
ëîíòåðñüêèé ðóõ, ðîáîòà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ äàþòü íàãîäó ïðîâåñòè ôåñòèâàëü «×åðâîíà ðó-
òà» ó Ìàð³óïîë³». Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â çàõîäè ïðî-
éäóòü íà öåíòðàëüí³é ïëîù³, ó ïàðêàõ òà êîíöåðò-
íèõ çàëàõ ì³ñòà. Âîíè âêëþ÷àòèìóòü ô³íàëüí³ êîí-
êóðñè, ãàëà-êîíöåðòè íîâèõ ïåðåìîæö³â ôåñòèâàëþ,
ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿ åñòðàäè — ëàóðåàò³â «×åðâîíî¿
ðóòè» ìèíóëèõ ðîê³â, êîíöåðòè âèêîíàâö³â óêðà¿í-
ñüêî¿ ä³àñïîðè ç Êàíàäè, Àìåðèêè, Àâñòðàë³¿ òà ªâ-
ðîïè, êîíöåðò ðîê-ãóðò³â Ìàð³óïîëÿ, à òàêîæ ñóïóò-

í³ ïàòð³îòè÷íî-âèõîâí³ àêö³¿. Ïëàíóºòüñÿ, ùî çàõî-
äè â³äâ³äàþòü ïîíàä 50 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â. Ó ô³íàëüíèõ
êîíêóðñàõ â³çüìóòü ó÷àñòü 350 ìîëîäèõ âèêîíàâ-
ö³â — ïåðåìîæö³â â³äá³ðêîâèõ êîíêóðñ³â 2014 ðîêó
ç óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, çîêðåìà ³ Êðèìó. Çìàãàííÿ
ïðîéäóòü â³äðàçó ó øåñòè íàéïîïóëÿðí³øèõ ìóçè÷-
íèõ æàíðàõ (ïîïóëÿðíî¿, ñó÷àñíî¿ òàíöþâàëüíî¿,
àêóñòè÷íî¿, ðîê, åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ìóçèêè, óêðà-
¿íñüêîãî àâòåíòè÷íîãî ôîëüêëîðó). Ñïåö³àëüíî äëÿ
ó÷àñò³ ó ôåñòèâàë³ ìîëîäèìè ìóçèêàíòàìè áóäå
ñòâîðåíî é âèêîíàíî áëèçüêî 300 íîâèõ ï³ñåíü óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ �

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

1803—³ç Êðîíøòàäòà â ïåðøó ðîñ³éñüêó êðóãîñâ³òíþ ïî-

äîðîæ â³äïëèâëè êîðàáë³ «Íàäåæäà» ³ «Íåâà» ï³ä êîìàí-

äóâàííÿì ²âàíà Êðóçåíøòåðíà òà Þð³ÿ Ëèñÿíñüêîãî.

1918 — Óêðà¿íà ³ Îáëàñòü Â³éñüêà Äîíñüêîãî ï³äïè-

ñàëè äîãîâ³ð ïðî ðîçìåæóâàííÿ êîðäîíó ³ âçàºìíå

âèçíàííÿ íåçàëåæíîñò³ é ñóâåðåí³òåòó. Öåé äîêóìåíò

äîïîâíþâàâñÿ «Äîäàòêîâîþ ñåêðåòíîþ óãîäîþ» óïîâ-

íîâàæåíèõ äîíñüêîãî òà ãåòüìàíñüêîãî óðÿä³â, çã³äíî

ç ÿêîþ Êè¿â çîáîâ’ÿçóâàâñÿ ÿêíàéøâèäøå ïîñòà÷èòè

äîíñüêîìó â³éñüêó îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâå ñïîðÿäæåí-

íÿ ç ðîçðàõóíêó íà òðè êîðïóñè ç ìàéíà, ùî çàëèøà-

ëîñÿ ïîíàä ê³ëüê³ñòü, íåîáõ³äíó äëÿ óêîìïëåêòóâàí-

íÿ óêðà¿íñüêèõ â³éñüê.

1920 — ó Âàðøàâ³ ï³äïèñàíî óêðà¿íî-êóáàíñüêèé äî-

ãîâ³ð, çà ÿêèì «Óêðà¿íñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà âè-

çíàº äåðæàâíó ñóâåðåíí³ñòü Ðåñïóáë³êè Êóáàíñüêîãî

êðàþ. Ðåñïóáë³êà Êóáàíñüêîãî êðàþ âèçíàëà ñóâåðåí-

í³ñòü ÓÍÐ ³ îáèäâ³ ðåñïóáë³êè çîáîâ’ÿçàëèñÿ ï³äòðè-

ìóâàòè îäíà îäíó ó áîðîòüá³ çà ñâîº íàö³îíàëüíî-

äåðæàâíå âèçâîëåííÿ.

1932 — ïðèéíÿòî Ïîñòàíîâó ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ «Ïðî

îõîðîíó ìàéíà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, êîëãîñï³â ³

êîîïåðàö³¿ òà çì³öíåííÿ ñóñï³ëüíî¿ (ñîö³àë³ñòè÷íî¿)

âëàñíîñò³», ÿêà ïåðåäáà÷àëà çà ðîçêðàäàííÿ êîëãîñï-

íîãî ³ êîîïåðàòèâíîãî ìàéíà «ðîçñòð³ë ³ç êîíô³ñêà-

ö³ºþ âñüîãî ìàéíà ³ ç çàì³íîþ, çà ïîì’ÿêøóþ÷èõ îá-

ñòàâèí, ïîçáàâëåííÿì ñâîáîäè íà òåðì³í, íå íèæ÷å

10 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ âñüîãî ìàéíà». Äî ë³òà 1933

ðîêó çà öèì çàêîíîì áóëî çàñóäæåíî 150 000 îñ³á,

âêëþ÷àþ÷è ä³òåé, ÿê³ íàìàãàëèñÿ çíàéòè íà êîëãîñï-

íèõ ïîëÿõ õî÷ ÿêóñü ¿æó (çâ³äñè ç’ÿâèëàñÿ ïóáë³öèñ-

òè÷íà íàçâà ö³º¿ ïîñòàíîâè «Çàêîí ïðî òðè êîëîñêè»).

1959 — ç êîñìîäðîìó íà ìèñ³ Êàíàâåðàë (øòàò Ôëî-

ðèäà) ñòàðòóâàâ íåï³ëîòîâàíèé ëþäèíîþ êîñì³÷íèé àïà-

ðàò «Explorer 6», êîòðèé ïåðåäàâ ïåðø³ çí³ìêè ïî-

âåðõí³ Çåìë³ ç êîñìîñó.
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