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«Çîëîòî» â³ò÷èçíÿíèõ ë³êàð³â
� Êîìàíäà óêðà¿íñüêèõ ìåäèê³â ã³äíî ïðåäñòàâèëà êðà¿íó íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ôóòáîëó

ÖÜÎÃÎ ë³òà íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç
ôóòáîëó ñåðåä ìåäèê³â ó 2015 ðî-
ö³, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Êàë³ôîðí³¿,
óêðà¿íñüêà çá³ðíà âèáîðîëà òèòóë
÷åìï³îí³â ñâ³òó â Vogel Cup 2015 ó
â³êîâ³é êàòåãîð³¿ ñòàðøå 45 ðîê³â
òà çàâîþâàëà ÷åòâåðòå ïî÷åñíå
ì³ñöå â Morell Cup äëÿ êîìàíäè
ë³êàð³â ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 25-45
ðîê³â. Òîæ â÷îðà â³äáóëàñü óðî÷èñ-
òà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðå-
ìîæö³â.

Çàçíà÷èìî, ùî çá³ðíà êîìàí-
äà óêðà¿íñüêèõ ìåäèê³â ³ñíóº ç 2013
ðîêó, ïðîòå öå âïåðøå çà äåê³ëüêà
ðîê³â âîíà âèáîðîëà ïî÷åñíå IV
ì³ñöå. Âñüîãî æ â³ò÷èçíÿíà çá³ð-
íà âçÿëà ó÷àñòü ó á³ëüø í³æ 20-òè

òóðí³ðàõ ç ôóòáîëó, ïðîâåëà ïî-
íàä 100 ìàò÷³â ÿê â íàø³é êðà¿í³,
òàê ³ çà êîðäîíîì.

«Ïî÷èíàþ÷è ç 2014 ðîêó, ì³ñü-
êà âëàäà ïðîâîäèëà âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü áëàãîä³éíèõ ôóòáîëüíèõ ìàò-
÷³â,äå ìè ³ ïîçíàéîìèëèñÿ ç êîìàí-
äîþ ë³êàð³â. Ìèíóëîãî ðîêó âîíè
ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿âðàäè ïðèé-
ìàëè ó÷àñòü ó òàêèõ áëàãîä³éíèõ
ôóòáîëüíèõ ìàò÷àõ ÿê, íàïðèêëàä,
«Çà ìèð òà ºäí³ñòü», «Çà çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ», «Ðîçïî÷íè íîâå
æèòòÿ». Ùî ñòîñóºòüñÿ îñòàííüî¿
çóñòð³÷³, ÿêó ÿ íàçâàâ, òî ìåäèêè-
ôóòáîë³ñòè çìàãàëèñÿ ç ëþäüìè,
ÿê³ ïðîéøëè ðåàá³ë³òàö³þ â³ä íàð-
êîòè÷íî¿ çàëåæíîñò³. Çàãàëîì, ìå-

äèêè ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó ìàéæå
âñ³õ ñîö³àëüíèõ çàõîäàõ. Òîìó ì³ñü-
êà âëàäà òà ìè, äåïóòñüêèé êîð-
ïóñ Êè¿âðàäè, ïèøàºìîñÿ êîìàí-
äîþ ë³êàð³â, ÿêà âèãðàëà ì³æíà-
ðîäíèé êóáîê, òà íàãîðîäæóºìî ¿õ
ìåäàëëþ â³ä Êè¿âðàäè»,— ñêàçàâ

çàñòóïíèê ãîëîâè
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
êóëüòóðè òà òóðèç-
ìó ²ãîð Ôåäîðåíêî.

Ãàðíèé íàñòð³é òà
ïîçèòèâí³ åìîö³¿ ïåðåïîâíþâàëè
ïåðåìîæö³â. Çîêðåìà ó êîìåíòà-
ð³ «Õðåùàòèêó» êàï³òàí çá³ðíî¿
ìåäïðàö³âíèê³â Óêðà¿íè, ë³êàð ñó-
äîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè Îëåã
Ùåãëîâ ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè âðàæåí-
íÿìè â³ä ×åìï³îíàòó ñâ³òó ç ôóò-
áîëó.

«Â ïåðøó ÷åðãó, ìè — ë³êàð³, à
ôóòáîë äëÿ íàñ ÿê õîá³. Ïðîòå ìè
òðåíóºìîñü ïîñò³éíî,òðè÷³ íà òèæ-
äåíü. À ïî ñóáîòàõ ãðàºìî ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ôóòáîëüíèõ êîìàíä ð³ç-
íèõ îáëàñòåé íàøî¿ äåðæàâè. Ïîêè
ùî äî ñêëàäó íàøî¿ çá³ðíî¿ âõîäÿòü
ãðàâö³ âîñüìè ðåã³îí³â Óêðà¿íè.Çîê-
ðåìà ñåðåä íèõ ïðåäñòàâíèêè Êè-
¿âñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿, Â³ííèöüêî¿
îáëàñòåé òîùî»,— ñêàçàâ â³í.

Ðàçîì ç öèì íà øëÿõó äî ïåðå-
ìîãè áóëî íå âñå òàê áåçõìàðíî,

ñï³òêàëè êîìàíäó é ïåâí³ òðóäíî-
ù³. Çà ñëîâàìè ïàíà Ùåãëîâà, êî-
ëè êîìàíä³ ïîòð³áíî áóëî âè¿æä-
æàòè äî ÑØÀ,òî àìåðèêàíñüêå ïî-
ñîëüñòâî ç íåâ³äîìî¿ ïðè÷èíè íå
óñ³ì ¿¿ ÷ëåíàì âèäàëî â³çè,ïðè öüî-
ìó í³÷îãî íå ïîÿñíþþ÷è. Òîæ çà-
ì³ñòü 25 ãðàâö³â ïî¿õàëî 17. Òà ïî-
ïðè öå, êîìàíäà âñå æ òàêè çäîáó-
ëà ïåðåìîãó, õî÷à íàøèì ôóòáî-
ë³ñòàì äîâåëîñÿ ãðàòè ó ñïåêó, ìà-
þ÷è ð³çí³ òðàâìè.

Ó ñâîþ ÷åðãó ðàä-
íèê ìåðà Êèºâà Â³-
òàë³ÿ Êëè÷êà ³ç
ñïîðòèâíèõ ïèòàíü
Âëàäèñëàâ Âàùóê
ñêàçàâ: «Ö³ºþ ïåðå-
ìîãîþ âè äîâåëè, ùî òðåáà â³ðè-
òè ó ñåáå. Äî òîãî æ, öå áà÷àòü ä³-
òè, à âîíè íàøå ìàéáóòíº. Äóìàþ,
ùî êåð³âíèöòâî êðà¿íè òà ì³ñòà ó
ìàéáóòíüîìó çàõî÷å ïîáóäóâàòè
äëÿ âàñ ñïîðòèâíó áàçó, ùîá âè
òàì òðåíóâàëèñÿ».

Íàîñòàíîê çàçíà÷èìî, êîìàí-
äà ìåäèê³â-ôóòáîë³ñò³â çäîáóëà
ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ ×åìï³îíàòó
ñâ³òó ñåðåä ë³êàð³â 2017 ðîêó â
Óêðà¿í³. Ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó â³äáó-
äóòüñÿ ó Êèºâ³, à ãîëîâí³ ³ãðè, â òî-
ìó ÷èñë³ é ô³íàë, ïðîéäóòü íà ãî-
ëîâí³é ñïîðòèâí³é àðåí³ êðà¿íè —
ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé» �

Íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ôóòáîëó ñåðåä ë³êàð³â, ùî
ïðîõîäèâ öüîãî ë³òà â Êàë³ôîðí³¿, êîìàíäà óêðà¿í-
ñüêèõ ìåäèê³â âèáîðîëà òèòóë ÷åìï³îí³â ñâ³òó â
Vogel Cup 2015 ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ ñòàðøå 45 ðîê³â
òà çàâîþâàëà ÷åòâåðòå ïî÷åñíå ì³ñöå â Morell Cup
äëÿ êîìàíäè ë³êàð³â ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 25-45 ðî-
ê³â. Äî òîãî æ, íàñòóïíèé òàêèé ×åìï³îíàò ñâ³òó
â³äáóäåòüñÿ ó Êèºâ³ âæå ó 2017 ðîö³.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Íàðîäíèé äåïóòàò, ðàäíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Îëüãà Áîãîìîëåöü òà ì³í³ñòð ìîëîä³ òà ñïîðòó ²ãîð Æäàíîâ âðó÷èëè íàãîðîäè â³ò÷èçíÿíèì ìåäèêàì, ÿê³ ã³äíî ïðåäñòàâèëè
íàøó äåðæàâó íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ôóòáîëó
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Äî óâàãè ÷èòà÷³â 
ãàçåòè «Õðåùàòèê»!

Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íàãàäóºìî âàì, ùî,

çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âðàäè â³ä 16

êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 408/1273 «Ïðî

ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ», ñòâîðåíî ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè-

¿â», ùî âèäàâàòèìå äâ³ ãàçåòè. Çà-

ñíîâíèê âèð³øèâ, ùî «Õðåùàòèê»

ñòàíå îô³ö³éíèì âèäàííÿì Êè¿âðà-

äè, à ãàçåòà «Âå÷³ðí³é Êè¿â» ðîçâè-

âàòèìåòüñÿ ÿê ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèé

òèæíåâèê. Â ìåæàõ ö³º¿ ðåîðãàí³çà-

ö³¿ ç 13 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ãàçåòà «Õðå-

ùàòèê» áóäå âèõîäèòè â ³íøîìó ôîð-

ìàò³ — ïî â³âòîðêàõ, ñåðåäàõ ³ ï’ÿò-

íèöÿõ.

×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»

Ñòîëè÷íà ï³äçåìêà 
6,5 ðàçó ïåðåâåçëà 
âñå íàñåëåííÿ Óêðà¿íè

Çà ñ³ì ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó ñòîëè÷íèé

ìåòðîïîë³òåí ïåðåâ³ç ïîíàä 279 ìëí

ïàñàæèð³â. À öå, ÿêùî ïîð³âíþâàòè,

ó 6,5 ðàçó á³ëüøå, í³æ ê³ëüê³ñòü âñüî-

ãî íèí³øíüîãî íàñåëåííÿ íàøî¿ êðà-

¿íè, çàñâ³ä÷åíà îô³ö³éíîþ ñòàòèñòè-

êîþ. Íàéçàâàíòàæåí³øîþ òðàäèö³é-

íî çàëèøàºòüñÿ Ñâÿòîøèíñüêî-Áðî-

âàðñüêà ë³í³ÿ. Òàê, ³ç ïî÷àòêó ðîêó

íåþ ñêîðèñòàëîñÿ ïîíàä 117 ìëí ïà-

ñàæèð³â.Êóðåí³âñüêî-×åðâîíîàðì³é-

ñüêà òà Ñèðåöüêî-Ïå÷åðñüêà ë³í³¿ ïå-

ðåâåçëè 96,5 òà 65,4 ìëí ïàñàæèð³â

â³äïîâ³äíî. Íàéá³ëüøèé ñåðåäíüî-

äîáîâèé ïàñàæèðîïîò³ê íà òàêèõ

ñòàíö³ÿõ: «Ë³ñîâà» (57,8 òèñ.),«Âîêçàëü-

íà» (55,4 òèñ.), «Àêàäåìì³ñòå÷êî» (50

òèñ.). Íàéìåíøå êèÿíè òà ãîñò³ ñòî-

ëèö³ êîðèñòóâàëèñÿ ñòàíö³ÿìè «Äí³ï-

ðî» (2,9 òèñ.), «×åðâîíèé õóò³ð» (4,3

òèñ.), «Ñëàâóòè÷» (6,3 òèñ.).

Ñàíåï³äñëóæáà çàêðèëà
6 ïëÿæ³â 

Ó Êèºâ³ òèì÷àñîâî çàêðèòî 6 ïëÿæ³â

÷åðåç íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñàí³òàðíèì

íîðìàòèâàì. Ñåðåä íèõ ïëÿæ³ «Òåëü-

á³í», «Ðàéäóãà», «Âåíåö³ÿ» òà «Çîëî-

òèé» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, à òà-

êîæ «Ïóùà-Âîäèöÿ» ³ «Âåðáíèé» —

â Îáîëîíñüêîìó. Îñòàíí³é, äî ðå÷³,

ó çâ’ÿçêó ç ³ìîâ³ðíèì çàðàæåííÿì

ëþäåé ëåïòîñï³ðîçîì, ïîâ³äîìèëè ó

ÃÓ Äåðæñàíåï³äñëóæáè â ì. Êèºâ³.

Âîäíî÷àñ, ÿê ³ ðàí³øå, äîçâîëåíî êó-

ïàòèñÿ íà ïëÿæàõ «×îðòîðèé», «Äè-

òÿ÷èé», «Ìîëîä³æíèé», «Ïåðåäì³ñò-

íà Ñëîá³äêà» òà «Öåíòðàëüíèé».

íîâèíè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Київський міський голова В. Кличко

220. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо передачі земельних ділянок учасникам АТО

221. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення дитячого майданчика біля будинку № 9 на
вул. Якуба Коласа у Святошинському районі

222. РОСЛЯКОВ Віталій Валерійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо неналежного транспортного обслуговування мкрну
Березняки автобусними маршрутами №№ 87, 49 та 95

223. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо незадовільного утримання будинку та прибудинкової
території будинку № 14 на просп. Свободи

224. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розміщення на будинках інформації про екстрені
номери телефонів служб міста та виконавців послуг

225. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович В. о. прокурора міста Києва Валендюку О. С. 
Щодо виконання органом досудового розслідування СВ
Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ухвал Дарницького
районного суду м. Києва, винесених у справі № 02/2C
6518/2011

226. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Голові Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації Сінцову Г. Л. 
Щодо ремонту ліфта в будинку № 26 на вул. Вербицького

227. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Прокурору Дарницького району міста Києва Надіду О. В. 
Щодо правомірності дій ТОВ "КомфортCСервіс"

228. СЕМЕНЕНКО Олександр Анатолійович Голові Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації Сінцову Г. Л. 
Щодо обслуговування комунальним підприємством будинку
на вул. Світлій, 3Cд

229. СТОЛАР Вадим Михайлович Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В. 
Щодо розслідування обставин загибелі громадянина
Федорова А. К.

230. СТОЛАР Вадим Михайлович Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О. В.
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
міського середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д. О. 
Щодо незадовільного стану фасадів будівель транспортних
підстанцій та бойлерів

231. СТРАННІКОВ Андрій Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо введення в експлуатацію бюветного комплексу на просп.
Павла Тичини, 28 (мкрн Березняки) в Дніпровському районі

232. СУЛИГА Юрій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту трамвайної колії на вул. Ташкентській

233. СУЛИГА Юрій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо припинення незаконного підключення МАФів до
електромереж у будинку на вул. Ялтинській, 5Cб

234. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо демонтажу рекламного засобу, розміщеного на
фасадній стороні будинку на вул. Великій Васильківській, 9/2 у
Печерському районі

235. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заборони знищення зелених насаджень в історичній
частині міста Києва

236. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання інформації стосовно наявності дозвільної
документації на проведення будівельних робіт на вул. Патріса
Лумумби, 11 у Печерському районі

237. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення елементів примусового зниження
швидкості

238. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло Олександрович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заборони будівництва офісноCторговельного комплексу
із вбудованим закладом для роботи з дітьми на вул. Анрі
Барбюса, 28Cа у Печерському районі

239. ФЕДОРЕНКО Олександр Вікторович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо поліпшення порядку розміщення та оприлюднення
рішень Київської міської ради на сайті Київської міської ради
(www.kmr.gov.ua)

240. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заходів із навчання киян цивільній обороні

241. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Репіку В. М. 
Щодо обсягу заборгованості бюджету міста Києва

242. ШИЛЮК Петро Степанович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання доручення новій наглядовій раді ПАТ ХК
"Київміськбуд" про проведення перевірки щодо додержання
законодавства про працю

243. ШИЛЮК Петро Степанович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо внесення змін до порядку денного засідання сесії
Київської міської ради шляхом заміни слова "інформації" на
слово "звіт" в питанні "Про хід будівництва житла для
постраждалих від діяльності групи інвестиційноCбудівельних
компаній "ЕлітаCЦентр"

244. ШКУРО Максим Юрійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення роботи бюветних комплексів у
Солом'янському районі

245. ШКУРО Максим Юрійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо надання статусу скверу земельній ділянці на розі вул.
Михайла Донця, 1 та просп. Відрадного у Солом'янському
районі

246. ШКУРО Максим Юрійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо фінансування Програми регулювання чисельності
(вилову) безпритульних тварин у Солом'янському районі

247. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо продовження договору оренди нежитлового
приміщення на вул. Кіквідзе, 6 для розміщення ОСН "Комітет
мікрорайону "Видубичі"

248. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ситуації навколо неіснуючої вулиці Житлової у
Печерському районі 

Про дерегуляцію і спрощення порядку переведення житлових
будинків і житлових приміщень у нежитлові в місті Києві

Рішення Київської міської ради № 781/1645 від 23 липня 2015 року
Відповідно до статті 41 Конституції України, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'

їні», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Житлового ко'
дексу Української РСР, статей 319 та 320 Цивільного кодексу України, законів України «Про основи містобу'
дування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону куль'
турної спадщини», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про заборону грального
бізнесу в Україні», постанов Ради Міністрів Української РСР від 26.04.84 № 189 «Про порядок обстеження ста'
ну жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жи'
лих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання», Кабінету Міністрів України від 08.10.1992
№ 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», від
13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», від 13.04.2011 № 466
«Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», наказів Міністерства регіонального розвитку, бу'
дівництва та житлово'комунального господарства України від 16.05'2011 № 45 «Про затвердження Порядку
розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження По'
рядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», Міністер'
ства культури і туризму України від 16.06.2007 № 661/0/16'07 «Про затвердження науково'проектної доку'
ментації щодо визначення зон охорони пам’яток, меж і режимів використання історичних ареалів населе'
них місць», Державного комітету України з питань житлово'комунального господарства від 17.05.2005 № 76
«Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», Державних будівель'
них норм України ДБН 360'92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН
В.2.3'5'2011 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.2'15'2005 «Житлові будин'
ки. Основні положення», ДБН В.3.2'2'2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», ДБН В.
1.1'12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України», ДБН А.2.2'3'2004 «Проектування. Склад, порядок
розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», рішення Київської
міської ради від 30.12.2010 № 573/5385 «Про бюджет міста Києва на 2011 рік», з метою забезпечення консти'
туційних прав громадян на володіння, користування і розпорядження своєю власністю для здійснення госпо'
дарської та іншого роду діяльності, яка не заборонена законодавством, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

За�інчення	додат�	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	14.05.2015	№ 453/1317.	

Почато�		№78	(1478)	7	серпня	2015	р.

1.�Затвердити�Положення�про�переведення

житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���не-

житлові���місті�Києві,�що�додається.

2.�Рішення�набирає�чинності�з�дня�йо!о�опри-

люднення.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�23.07.2015�№�781/1645

Положення про порядок переведення житлових приміщень 
(житлових будинків) у нежитлові у місті Києві

Положення�про�порядо��переведення�житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежитлові��

місті�Києві�розроблено�відповідно�до�статті�41�Констит�ції�У�раїни,�статті�42�За�он��У�раїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�За�он��У�раїни�«Про�забезпечення�санітарно!о�та�епідеміч-

но!о�бла!опол�ччя�населення»,�Житлово!о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР,�статей�319�та�320�Цивільно-

!о��оде�с��У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�основи�містоб�д�вання»,�«Про�архіте�т�рн��діяльність»,

«Про�ре!�лювання�містоб�дівної�діяльності»,�«Про�охорон����льт�рної�спадщини»,�«Про�об’єднан-

ня�співвласни�ів�ба!ато�вартирно!о�б�дин��»,�«Про�заборон��!рально!о�бізнес��в�У�раїні»,�поста-

нов�Ради�Міністрів�У�раїнсь�ої�РСР�від�26.04.84�№ 189�«Про�порядо��обстеження�стан��жилих�б�-

дин�ів�з�метою�встановлення�їх�відповідності�санітарним�та�технічним�вимо!ам�та�визнання�жи-

лих�б�дин�ів�і�жилих�приміщень�непридатними�для�проживання»,�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�08.10.1992

№ 572�«Про�механізм�впровадження�За�он��У�раїни�«Про�приватизацію�державно!о�житлово!о

фонд�»,�від�13.04.2011�№ 461�«Питання�прийняття�в�е�спл�атацію�за�інчених�б�дівництвом�об’є�-

тів»,�від�13.04.2011�№ 466�«Дея�і�питання�ви�онання�під!отовчих�і�б�дівельних�робіт»,�на�азів�Мі-

ністерства�ре!іонально!о�розвит��,�б�дівництва�та�житлово-�ом�нально!о�!осподарства�У�раїни

від�16.05.2011�№ 45�«Про�затвердження�Поряд���розроблення�прое�тної�до��ментації�на�б�дів-

ництво�об’є�тів»,�від�07.07.2011�№ 109�«Про�затвердження�Поряд���надання�містоб�дівних��мов

та�обмежень�заб�дови�земельної�ділян�и,�їх�с�лад�та�зміст»,�Міністерства���льт�ри�і�т�ризм��У�ра-

їни�від�16.06.2007�№ 661/0/16-07�«Про�затвердження�на��ово-прое�тної�до��ментації�щодо�ви-

значення�зон�охорони�пам’ято�,�меж�і�режимів�ви�ористання�історичних�ареалів�населених�місць»,

Державно!о��омітет��У�раїни�з�питань�житлово-�ом�нально!о�!осподарства�від�17.05.2005�№ 76

«Про�затвердження�Правил��тримання�жилих�б�дин�ів�та�приб�дин�ових�територій»,�Державних

б�дівельних�норм�У�раїни�ДБН�360-92**�«Містоб�д�вання.�План�вання�і�заб�дова�місь�их�і�сільсь-

�их�поселень»,�ДБН�В.2.3-5-2011�«Спор�ди�транспорт�.�В�лиці�та�доро!и�населених�п�н�тів»,�ДБН

В.2.2-15-2005�«Житлові�б�дин�и.�Основні�положення»,�ДБН�В.3.2-2-2009�«Житлові�б�дин�и.�Ре-

�онстр��ція�та��апітальний�ремонт»,�ДБН�В.�1.1-12:2006�«Б�дівництво���сейсмічних�районах�У�ра-

їни»,�ДБН�А.2.2-3-2004�«Прое�т�вання.�С�лад,�порядо��розроблення,�по!одження�та�затверджен-

ня�прое�тної�до��ментації�для�б�дівництва»,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�30.12.2010�№ 573/5385

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2011�рі�»,�з�метою�забезпечення��онстит�ційних�прав�!ромадян�на

володіння,��орист�вання�і�розпорядження�своєю�власністю�для�здійснення�!осподарсь�ої�та�ін-

шо!о�род��діяльності,�я�а�не�заборонена�за�онодавством.

1.�За!альні�положення

1.1.�Положення�про�порядо��переведення�житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежит-

лові���місті�Києві�(далі —�Положення)�визначає�механізм�реалізації�права�на�переведення�жит-

лових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежитлові,�я�що�це�не�заборонено�за�онодавством,�і�є

обов’яз�овим�для�фізичних�та�юридичних�осіб,�я�і�мають�намір�перевести�житлове�приміщен-

ня�(житловий�б�дино�)���нежитлове���місті�Києві.

1.2.�Дія�Положення�поширюється�на�об’є�ти�нер�хомо!о�майна —�весь�житловий�та�нежит-

ловий�фонди,�що�знаходяться�на�території�міста�Києва,�незалежно�від�їх�балансової�приналеж-

ності�та�форм�власності.

1.3.�Переведення�житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежитлові�здійснюється�шляхом

подання�повідомлення�до�центр��надання�адміністративних�посл�!�про�свої�наміри�щодо�пере-

ведення�житлово!о�приміщення�(житлово!о�б�дин��)���нежитлове�без�визначення�ф�н�ціональ-

но!о�призначення.

1.4.�Визначення�ф�н�ціонально!о�призначення�приміщення�здійснюється�шляхом�ре�онстр��-

ції,�переобладнання,�переплан�вання�тощо�житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів),�я�і�б�ли

переведені���нежитлові,�в�поряд��,�передбаченом��чинним�за�онодавством�У�раїни.
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1.5.�Дія�цьо!о�Положення�не�поширюється�на�випад�и,��оли�за�онодавством�передбачений

інший�порядо��переведення�житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежитлові.

2.�Основні�терміни�і�визначення

2.1.�Житловий��омпле�с —�єдиний��омпле�с�нер�хомо!о�майна,�що��творений�земельною�ді-

лян�ою�в��становлених�межах,�розміщеним�на�ній�житловим�ба!ато�вартирним�б�дин�ом,�або

йо!о�частиною,�разом�із�спор�дами�та�інженерними�мережами,�я�і��творюють�цілісний�майно-

вий��омпле�с.

2.2.�Житловий�б�дино� —�б�дівля��апітально!о�тип�,�спор�джена�з�дотриманням�вимо!,�вста-

новлених�за�оном,�іншими�нормативно-правовими�а�тами,�призначена�для�постійно!о���ній

проживання�і�може�мати�одн��чи��іль�а��вартир.

2.3.�Житлове�приміщення —�опалюване�приміщення,�розташоване���надземном��поверсі,

призначене�для�цілорічно!о�проживання�і�я�е�відповідає�санітарно-епідеміоло!ічним�вимо!ам

щодо�мі�ро�лімат��і�повітряно!о�середовища,�природно!о�освітлення,�доп�стимих�рівнів�нор-

мованих�параметрів�відносно�ш�м�,�вібрації,��льтразв����та�інфразв���,�еле�тричних�і�еле�тро-

ма!нітних�полів�та�іоніз�ючо!о�випромінювання.

2.4.�Квартира —�ізольована�частина�б�дин��,�я�а�відділена�від�інших�с�міжних�приміщень�сті-

нами�без�отвор��або�!л�хими�пере!ород�ами�та�має�самостійний�вихід�на�сходов���літ��,��о-

ридор�за!ально!о��орист�вання.

2.5.�Нежитлове�приміщення —�приміщення,�я�е�не�відноситься�до�житлово!о�фонд��і�є�само-

стійним�об’є�том�цивільно-правових�відносин.

2.6.�Власни��житлово!о�приміщення,��вартири�б�дин��,�спор�ди,�житлово!о��омпле�с��або

�омпле�с��б�дин�ів�і�спор�д�(далі —�Власни�) —�фізична�або�юридична�особа,�я�ій�належить

право�власності�на�приміщення,��вартир�,�б�дино�,�спор�д�,�житловий��омпле�с�або��омпле�с

б�дин�ів�і�спор�д,�що�зареєстроване�в��становленом��за�оном�поряд��.

2.7.�Технічне�обстеження —��омпле�с�заходів,�спрямованих�на�встановлення�технічно!о�ста-

н��б�дівельних��онстр��цій�та�інженерних�мереж�об’є�та�нер�хомості,�я�ий�переводиться�в�не-

житлове�приміщення,�з�метою�визначення�можливості�або�неможливості�йо!о�надійної�та�без-

печної�е�спл�атації.

Інші�терміни�та�визначення�вживаються���роз�мінні,�визначеном��нормативними�а�тами�У�раїни.

3.�Переведення�житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежитлові

3.1.�На�переведення�житлових�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежитлові�без�визначення�їх

ф�н�ціонально!о�призначення�(ви�ористання)�мають�право�особи,�я�і�є�Власни�ами�та�их�об’є�-

тів.�У�разі��оли�співвласни�ами�приміщень�є�діти�або�недієздатні�особи,�переведення�житло-

вих�приміщень�(житлових�б�дин�ів)���нежитлові�приміщення�здійснюється�відповідно�до�за�о-

н��за�з!одою�ор!анів�опі�и�та�пі�л�вання.

3.2.�Житлові�приміщення�в�ба!ато�вартирном��житловом��б�дин���або�о�ремий�житловий

б�дино��(йо!о�частина),�стосовно�я�их�виріш�ється�питання�щодо�переведення�із�житлово!о�в

нежитловий�фонд,�повинні�відповідати�та�им�вимо!ам:

3.2.1.�Б�ти�розташованими���цо�ольних,�на�перших�та�др�!их�поверхах�(за��мови,�я�що�житлове�при-

міщення�(�вартира),�розташоване�безпосередньо�над�нежитловим,�але�не�вище�др�!о!о�поверх�),�або

розташовані�не�вище�третьо!о�поверх��для�ви�ористання�під�майстерні�та�ст�дії�творчих�спіло�.

3.2.2.�Щодо�та�о!о�об’є�та�має�б�ти�наявною�технічна�можливість�для�облашт�вання�панд�-

с��для�маломобільних�!р�п�населення�та�о�ремо!о�вход��і�ева��аційно!о�виход�,�я�і�ізольова-

ні�від�житлової�частини�б�дин���(або�інших�приміщень�в�б�дин��).

3.2.3.�Переведення�житлово!о�приміщення���нежитлове�може�б�ти�здійснено�лише�за��мо-

ви,�я�що�власни��та�йо!о�сім’я�забезпечені�житловою�площею�за�нормою,�визначеною�за�оно-

давством,�та�я�що���цьом��житловом��приміщенні�ніхто�не�проживає.

3.2.4.�Житловий�б�дино��не�повинен�б�ти�визнаний�аварійним�або�ветхим.

3.2.5.�Не�обтяжений�правами�б�дь-я�их�осіб�(не�переб�ває���заставі,�під�арештом).

3.2.6.�Житловий�б�дино��не�визнаний�пам’ят�ою�архіте�т�ри.

3.3.�Не�доп�с�ається�переведення�житлових�приміщень,��вартир���ба!ато�вартирних�житло-

вих�б�дин�ах���нежитлові�з�метою�розміщення:

3.3.1.�Об’є�тів�промислово!о�хара�тер�.

3.3.2.�Громадсь�их�т�алетів.

3.3.3.�Похоронних�бюро,�о�рім�офісів�похоронних�бюро.

3.3.4.�П�н�тів�приймання�с�лотари.

3.3.5.�Спеціалізованих�за�ладів�і�підприємств,�е�спл�атація�я�их�може�призвести�до�забр�д-

нення�території�та�повітря�житлової�заб�дови,�перевищення�доп�стимих�рівнів�ш�м�,�вібрації,

іоніз�ючо!о�і�неіоніз�ючо!о�випромінювання.

3.3.6.�П�н�тів�поб�тово!о�обсл�!ов�вання�населення,�в�я�их�застосов�ються�ле!�озаймисті�і

виб�хонебезпечні�речовини.

3.3.7.�Інших�об’є�тів,�заборона�на�розміщення�я�их���житловом���омпле�сі,�житловом��б�дин-

���передбачена�за�онодавством.

3.4.�Власни�,�я�ий�має�намір�перевести�житлове�приміщення�(�вартир�,�житловий�б�дино�)

��нежитлове,�звертається�до�центр��надання�адміністративних�посл�!�з�письмовою�заявою�про

свої�наміри�щодо�переведення�житлово!о�приміщення�(житлово!о�б�дин��)���нежитлове�без

визначення�ф�н�ціонально!о�призначення�і�додає�до�заяви�та�і�до��менти:

— нотаріально�засвідчені��опії�до��ментів,�що�підтвердж�ють�право�власності�на�житлове

приміщення�(�вартир�,�житловий�б�дино�),�я�і�переводяться�в�нежитлові�(із�зазначенням��сіх

співвласни�ів,���том��числі�неповнолітніх);

— матеріали�технічно!о�обстеження�житлово!о�приміщення�(�вартири,�житлово!о�б�дин��),

я�і�переводяться�в�нежитлові,�під!отовлені�відповідно�до�вимо!�чинно!о�за�онодавства.

4.�Роз!ляд�до��ментів

4.1.�Центр�надання�адміністративних�посл�!�протя!ом�двох�робочих�днів�передає�заяв��та�па�ет

до��ментів�до�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри).

4.2.�Після�отримання�заяви�з�па�етом�до��ментів,�Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�-

ри�протя!ом�п’яти�робочих�днів�з�момент��надходження�заяви�опрацьов�є�отримані�до��мен-

ти�та���разі�відс�тності�підстав�для�відмови���наданні�дозвол��на�переведення�житлово!о�при-

міщення�(�вартири,�житлово!о�б�дин��)���нежитлове�!от�є�дозвіл�на�переведення�житлово!о�при-

міщення�(�вартири,�житлово!о�б�дин��)���нежитлове�без�визначення�йо!о�ф�н�ціонально!о�при-

значення�(ви�ористання)�та�передає�йо!о�до�центр��надання�адміністративних�посл�!.

4.3.�Власни���може�б�ти�відмовлено���видачі�дозвол��на�переведення�житлово!о�приміщен-

ня�(�вартири,�житлово!о�б�дин��)���нежитлове�без�визначення�йо!о�ф�н�ціонально!о�призна-

чення�(ви�ористання)���разі:

4.3.1.�Виявлення�недостовірних�відомостей�або�намірів���до��ментах,�поданих�Власни�ом.

4.3.2.�Недотримання�вимо!,�передбачених�цим�Положенням�або�за�онодавством.

Відмова���видачі�дозвол��на�переведення�житлово!о�приміщення�(�вартири,�житлово!о�б�-

дин��)���нежитлове�без�визначення�йо!о�ф�н�ціонально!о�призначення�(ви�ористання)�ви�ла-

дається���письмовом��ви!ляді�з�відповідним�об!р�нт�ванням�та�може�б�ти�ос�аржена�Власни-

�ом���с�довом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до Програми економічного і соціальною 
розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 28.01.2015 № 59/924
Рішення Київської міської ради № 924/1788 від 30 липня 2015 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351 /351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про порядок денний пленарного засідання 
III сесії Київради VII скликання 28.05.2015

Рішення Київської міської ради № 560/1424 від 28 травня 2015 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, президії Київської міської ради, Київська

міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сідання�III�сесії�Київради�VII�с�ли�ання�28.05.2015

та�і�питання:

1.�Про�підтрим���деп�татсь�их�запитів�ор!а-

нам�та�посадовим�особам.

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

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�запроваджен-

ня�в�місті�Києві�ба!атоф�н�ціональної�еле�-

тронної��арт�и�«Карт�а��иянина»�від�17.04.2013

№ 104/9161».

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

ня� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 25.12.2014

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

сті�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під!отов�и�прое�-

тів�ре!�ляторних�а�тів�на�2015�рі�».

4.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�20�червня�2002�ро���№ 28/28

«Про��творення�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�та�затвердження�йо!о�стр��т�ри

і�за!альної�чисельності».

5.�Про�затвердження�до!оворів.

6.�Про�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ради�до

Верховної�Ради�У�раїни�щодо�за�онодавчо!о

вре!�лювання�обі!��цивільної�зброї.

7.�Про�припинення��ом�нально!о�підприєм-

ства�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Ки-

ївсь�ий�водний�стадіон».

8.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�31.07.2014�№ 35/35�«Про�ство-

рення�тимчасової��онтрольної��омісії�Київра-

ди�з�питань�перевір�и��ом�нальних�підпри-

ємств�територіальної�!ромади�міста�Києва�та

інших�с�б’є�тів�!осподарювання,�в�стат�тних

�апіталах�я�их�є�част�а�майна�територіальної�!ро-

мади�міста�Києва».

9.�Про�о�ремі�питання���ладання�до!оворів

міни��вартир�(житлових�приміщень)�з�фізич-

ними�та�юридичними�особами,�я�і�є�власни-

�ами�та�их��вартир�(житлових�приміщень)�в

б�дин�ах,�я�і�за!рож�ють�обвалом�чи�непри-

датні�для�проживання,�що�підля!ають�знесен-

ню�або�переобладнанню�(ре�онстр��ції,�рес-

таврації).

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

�он��рс�прое�тів�з�реалізації�енер!оефе�тивних

заходів���житлових�б�дин�ах�міста�Києва,�в

я�их�створені�об’єднання�співвласни�ів�ба!ато-

�вартирних�б�дин�ів,�а�та�ож����ооперативних

б�дин�ах.

11.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28�!р�дня�2010�ро���№ 509/5321

«Про�лі�відацію��ом�нально!о�підприємства

ви�онавчо!о�ор!ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�«Кращий�дім».

12.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 66/5453

«Про�лі�відацію��чбово-виробничо!о��ом�наль-

но!о�підприємства�«Єднання».

13.�Про�припинення�Місь�о!о�лі��вально-

�онс�льтативно!о�центр��шляхом�приєднання

до�Київсь�ої�місь�ої�нар�оло!ічної��лінічної�лі-

�арні�«Соціотерапія».

14.�Про�переймен�вання�дитячої��лініч-

ної�лі�арні�№ 7�Печерсь�о!о�район��м.�Ки-

єва.

15.�Про�створення�Центр��по�роботі�з�діть-

ми�та�молоддю�за�місцем�проживання�Дар-

ниць�о!о�район��міста�Києва.

16.�Про�внесення�змін�до�місь�ої�цільової

про!рами�«Діти�столиці»�на�2011 —�2015�ро-

�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�17�люто!о�2011�ро���№ 20/5407,�та

фінанс�вання�її�заходів���2015�році.

17.�Про��правління�районами�міста�Києва.

18.�Про�пор�шення�перед�Головою�Верхов-

ної�Ради�У�раїни��лопотання�про�на!ороджен-

ня�Грамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Іванової

Тамари�Ві�торівни.

19.�Про�надання�дозвол���ом�нальном��під-

приємств��«Київжитлоспеце�спл�атація»�на

списання�бор!��з�орендної�плати�Міжнародно-

м��бла!одійном��фонд��«Допомо!а�дітям�Чор-

нобиля».

20.�Про�надання�стат�с��с�вер��земельній

ділянці�площею�близь�о�0,23�!а�на�в�лиці�Т�р-

!енєвсь�ій,�72,�74,�74-б�в�Шевчен�івсь�ом�

районі�міста�Києва.

21.�Про�затвердження�перелі���нежитлових

приміщень��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�!ромади�міста�Києва,�право�оренди�я�их

виборюється� на� �он��рсних� засадах� (від

14.04.2015�№ 08/231-690/ПР).

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

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

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва

(від�08.04.2015�№ 08/231-656/ПР).

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

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

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва

(від�08.04.2015�№ 08/231-655/ПР).

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

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

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва

(від�14.04.2015�№ 08/231-685/ПР).

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

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

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва

(від�01.04.2015�№ 08/231-599/ПР).

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

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

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва

(від�08.04.2015�№ 08/231-658/ПР).

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

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

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва

(від�14.04.2015�№ 08/231-684/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�08.04.2015�№ 08/231-

659/ПР).

1.�Внести�зміни�до�Про!рами�е�ономічно!о

і�соціально!о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28.01.2015�№ 59/924,�а�саме:

додато��3�«Зведена�Про!рама��апітальних

в�ладень�та��апітально!о�ремонт�»

ви�ласти���новій�реда�ції,�що�додається;

додато��4�«Розподіл�аси!н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��5�«Розподіл�аси!н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально!о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

2.�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

Додато�	не	др�ється.	Ознайомитися	
з	ним	можна	в	се�ретаріаті	Київради,

а	та�ож	на	офіційном	веб-сайті	
Київсь�ої	місь�ої	ради	та	сайті	«Лі$а	За�он»
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29.�Про�передач��в�оренд��нежитлових�при-

міщень��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�!ромади�міста�Києва�єдином��претенден-

т��на�право�оренди�(від�08.04.2015�№ 08/231-

660/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�02.02.2015�№ 08/231-203/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

!ромади�міста�Києва�єдиним�претендентам�на

право�оренди�(від�08.04.2015�№ 08/231-662/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіаль-

ної�!ромади�міста�Києва�єдином��претенден-

т��на�право�оренди�(від�08.04.2015�№ 08/231-

657/ПР).

33.�Про�дея�і�питання�діяльності��ом�наль-

них��станов,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�!ромади�міста�Києва�(від

09.04.2015�№ 08/231-674/ПР).

34.�Про�реор!анізацію��ом�нально!о�підпри-

ємства�«Е�оло!ія»�Дарниць�ої�районної���м.�Ки-

єві�державної�адміністрації�(від�09.04.2015

№ 08/231-664/ПР).

35.�Про�внесення�змін���додато��10�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02�!р�дня�2010

ро���№ 284/5096�«Про�питання��ом�нальної

власності�територіальної�!ромади�міста�Києва»

(від�23.03.2015�№ 08/231-566/ПР).

36.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�31�березня�2011�ро���№ 100/5487

«Про�Про!рам��приватизації��ом�нально!о�май-

на�територіальної�!ромади�міста�Києва�на

2011 —�2012�ро�и»�(від�29.04.2015�№ 08/231-

1103/ПР).

37.�Про�визначення�перелі���земельних�діля-

но��для�опрацювання�можливості�продаж��їх

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

!ах�(Є-1252).

38.�Про�надання�дош�ільном��навчальном��за-

�лад��№ 533�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл�!ов�вання�б�дівель�і�спор�д�за�ла-

д��освіти�на�просп.�Оболонсь�ом�,�15-в�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6022).

39.�Про�змін��цільово!о�призначення�земель-

ної�ділян�и�товариства�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«КЛО-2»�для�б�дівництва,�е�спл�-

атації�та�обсл�!ов�вання�автозаправно!о��ом-

пле�с��на�просп.�Ми�оли�Бажана,�1-д���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(А-21210).

40.�Про�передач��!ромадянин��Ве�лич��Оле�-

сію�Ма�симович����власність�земельної�ділян-

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

во!о�б�дин��,�!осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

��пров.�Залежном�,�28-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-18017).

41.�Про�передач��!ромадянин��Каляєв��Єв-

!ен��Михайлович����власність�земельної�ділян-

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

во!о�б�дин��,�!осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д

��пров.�Залежном�,�14-д���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-15931).

42.�Про�відмов��в�поновленні�до!овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�04.02.2005�№ 91-6-

00406,���ладено!о�між�Київсь�ою�місь�ою�ра-

дою�та�за�ритим�а�ціонерним�товариством�«Фі-

нансова��омпанія�«Бан�о»�на�підставі�п�н�т��43

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27.05.2004

№ 281/1491�«Про�надання�і�вил�чення�земель-

них�діляно��та�припинення�права��орист�ван-

ня�землею»�(А-10869).

43.�Про�відмов��фізичній�особі —�підприєм-

цю�К�сі�Ірині�Василівні�в�поновленні�до!овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл�!ов�вання��афе-ресторан�

на�в�л.�Командарма�Уборевича���Святошин-

сь�ом��районі�м.�Києва�та�визначення�перелі-

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

ливості�продаж��їх�(або�права�оренди�на�них)

на�земельних�тор!ах�(А-19822).

44.�Про�розірвання�до!овор��оренди�між�ТОВ

«Ва!ра»�та�Київсь�ою�місь�ою�радою�земель-

ної�ділян�и�за�адресою:�в�л.�Вол!о!радсь�а,�25

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

45.�Інформація�про�ви�онання�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�22.01.2015�№ 23/888

«Про�подання�та�оприлюднення�деп�татами

Київсь�ої�місь�ої�ради�де�ларацій�про�майно,

доходи,�витрати�і�зобов’язання�фінансово!о

хара�тер��за�мин�лий�рі�».

46.�Про�внесення�змін�до�Про!рами�е�оно-

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

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

28.01.2015�№ 59/924.

47.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київради

від�28.01.2015�№ 60/925�«Про�бюджет�міста

Києва�на�2015�рі�».

48.�Про�затвердження�спис���народних�за-

сідателів�Солом’янсь�о!о�районно!о�с�д��міс-

та�Києва.

49.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 537/537�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�По-

дільсь�о!о�районно!о�с�д��міста�Києва».

50.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17�люто!о�2011�ро���№ 23/5410

«Про�затвердження�місь�ої�цільової�про!рами

«Соціальне�партнерство»�на�2011 —�2015�ро-

�и».

51.�Про�затвердження�Концепції�розвит��

��раїнсь�ої�мови,���льт�ри�та�виховання�істо-

ричної�пам’яті���жителів�міста�Києва�на�2015 —

2020�ро�и.

52.�Про�внесення�змін�до�Правил�бла!о�ст-

рою�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�25�!р�дня�2008�ро��

№ 1051/1051.

53.�Про�створення�тимчасової��онтрольної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань��онтро-

лю�за�діяльністю�ви�онавчо!о�ор!ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�та��ом�нальних�підприємств���сфе-

рі�розміщення�тимчасових�спор�д�тор!овель-

но!о,�поб�тово!о,�соціально-��льт�рно!о�чи�ін-

шо!о�призначення�для�здійснення�підприєм-

ниць�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібно-

роздрібної�тор!овельної�мережі,�майданчи�ів

для�харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�рес-

торанно!о�!осподарства.

54.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�17.02.2011�№ 19/5406�«Про�за-

твердження�місь�ої�цільової�про!рами�«Т�рбота.

Наз�стріч��иянам»�на�2011 —�2015�ро�и».

55.�Про�розірвання�до!овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�31.08.2010�№ 63-6-00611.

56.�Про�поділ�та�змін��вид��ви�ористання�зе-

мельних�діляно���ом�нально!о�підприємства�з

�тримання�та�е�спл�атації�житлово!о�фонд�

спеціально!о�призначення�«Спецжитлофонд»

��с.�Би�івня���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва

(А-21588).

Київський міський голова 
В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 561/1425 від 28 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�28.05.2015,�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�28.05.2015�№�561/1425

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

на пленарному засіданні Київської міської ради 28.05.2015

№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО Роман Богданович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо притягнення службових осіб виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності за
корупційні правопорушення та вжиття заходів реагування

2. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Першому заступнику прокурора міста Києва, державному раднику
юстиції 3 класу Валендюку О. С.  
Щодо вжиття заходів реагування на незаконну забудову земельної
ділянки

3. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Генеральному директору КК "Київавтодор" Жукову В. А.  
Щодо надання відомостей про особливості реконструкції вул.
Васильківської у Голосіївському районі у 2015 році

4. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Голові Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А.  
Про перелік об'єктів охорони здоров'я Голосіївського району, для яких
передбачені капітальні вкладення у 2015 році

5. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо прибирання сходових клітин та приведення до належного стану
житлового будинку на вул. Великій Васильківській, 102

6. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. Голові
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А. 
Щодо ремонту асфальтового покриття прибудинкової території на вул.
Васильківській, 27, корп. 2

7. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А. 
Щодо відновлення асфальтового покриття пішохідного проходу до
станції метро "Васильківська" біля будинку на вул. Васильківській, 36

8. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення газових лічильників, лічильників на
електроенергію та теплову енергію у буд. № 6/31 на вул. Ямській у
Голосіївському районі

9. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 82Cв на вул.
Володимирській у Голосіївському районі

10. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо вирішення житлового питання громадянки Матвієнко Валентини
Віталіївни

11. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо благоустрою прибудинкової території буд. № 6/31 на вул.
Ямській у Голосіївському районі

12. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо вирішення питання громадянина Бондаренка Петра Олексійовича
по приватизації житла

13. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 34 на вул. Жилянській у
Голосіївському районі

14. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо відшкодування збитків, завданих у результаті підключення
електропостачання в кв. № 108 у буд. № 124Cа на вул.
Червоноармійській у Голосіївському районі

15. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 155 на вул. Горького у
Голосіївському районі

16. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 6/31 на вул. Ямській у
Голосіївському районі

17. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо звернення мешканців будинку № 51 на вул. Деміївській

18. БАЛЕНКО Артур Ігорович Секретарю Київської міської ради Резнікову О. Ю.  
Щодо звернення мешканців будинку № 55 на вул. Деміївській

19. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо звернення мешканців будинку № 35 на вул. Деміївській

20. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення лічильників та ремонту ліфтів у будинку № 54/56
на вул. Саксаганського

21. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту даху балкону у квартирі № 174, буд. № 9 на вул.
Декабристів у Дарницькому районі

22. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо благоустрою прибудинкової території буд. № 7Cб на просп.
Миколи Бажана у Дарницькому районі

23. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо благоустрою прибудинкової території буд. № 9Cб на просп.
Миколи Бажана у Дарницькому районі

24. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо кронування сухих дерев на прибудинковій території буд. № 7Cд
на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

25. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо кронування сухих дерев на прибудинковій території буд. № 34Cа
на вул. Архітектора Вербицького у Дарницькому районі

26. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни поштових скриньок у буд. № 7Cа на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

27. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови C секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  Щодо заміни поштових скриньок та благоустрою
прибудинкової території буд. № 36Cа на вул. Архітектора Вербицького у
Дарницькому районі
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28. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо законності розміщення серверів на технічному поверсі буд. № 5
на вул. Вірменській у Дарницькому районі

29 БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо часткового ремонту даху будинку № 5 над квартирою № 107 на
вул. Вірменській у Дарницькому районі

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

31. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо встановлення технічних засобів обмеження швидкості навпроти
буд. № 6 на вул. Анни Ахматової у Дарницькому районі

32. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо заміни поштових скриньок у буд. № 5�є на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

33. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо передачі гуртожитків у провулку Геофізиків, № 4 та № 6
Дарницького району до комунальної власності територіальної громади
міста Києва

34. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення стін будинку № 28 на вул. Архітектора Вербицького у
Дарницькому районі

35. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення стін кв. № 67, буд. № 9�з у провулку Миколи Бажана
Дарницького району

36. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо безкоштовного встановлення індивідуальних газових
лічильників у буд. № 36�а на вул. Архітектора Вербицького у
Дарницькому районі

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

38. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення лічильників на теплову енергію у
буд. № 5�б на просп. Декабристів у Дарницькому районі

39. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо безкоштовного встановлення лічильників на теплову енергію у
буд. № 9 на вул. Декабристів Дарницького району

40. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення індивідуальних газових
лічильників у буд. № 9 на вул. Декабристів Дарницького району

41. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо кронування сухих дерев, що розміщені на прибудинковій
території біля під'їзду № 5, буд № 9�б на просп. Миколи Бажана у
Дарницького району

42. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту дитячого майданчика, що розміщений на
прибудинковій території буд. № 39�б на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі

43. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо утеплення торцевих стін буд. № 1/9�к на вул. Вірменській у
Дарницькому районі

44. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту даху буд. № 1/9�к на вул. Вірменській у Дарницькому
районі

45. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ремонту дитячого майданчика, що розміщений на
прибудинковій території буд. № 1/9�к на вул. Вірменській у
Дарницькому районі

46. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо безкоштовного встановлення лічильників на теплову енергію у
буд. № 9�в на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

47. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резникову О. Ю.  
Щодо ремонту сходових клітин у під'їзді буд. № 9�в на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

48. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін та фасаду буд. № 9�г на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

49. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо звернення громадянки Пустової Марини Володимирівни

50. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо звернення громадянки Слєсорчук Нінелі Федорівни

51. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни вікон у буд. № 5�в на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі

52. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо утеплення торцевих стін та фасаду буд. № 5�в на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі

53. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо відновлення освітлення прибудинкової території буд. № 5�в на
просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

54. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо ремонту дитячого майданчика, що розміщений на
прибудинковій території буд. № 5�в на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі

55. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни поштових скриньок у буд. № 9�а на вул. Декабристів у
Дарницькому районі

56. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їзді буд. № 9�а на вул.
Декабристів у Дарницькому районі

57. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо безкоштовного встановлення лічильників на теплову енергію у
буд. № 5 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

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

59. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо заміни ліфтів у буд. № 5 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому
районі

60. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо неналежного надання послуг з постачання опалення у будинку 
№ 5 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

61. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо ремонту дитячого майданчика, що розміщений на прибудинковій
території буд. № 5 на просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі

62. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо перевірки зелених насаджень на предмет аварійності

63. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо розроблення та затвердження детального плану території Нижніх
Бортничів

64. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо відновлення гарячого водопостачання у мікрорайоні Бортничі
Дарницького району

65. БАЛЕНКО Ігор Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ у мікрорайоні Бортничі
Дарницького району

66. БЕРЕЗОВСЬКИЙ Андрій
Петрович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Ніконову І. В.  
Щодо розміщення сезонних об'єктів торгівлі відповідно до визначеного
порядку на вул. Генерала Жмаченка

67. БОНДАРЕНКО Володимир
Дмитрович

Київському міському голові Кличку В. В. Про необхідність вирішення
базових проблем розвитку міського господарства

68. БРИГИНЕЦЬ Павло Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо недопущення обмеження користування спортивними
конструкціями між школами № 183 та № 204 мешканцями
Комсомольського масиву у Дніпровському районі

69. БРИЧУК Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо вирішення проблемних питань мешканців будинків №№ 5, 5/2 на
вул. Московській у Печерському районі

70. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проблем у роботі диспетчерської служби Шевченківського району

71. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості руху на
перехресті вулиць Берлинського/Котовського

72. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо роботи системи КБУ "Контактний центр міста Києва"

73. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо надання інформації по земельних ділянках, на яких протягом
трьох років не завершено будівництво

74. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту даху дитячих клубів "Гермес" та "Веселка" Центру по
роботі з дітьми та молоддю Дарницького району

75. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо завершення робіт по капітальному ремонту фасаду будівлі гімназії
№ 143

76. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо забудови на просп. Григоренка, 20/22 у Дарницькому районі

77. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо неналежного стану зупинок громадського транспорту у
Дарницькому районі

78. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо відкриття груп для дітей дошкільного віку на базі приміщення
школи № 5 у Печерському районі

79. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення обстеження та лікування киянки, постраждалої під час
Революції Гідності

80. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонту під'їзду № 4 на вул. Преображенській, 26

81. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо проведення ремонту під'їзду № 4 на вул. Преображенській, 39/8

82. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо перевірки законності проведення будівельних робіт на просп. 40�
річчя Жовтня у Голосіївському районі та недопущення руйнації
житлового будинку

83. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо незадовільного стану дорожнього покриття у Солом'янському
районі

84. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо кронування тополь на вул. Набережно�Корчуватській, 94�а

85. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання інформації про підстави перевірки Київського
академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва

86. ГАПЧУК Максим Миколайович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо цільового використання бюджетних коштів, які були виділені на
відселення мешканців гуртожитку на вул. Електриків, 31

87. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Генеральному директору СВК ВОКР КМДА
"Київводфонд" Максименку О. Ф. 
Щодо вжиття заходів для відновлення роботи непрацюючих бюветних
комплексів та розміщення на території бюветних комплексів інформації
щодо результатів лабораторних досліджень води

88. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо демонтажу майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства в м. Києві, які встановлені з
порушенням законодавства

89. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання проектно�кошторисної документації на роботи зі
створення велосипедної інфраструктури та рекреаційного
велосипедного маршруту "Житловий масив Троєщина � Європейська
площа"

90. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Начальнику ГУ МВС України в м. Києві генерал�майору міліції Терещуку О. Д.
Щодо забезпечення виконання законодавства у м. Києві, яке регулює
заборону вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у
заборонених законом місцях або появу у громадських місцях у стані
сп'яніння

91. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

В. о. заступника прокурора міста Києва державному раднику юстиції 3�го
класу Валендюку О. С.  
Щодо з'ясування законності розміщення та функціонування АГЗП на
земельній ділянці, що знаходиться на проспекті Петра Григоренка у
Дарницькому районі
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92. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Начальнику ГУ МВС України в м. Києві генерал�майору міліції
Терещуку О. Д.  
Щодо з'ясування законності розміщення та функціонування АГЗП на
земельній ділянці, що знаходиться на проспекті Петра Григоренка у
Дарницькому районі

93. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Публічному акціонерному товариству "Трест Київпідземшляхбуд�2"
Щодо розгляду колективної скарги мешканців буд. № 30 на вул.
Анни Ахматової у Дарницькому районі

94. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо відновлення водопостачання та створення умов для
нормального проживання мешканців приватних домоволодінь у
другому мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому
районі

95. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо оформлення земельної ділянки громадянину Кудляку
Михайлу Назаровичу

96. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ситуації, яка склалася навколо земельної ділянки на просп.
Науки, 66 � 70 у Голосіївському районі

97. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ у місті Києві

98. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо доступності та безбар'єрності транспортної інфраструктури
Києва для людей з обмеженими фізичними можливостями

99. ГОРДОН Дмитро Ілліч Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо консервації об'єкта будови майнового комплексу Гостинного
двору на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі

100. ГРИЦЕНКО Олексій Анатолійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю.  
Щодо укладання асфальту на ділянках, де це не передбачено
проектом забудови в Солом'янському районі

101. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Директору Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Гудзю А. А.  
Щодо надходження коштів до бюджету м. Києва за період 2012 �
2013 років від КП "ГДІП"

102. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання допомоги киянам, мобілізованим на підставі Указів
Президента "Про часткову мобілізацію" від 17.03.2014 та 14.01.2015

103. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо земельної ділянки на вул. Московській, 7 у Печерському
районі

104. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо ремонту під'їзду № 4 у буд. № 18 на Печерському узвозі у
Печерському районі

105. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О.  
Щодо викорчовування пня та кореня після знесення дерева на
Печерському узвозі, 18 у Печерському районі

106. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо неналежного надання житлово�комунальних послуг у пров.
Костя Гордієнка у Печерському районі

107. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії
Київської міської ради з питань культури та туризму Бондаренку В. Д.
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань власності
Береговому Ю. М.  
Щодо подовження договору оренди приміщення на Андріївському
узвозі, 8�а заслуженому діячу мистецтв України Гайдамаці А. В.

108. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо благоустрою прибудинкової території будинку № 9/2 на
Кловському узвозі

109. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо відновлення роботи бюветів у Печерському районі

110. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо перевірки технічного та санітарного стану всіх бюветів та
бюветних комплексів на території м. Києва

111. ЄСКІНА Олена Олександрівна Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. 
Щодо звернення адміністрації середньої школи № 70
Шевченківського району

112. ЗАКРЕВСЬКА Людмила
Олександрівна

Київському міському голові, голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В.  
Щодо критичної ситуації з МАФами на житловому масиві Теремки�1

113. ІЛЬЇН Геннадій Володимирович Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сінцову Г. Л. 
Щодо облаштування зони відпочинку біля будинку № 7/15 на вул.
Анни Ахматової та на розі вулиць Анни Ахматової � М. Драгоманова

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

115. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В.  
Щодо оптимізації роботи пунктів продажу жетонів та проїзних
документів на станції метро "Либідська"

116. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А. 
Щодо проведення ремонту ліфту у житловому будинку № 6 на вул.
Полковника Потєхіна у Голосіївському районі

117. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Директору Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо сприяння у встановленні загальних газових лічильників у
будинках № 4 та № 6 на вул. Полковника Потєхіна

118. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Директору Департаменту державної архітектурно�будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо проведення перевірки дотримання законодавства у сфері
містобудівної діяльності

119. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо пошкодження зовнішніх циркуляційних мереж у будинку 
№ 2/58 на вул. Тулузи в Святошинському районі

120. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В. Голові постійної комісії
Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціальної
політики Крикунову Ю. В. 
Щодо пільгового харчування дітей�інвалідів

121. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л.  
Щодо розміщення адресних покажчиків з найменуваннями вулиць
та номерів житлових будинків у Оболонському районі

122. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.  
Щодо надання інформації про об'єкти тимчасового укриття в
Шевченківському районі

123. КУТНЯК Святослав Вікторович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо самовільного зайняття земельної ділянки на пішохідній частині
вулиці Татарської та самовільного встановлення двох МАФів у
Шевченківському районі

124. ЛАПШОВ Олександр Васильович Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальний ремонт 

125. ЛАПШОВ Олександр Васильович Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальний ремонт

126. ЛАПШОВ Олександр Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо відновлення асфальтового покриття біля житлового будинку
на просп. Маяковського, 89

127. ЛАПШОВ Олександр Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О.  
Щодо заміни поштових скриньок у житловому будинку на просп.
Маяковського, 89

128. ЛАПШОВ Олександр Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо благоустрою прибудинкової території житлового будинку на
просп. Маяковського, 89

129. ЛИМАР Юлія Володимирівна Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо перевірки законності розміщення відкритих майданчиків біля
стаціонарних закладів харчування

130. ЛИМАР Юлія Володимирівна Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. Голові Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації Гарязі О. О. Голові правління � генеральному
директору публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія
"Київводоканал" Білику А. О. 
Щодо відновлення асфальтового покриття прибудинкової території
житлового будинку № 2 на вул. Ісаакяна у Шевченківському районі

131. МАЛЯРЕВИЧ Олесь Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  Про порушення шумового
режиму на території Гідропарку

132. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо звернення мешканців гуртожитку на вул. Електриків, 31

133. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
Шкуро М. Ю.  
Щодо стану прибудинкової території на вул. Антоновича, 17

134. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович КП УЗН Солом'янського району м. Києва 
Щодо проведення благоустрою парку "Супутник"

135. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Комунальній корпорації "Київавтодор" 
Щодо проведення ремонтних робіт дороги на вул. Монтажників у
Солом'янському районі

136. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Комунальній корпорації "Київавтодор" 
Щодо проведення ремонтних робіт дороги та тротуару на вул.
Антонова у Солом'янському районі

137. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Печерській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо гаражної споруди на вул. Червоноармійській, 47

138. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальні ремонти, що оплачуються за рахунок
бюджетних коштів м. Києва

139. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальні ремонти, що оплачуються за рахунок
бюджетних коштів м. Києва

140. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальні ремонти, що оплачуються за рахунок
бюджетних коштів м. Києва

141. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Печерській районній в м. Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальні ремонти, що оплачуються за рахунок
бюджетних коштів м. Києва

142. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальні ремонти, що оплачуються за рахунок
бюджетних коштів м. Києва

143. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Деснянській районній в м. Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальні ремонти, що оплачуються за рахунок
бюджетних коштів м. Києва

144. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації 
Щодо витрат на капітальні ремонти, що оплачуються за рахунок
бюджетних коштів м. Києва

145. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо звернення мешканців вулиці Столєтова у Голосіївському районі

146. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо звернення громадянки Андрющенко Л. Я. по питанню
приватизації гаражного приміщення

147. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо гаражної споруди на вул. Червоноармійській, 47

148. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Щодо можливої забудови скверу

149. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Щодо інформацію про земельну ділянку, якій надано статус скверу

150. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго" Глушаку Є. М.  
Щодо будинку, який знаходиться на вул. Курській, 4

151. НАЗАРОВА Рена Рафіковна В. о. директора Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В.  
Щодо зміни режиму руху транспортних засобів на Парковій дорозі в
Печерському районі

152. НАЗАРОВА Рена Рафіковна Директору КП "Київтранспарксервіс"  Першину В. Г.  
Щодо надання інформації стосовно паркувальних місць для людей з
обмеженими фізичними можливостями

153. НЕГРИЧ Микола Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю.  
Щодо продовження оренди земельної ділянки гаражному
кооперативу "Золушка" на вул. Стадіонній, 5�а

154. НЕГРИЧ Микола Михайлович Заступнику міського голови � секретарю Київської міської ради
Резнікову О. Ю. 
Щодо внесення пропозицій до Програми соціально�економічного
розвитку м. Києва та бюджету м. Києва на 2016 рік

155. НЕПОП В'ячеслав Іванович Генеральному директору Державного концерну "Укроборонпром"
Романову Р. А.  
Щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитку № 1 на
вул. М. Василенка

156. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо відкриття шкіл у місті Києві для незрячих дітей

157. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В.  
Щодо реконструкції станції швидкісного трамвая "Повітрофлотська"

За�інчення	
	наст
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	номері
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 79Á (Ìåäè÷íà ã³ìíàç³ÿ ¹ 33

ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 164,4 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä (òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³).

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 2 313 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü: 1 927,50 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, òåë./ôàêñ 257-60-58).

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.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

(04211, ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 11-À, òåë. 418-60-41), ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó: 

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 662 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 55, çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 60,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,ùî çàáåçïå÷óº ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — íà òåðì³í äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè 50,0 êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ, òà ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 10,0 êâ. ì — 683,34 ãðí (68,33 ãðí çà 1 êâ. ì)

áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.05.2015 (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 102, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 418-41-98.

Äåïàðòàìåíò (Öåíòð) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº
êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä àäì³í³ñòðàòîð³â — 10 ïîñàä.

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ïîâíà âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà; ñòàæ ðîáîòè íà äåðæàâí³é ñëóæá³
àáî â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ìåíøå 2-õ ðîê³â, àáî ñòàæ ðîáîòè
çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ — íå ìåíøå 3 ðîê³â.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà
óìîâ ïðàö³ íàäàºòüñÿ ñåêòîðîì ç ïèòàíü óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Äîêóìåíòè íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 19-Á (ê. 306), òåë.:
202-60-45, 202-60-46.

20.08.15 î 09.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìºíºâà, 8, êîðïóñ, 1 çàë 37, ñóääÿ: Êåëåáåðäà

Â.².â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/14588/15 çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçîâîì

ÃÎ "Ãðîìàäÿíñüêèé ïðàâîçàõèñò" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ

ïðîòèïðàâíèì ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.12.14 ¹ 746/746 "Ïðî

îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî,

ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ì. Êèºâ³".

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè

â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òóëü÷èíñüêà,7, ïëîùà 91,00 êâ. ì,

âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1 622 300,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè

— 1351,92 ãðí (áåç ÏÄÂ), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ, ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 35,

òåë. 425-03-60.

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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè

â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áðàòñüêà, 7/11, ïëîùà 92,00 êâ. ì,

âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2223900,00ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè

— 1853,25 ãðí (áåç ÏÄÂ), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ, ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà, 35,

òåë. 425-03-60.

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.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè

â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ã. Ãîíãàäçå,32-Ä, ïëîùà 93,80 êâ. ì,

âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1706800,00ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 1%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè

— 1422,33 ãðí (áåç ÏÄÂ), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî

çàêëàäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ, ì. Êè¿â, âóë. Ââåäåíñüêà,

35, òåë. 425-03-60.

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.

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà ïîâ³äîìëÿº,ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâíîþ

çàÿâîþ ²âàíóõ Àë³ñè ²ãîð³âíè äî Ñóëüæóêà Ðóñëàíà Þð³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ àë³ìåíò³â òà

ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ ,ïðèçíà÷åíî íà 03.09.2015 ð.íà 10.30 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (03113,

ì. Êè¿â, âóë. Øóòîâà, 1, êàá.23) ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Êîçëåíêî Ã. Î.

Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàºòüñÿ â³äïîâ³äà÷: Ñóëüæóê Ðóñëàí Þð³éîâè÷.
Â ðàç³ Âàøî¿ íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó Âàøó â³äñóòí³ñòü.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ¹ 114-ÏÐ

ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ 

îö³íêè îá'ºêò³â, ùî íàëåæàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà

¹
ï/ï

Íàçâà òà àäðåñà îá'ºêòà

ç ìåòîþ ïðèâàòèçàö³¿

1. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 41,1 êâ. ì — ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 2/3, ë³ò. "À"

2. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 59,0 êâ. ì — ì. Êè¿â, âóë. Àðñåíàëüíà, 1, ë³ò. "À"

3. Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 322,3 êâ. ì — ì. Êè¿â, âóë. Ìóðàøêà Ìèêîëè, 4/2, ë³ò. "À"

4.

ç ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.05.2007 ¹ 739/1400 "Ïðî íàäàííÿ äîç-

âîëó Ãîëîâíîìó óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) íà óêëàäàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî äîãîâîðó ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ë³æîê òà ïîêðàùåííÿ óìîâ ïåðåáóâàííÿ ä³òåé â äèòÿ÷î-

ìó ñàíàòîð³¿ "Ñàëþò" òà â äèòÿ÷îìó ñàíàòîð³¿ "ßëèíêà" Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá'ºäíàííÿ"

Áóäèíêè òà ñïîðóäè äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ "Ñàëþò" Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îá'ºäíàííÿ, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àä-

ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãîãîë³âñüêà, 26-28

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ 
â ìåæàõ âóëèöü Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿ (×åðâîíîàðì³éñüêî¿),
áóë. Äðóæáè íàðîä³â, ×åñüêî¿, ². Êóäð³, Ï. Ëóìóìáè, Òâåðñüêî¿ 

â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Передплата	для	пільових	�атеорій	з достав�ою

азети	в	поштов�	с�ринь��

на	місяць ......................................................................8	рн.	00	�оп.

на	3	місяці..................................................................24	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................................................48	рн.	00	�оп.

на	12	місяців..............................................................96	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ....................................................................84	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..............................................................336	рн.	00	�оп.

ІНДЕКС	ЧЕТВЕРГОВОГО	ВИПУСКУ

(З	ПРОГРАМОЮ	ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА газети “ХРЕЩАТИК” на 2015 рік
22094

Передплатні	ціни

на	місяць ....................................................................12	рн.	00	�оп.

на	3	місяці..................................................................36	рн.	00	�оп.

на	6	місяців ................................................................72	рн.	00	�оп.

на	12	місяців............................................................144	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................................................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..................................................................122	рн.	70	�оп.

на	6	місяців ................................................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..............................................................490	рн.	80	�оп.

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ

(ВТ,	СР,	ЧТ,	ПТ)
61308

Оформле н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї

Òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò òà âèä âàðòîñò³ —çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ îö³íêè

ìàéíà, çàòâåðäæåíîþ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä

10.12.2003 ¹ 1891.

Êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå çä³éñíþâàòèñü

â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

29.08.2011 ¹1270 ³ çàðåºñòðîâàíîãî ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè

19.09.2011 çà ¹1096/19834.

Âèìîãàìè äî ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ º íàÿâí³ñòü:
- â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ îö³íþâà÷³â ñòîñîâíî îö³íêè îá'ºêòà, ùî

ìàº ï³äòâåðäæóâàòèñÿ ÷èííèìè êâàë³ô³êàö³éíèìè äîêóìåíòàìè

îö³íþâà÷³â òà ñâ³äîöòâàìè ïðî ðåºñòðàö³þ â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³

îö³íþâà÷³â, âèäàíèìè â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ ô³çè÷íèõ îñ³á

(îö³íþâà÷³â) ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ îö³íþâà÷³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè â³ä 19.12.2001 ¹ 2355 ³ çàðåºñòðîâàíîãî

â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.12.2001 çà ¹ 1092/6283;

- äîñâ³äó ñóá'ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè ìàéíà,

çîêðåìà ïîä³áíîãî ìàéíà;

- ïåðåë³êó îö³íþâà÷³â, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ç

îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà, òà ¿õ îñîáèñòîãî

äîñâ³äó ó ïðîâåäåíí³ îö³íêè ïîä³áíîãî ìàéíà;

- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî

ïðåòåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó

ïðî îö³íêó ìàéíà, çàâ³ðåí³ ¿õí³ìè îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êîï³¿

êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â.

Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ìîæóòü áóòè äîïóùåí³ ñóá'ºêòè îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,

ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ ñåðòèô³êàò³â ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,âèäàíèõ

â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî îö³íêó ìàéíà, ìàéíîâèõ ïðàâ òà

ïðîôåñ³éíó îö³íî÷íó ä³ÿëüí³ñòü â Óêðà¿í³",ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî çä³éñíåííÿ

ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îö³íêè ìàéíà çà íàïðÿìàìè îö³íêè ìàéíà òà

ñïåö³àë³çàö³ÿìè ó ìåæàõ öèõ íàïðÿì³â,ùî â³äïîâ³äàþòü îá'ºêòó îö³íêè.

Ó÷àñíèêàì êîíêóðñó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ Ì.Êèºâà êîíêóðñíó äîêóìåíòàö³þ â îäíîìó çàïå÷àòàíîìó

êîíâåðò³, äî ÿêîãî äîäàºòüñÿ ëèñò ç îïèñîì íàäàíèõ äîêóìåíò³â.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç:

1. Ï³äòâåðäí³ äîêóìåíòè (â 1-ìó åêçåìïëÿð³):

- çàÿâà íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ (çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ) - íà êîæíèé

îá'ºêò îêðåìî; 

- êîï³ÿ óñòàíîâ÷îãî äîêóìåíòà ïðåòåíäåíòà;

- êîï³¿ êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó

øòàòíîìó ñêëàä³ òà ÿêèõ áóäå çàëó÷åíî äî ïðîâåäåííÿ îö³íêè òà

ï³äïèñàííÿ çâ³òó ïðî îö³íêó ìàéíà;

- ïèñüìîâ³ çãîäè îö³íþâà÷³â, ÿêèõ áóäå äîäàòêîâî çàëó÷åíî

ïðåòåíäåíòîì äî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç îö³íêè ìàéíà òà ï³äïèñàííÿ çâ³òó

ïðî îö³íêó ìàéíà, çàâ³ðåí³ ¿õ îñîáèñòèìè ï³äïèñàìè, à òàêîæ êîï³¿

êâàë³ô³êàö³éíèõ äîêóìåíò³â îö³íþâà÷³â;

-êîï³ÿ ñåðòèô³êàòà ñóá'ºêòà îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³,âèäàíîãî ïðåòåíäåíòó

Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðåòåíäåíòà (äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³

ïðî ïðåòåíäåíòà ùîäî éîãî äîñâ³äó ðîáîòè, êâàë³ô³êàö³¿ òà îñîáèñòîãî

äîñâ³äó ðîáîòè îö³íþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó éîãî øòàòíîìó ðîçêëàä³

òà äîäàòêîâî çàëó÷àþòüñÿ íèì ç íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà, ó òîìó ÷èñë³

ïîä³áíîãî ìàéíà òîùî).

2. Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïðåòåíäåíòà ïîäàºòüñÿ ó çàïå÷àòàíîìó

êîíâåðò³ ³ ì³ñòèòü ïðîïîçèö³þ ùîäî âàðòîñò³ âèêîíàííÿ ðîá³ò,

êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì ðîá³ò, à òàêîæ òåðì³íó

âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 14.30 27.08.2015 ðîêó â Äåïàðòàìåíò³
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10.
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-71,202-61-72.Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ
äî 13.00 21.08.2015 ðîêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, ê³ì.
510. Òåëåôîí çàãàëüíîãî â³ää³ëó: 202-61-68.

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Êîìóíàëüíà

îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì.Êèºâà" (Ðîçðîáíèê)

ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü

ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Âåëèêî¿

Âàñèëüê³âñüêî¿ (×åðâîíîàðì³éñüêî¿), áóë. Äðóæáè íàðîä³â,

×åñüêî¿, ². Êóäð³, Ï. Ëóìóìáè,Òâåðñüêî¿ â Ïå÷åðñüêîìó 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¿ (ÄÏÒ) â ìåæàõ âóëèöü Âåëèêî¿

Âàñèëüê³âñüêî¿ (×åðâîíîàðì³éñüêî¿), áóë. Äðóæáè íàðîä³â,

×åñüêî¿, ². Êóäð³, Ï. Ëóìóìáè,Òâåðñüêî¿ â Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 13.11.2013 ¹518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿

ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

ó ì. Êèºâ³".

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì

äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â

ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî

òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òîùî.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç

íåîáõ³äí³ñòþ âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â ðîçì³ùåííÿ æèòëà,

áóä³âíèöòâîì óñòàíîâ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ï³äïðèºìñòâ

îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-

ãàðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ

êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó,

à òàêîæ çàáåçïå÷åí³ñòü íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì

ð³âíåì óñòàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ,ì³ñöÿìè

ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, îçåëåíåííÿ òà ôîðìóâàííÿ

ïîâíîö³ííîãî âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè

òà ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ â ìåæàõ êâàðòàëó ïðîåêòíî¿

çàáóäîâè ïî âóë.Àíð³ Áàðáþñà, 48 ïðîïîíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ

íîâîãî äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 95 ì³ñöü òà äèòÿ÷îãî

äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 190 ì³ñöü ïî âóë.Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà,

143/2. Òàêîæ ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè â ìåæàõ òåðèòîð³¿

ðîçðîáêè äåòàëüíîãî ïëàíó ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî íîâî¿

øêîëè íà 990 ó÷í³âñüêèõ ì³ñöü ç ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èì

êîìïëåêñîì, â ñêëàä³ ÿêîãî ïåðåäáà÷àòèìåòüñÿ ïëàâàëüíèé

áàñåéí òà ñïîðòèâíî-³ãðîâå ÿäðî. Çàëèøêîâà ïîòðåáà â

ó÷í³âñüêèõ ì³ñöÿõ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ áóäå

çàáåçïå÷óâàòèñü çà ðàõóíîê íåäîñòàòíüî¿ çàâàíòàæåíîñò³

³ñíóþ÷èõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë,ùî çíàõîäÿòüñÿ â äîïóñòèìîìó

ðàä³óñ³ îáñëóãîâóâàííÿ (750 ì).

Çàìîâíèê ðîçðîáêè — Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà

àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê —

Êîìóíàëüíà îðãàí³çàö³ÿ "²íñòèòóò Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó

ì. Êèºâà".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ

âóëèöü Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿ (×åðâîíîàðì³éñüêî¿), áóë.

Äðóæáè íàðîä³â, ×åñüêî¿, ². Êóäð³, Ï. Ëóìóìáè, Òâåðñüêî¿ â

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³

Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

çà àäðåñîþ: âóë. Ñóâîðîâà, 15.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòóäåòàëüíîãî ïëàíóòåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³

íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua òà www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäóòà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³

äî ïðîåêòóäåòàëüíîãî ïëàíóòåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 11.09.2015ð.

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 çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì,

äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ:

01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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
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Ë³êàð Àéáîëèòü
� Âïðîäîâæ òðüîõ äí³â ó Êè¿âñüêîìó

çîîïàðêó â³äçíà÷àëè ïðîôåñ³éíå ñâÿòî 
âåòåðèíàðà

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ çîîïàðê — ÷óäîâå
ì³ñöå äëÿ ïðîãóëÿíêè. Òóò îäíà-
êîâî ö³êàâî ³ ä³òÿì, ³ äîðîñëèì.
Â³í äàðóº óñ³ì íåçàáóòí³ åìîö³¿
òà ãàðíèé íàñòð³é. Êîæíîãî äíÿ
çîîïàðê â³äâ³äóþòü ÷èìàëî êè-
ÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³. Ñàìå òóò
ìàëå÷à áëèæ÷å çíàéîìèòüñÿ ç
áðàòàìè íàøèìè ìåíøèìè òà
ä³çíàºòüñÿ áåçë³÷ ö³êàâîãî ïðî
íèõ.

Êè¿âñüêèé çîîïàðê ïðàöþº ùå
ç 1909 ðîêó. Çà âñþ ³ñòîð³þ ñâîãî ³ñ-
íóâàííÿ â³í ïðîéøîâ íåàáèÿêèé
øëÿõ — â³ä ãðîìàäñüêîãî çâ³ðèí-
öÿ äî îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ çîîëî-
ã³÷íèõ ïàðê³â ó ªâðîï³. Éîãî ïëî-
ùà ñòàíîâèòü 34 ãà, à ïðèáëèçíà
ê³ëüê³ñòü òâàðèí — 3 000.

Áðàòàì íàøèì ìåíøèì ìàëî
äëÿ ùàñòÿ ðîçëîãî¿ òåðèòîð³¿, ÷èñ-
òîãî âîëüºðó òà ñìà÷íî¿ ¿æ³, âî-
íè ïîòðåáóþòü ï³êëóâàííÿ òà óâà-
ãè äî ñåáå. Ñàìå öèì ³ çàéìàþ-
òüñÿ ë³êàð³ âåòåðèíàðíî¿ ìåäè-
öèíè.

Ì³ñöåâ³ àéáîëèòè ðîçïîâ³ëè, ÿê
ïðàâèëüíî ãîäóâàòè òâàðèí òà ñòâî-
ðþâàòè äëÿ íèõ êîìôîðòí³ óìîâè,
ïîä³ëèëèñÿ âëàñíèì äîñâ³äîì òà
çíàííÿìè.

«Ïåðø çà âñå,íàøà ïðîôåñ³ÿ âè-
ìàãàº ëþáèòè òâàðèí òà ìàòè áà-
æàííÿ ¿ì äîïîìàãàòè. Òàê³ àêö³¿
ïðîõîäÿòü êîæíîãî ðîêó ïåðåä Äíåì
âåòåðèíàðíîãî ïðàö³âíèêà. Ìè
âëàøòîâóºìî ¿õ äëÿ ä³òîê, ùîá âî-
íè ìîãëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç òâàðè-
íàìè òà ìàëè óÿâëåííÿ, ÷èì âçàãà-
ë³ çàéìàþòüñÿ ë³êàð³ â çîîïàðêó.Òà-
êîæ ìè äàºìî â³äïîâ³ä³ íà ò³ àêòó-
àëüí³ çàïèòàííÿ, êîòð³ â³äâ³äóâà÷³
íàì ñòàâëÿòü ïðîòÿãîì ðîêó. Âîíè
ïèòàþòü ïðî äîìàøí³õ óëþáëåíö³â
àáî òâàðèíîê,ÿêèõ âèïàäêîâî çíàé-
øëè ³ âèð³øèëè íàäàòè ¿ì äîïîìî-
ãó, àëå íå çíàþòü, ÿê ïðàâèëüíî ¿õ
óòðèìóâàòè»,— ïîä³ëèëàñÿ ë³êàð
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Êè¿âñüêî-
ãî çîîïàðêó Â³êòîð³ÿ Êîâàëü.

Âñüîãî ó ñòîëè÷íîìó çîîïàðêó
5 ë³êàð³â. Êîëè ë³êóþòü ìàëåíüêèõ
òâàðèí, òî ç íèìè ïðàöþþòü â³ä-
ðàçó 2 ôàõ³âö³. ßêùî æ ïîì³÷ ïî-
òð³áíà âåëèêèì òâàðèíàì, òîä³
çàä³ÿíèé âåñü êîëåêòèâ.

Ï³ä ÷àñ öüîãîð³÷íî¿ àêö³¿ âåòå-
ðèíàðè çîîïàðêó äåìîíñòðóâàëè
òâàðèíîê â³äâ³äóâà÷àì. Òàê,ä³òëà-
õè ïîáëèæ÷å ïîçíàéîìèëèñÿ ç³ ñêóí-
ñîì Àãíåñîþ,áîðîäàòîþ àâñòðàë³é-
ñüêîþ àãàìîþ Äæóëüºòòîþ, ìîð-
ñüêèìè ñâèíêàìè òà êðîëèêàìè, à
òàêîæ ç ÷åðåïàøêàìè òà óäàâàìè.

Ç-ïîì³æ òâàðèíîê, ÿêèõ ìîæíà
áóëî ïîòðèìàòè, áóëè ³ òàê³, êîòð³
ïîòðåáóþòüäîïîìîãè.Õâîðîãî ¿æà÷-
êà ïðèíåñëè äî ë³êàð³â âîä³¿,ÿê³ âè-
ïàäêîâî çíàéøëè éîãî á³ëÿ çîîïàð-

êó. Òâàðèíêà ëåäâå ïåðåñóâàëàñÿ òà
ïîãàíî ñåáå ïî÷óâàëà.Çàðàç ¿æà÷êà
ë³êóþòü, éîìó íàáàãàòî êðàùå. Ë³-
êàð³ ïîêàçàëè â³äâ³äóâà÷àì,ÿê ïðà-
âèëüíî ðîáèòè óêîëè òâàðèíàì, ³
ðîçïîâ³ëè,÷èì ¿õ,âëàñíå,ë³êóâàòè.

«Ùå ç äèòèíñòâà ÿ ìð³ÿëà áóòè
âåòåðèíàðíèì ë³êàðåì. Ìî¿ìè ïåð-
øèìè ïàö³ºíòàìè áóëè ìóñêóñí³
êà÷êè. ß ðàçîì ç ãîëîâíèì âåòå-
ðèíàðîì îáð³çàëà ¿ì êðèëà. ² õî÷
ÿê äëÿ äèòèíè öå áóëî âàæêî, ÿ
âïîðàëàñÿ. Á³ëüø³ñòü ë³ê³â, ÿêèìè
ë³êóþòü òâàðèí, ïðèçíà÷åí³ äëÿ
ëþäåé. Ìè êîëåìî ¿ì â³òàì³íè, çà
ïîòðåáè — àíòèá³îòèêè. Êîëè âè
ë³êóºòå òâàðèíêó,äëÿ íå¿ äóæå âàæ-
ëèâèì ÷èííèêîì º ðîçìîâà. Ïî-
òð³áíî ¿¿ ï³äòðèìóâàòè, í³æíî ðîç-
ìîâëÿòè, ³ òîä³ âîíà íå áóäå íåð-
âóâàòè òà áîÿòèñÿ»,— çàçíà÷èëà
ãîëîâíèé ë³êàð âåòåðèíàðíî¿ ìå-
äèöèíè Êè¿âñüêîãî çîîïàðêó ²í-
íà Âàñèëüêîâñüêà.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ ñâÿòà â çîîïàð-
êó â³äáóëèñÿ çàõîïëþþ÷³ ìàéñòåð-
êëàñè, çàâäÿêè ÿêèì â³äâ³äóâà÷³
íàâ÷èëèñÿ ïðàâèëüíîìó ïîâîäæåí-
íþ ç òâàðèíàìè, ñåêðåòàì äîãëÿ-
äó çà íèìè, ïðîñòèì íàâè÷êàì íà-
äàííÿ ë³êàðñüêî¿ äîïîìîãè.

Îõî÷³ â³ä÷óëè ñåáå ñïðàâæí³-
ìè àéáîëèòàìè, âëàñíîðó÷ âèñ-
òð³ëèâøè ç äóõîâî¿ òðóáêè äëÿ
äèñòàíö³éíèõ ³í’ºêö³é ó «ì³øåíü»,

ì³ñöå, êóäè íåîáõ³äíî ïîïàñòè
òâàðèí³, ùîá óñï³øíî çðîáèòè
óêîë. Ó÷àñíèêè íå çàëèøèëèñÿ
áåç ïîäàðóíê³â òà ãàðíîãî íà-
ñòðîþ.

Òàêîæ íà ³ãðàøêàõ ë³êàð³ ïðî-
äåìîíñòðóâàëè, ÿê ïîòð³áíî íàäà-
âàòè ïåðøó âåòäîïîìîãó.

«Ìåí³ òóò äóæå ïîäîáàºòüñÿ.
Á³ëüøå âñüîãî çàö³êàâèëè çì³¿, îñî-
áëèâî òå, ÿê ¿õ ë³êóþòü»,— ïîä³-
ëèâñÿ ìàëåíüêèé Ðîì÷èê.

«Êîëè âèðîñòó, òàêîæ õî÷ó áó-
òè âåòåðèíàðîì. Ïåðøîþ õî÷ó âè-
ë³êóâàòè ÷åðåïàøêó»,— ðîçïîâ³ëà
ìàëåíüêà Ä³àíà �

Ç íàãîäè ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà âåòåðèíàðè äåìîíñòðóâàëè òâàðèíîê â³äâ³äóâà÷àì
çîîïàðêó

¯æàê³â íå ìîæíà ãîäóâàòè ìî-
ëîêîì, âîíè â³ä öüîãî õâîð³þòü.
Êðàùå ïîãîäóâàòè ¿õ ñèðèì ì’ÿñîì,
õðîáàêàìè, ñèðèì ÿéöåì àáî êî-
øà÷èì êîðìîì.

öå ö³êàâî

ßêùî âè òðèìàºòå âäîìà ÷åðå-
ïàøêó, òî îáîâ’ÿçêîâî âèâîäüòå ¿¿
íà ïðîãóëÿíêó ó ñîíÿ÷íèé äåíü.

öå ö³êàâî

Àäðåñà: 
ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 32.
Ãðàô³ê ðîáîòè: Âò.— Íä.
09.00-18.00; Ïí. 12.00-
18.00.
Âàðò³ñòü êâèòê³â: 50
ãðí — äëÿ äîðîñëèõ â³ä-
â³äóâà÷³â; 25 ãðí — äëÿ
ä³òåé â³êîì ç 5-òè äî
16-òè ðîê³â, âëàñíèê³â
«Êàðòêè êèÿíèíà» òà
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
ãðîìàäÿí.

Ï³ä ÷àñ àêö³¿ â çîîïàðêó óñ³ ìàëåíüê³ â³äâ³äóâà÷³ ìîãëè â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ìè
àéáîëèòàìè 

Öüîãî äíÿ ä³òëàõè ïîçíàéîìèëèñÿ ç³ ñêóíñîì Àãíåñîþ, áîðîäàòîþ àâñòðàë³éñüêîþ àãàìîþ Äæóëüºòòîþ, ìîðñüêèìè ñâèíêàìè
òà êðîëèêàìè, à òàêîæ ç ÷åðåïàøêàìè òà óäàâàìè 

Âæå 4 ðîêè ïîñï³ëü ó Êè¿âñüêîìó çîîïàðêó ïðîâîäÿòü àêö³¿,

ï³ä ÷àñ ÿêèõ â³äâ³äóâà÷³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îñîáèñòî ïîñï³ë-

êóâàòèñÿ ç âåòåðèíàðíèìè ë³êàðÿìè çîîïàðêó, à òàêîæ ç äå-

ÿêèìè òâàðèíêàìè. Öüîãî ðàçó çàõ³ä òðèâàâ ç 7 ïî 9 ñåðïíÿ.

Êñåí³ÿ ÊÐÓÏÎÄÅÐÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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