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Ìàêñèì ØÊÓÐÎ: 

«Öüîãî ðîêó ìè çðîáèëè 
ïðîðèâ ó îáëàøòóâàíí³ çåëåíèõ
çîí Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó»

Â ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº ðåêîíñòðóêö³ÿ
ïàðê³â ³ ñêâåð³â. Äíÿìè â³äáóëîñü
â³äêðèòòÿ ïàðêó «Ñóïóòíèê» ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ — íîâå æèò-
òÿ îòðèìàëà ÷àñòèíà ïàðêîâî¿ çî-
íè ó 3,5 ãåêòàðà ç-ïîíàä 16-òè.Ïðî-
äîâæåííÿ ðîá³ò çàïëàíîâàíî ³ íà
2016 ð³ê, çîêðåìà — â³äíîâèòè îñ-
â³òëåííÿ ïàðêó,çàâåðøèòè ïðîêëà-
äàííÿ äîð³æîê, ðîçøèðèòè äèòÿ-
÷èé ìàéäàí÷èê òà âëàøòóâàòè ñïîð-
òèâíî-òðåíóâàëüíèé ìàéäàí÷èê.

«ßê êåð³âíèê ðàéîíó, ÿ íàäçâè-
÷àéíî ðàäèé, ùî öüîãî ðîêó ìè
çðîáèëè ïðîðèâ ó áóä³âíèöòâ³ òà
îáëàøòóâàíí³ çåëåíèõ çîí. Öå âæå
òðåò³é ïàðê, ÿêèé ìè â³äêðèâàºìî
âë³òêó 2015-ãî,— ðîçïîâ³â «Õðå-
ùàòèêó» ãîëîâà Ñîëîì’ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ Ìàêñèì Øêóðî.—
Ïåðøèì áóâ ñêâåð íà ðîç³ âóëèö³
Ìèõàéëà Äîíöÿ ³ ïðîñïåêòó Â³ä-
ðàäíîãî. Áóêâàëüíî ÷åðåç ì³ñÿöü
ïðåçåíòóâàëè îíîâëåíèé ñêâåð íà
áóëüâàð³ ²âàíà Ëåïñå, 77. À íàïðè-
ê³íö³ ë³òà â³äêðèâàºìî âæå òðåò³é
îá’ºêò — ïàðê «Ñóïóòíèê» íà âó-
ëèö³ Óìàíñüê³é. Ñüîãîäí³ ìè çäà-
ºìî ïðîì³æíèé, ïåðøèé åòàï âè-
êîíàíèõ ðîá³ò, àëå çà äåê³ëüêà ðî-
ê³â óâåñü ïàðê áóäå ðåêîíñòðóéî-
âàíèé. Òàêîæ ç ïî÷àòêó âåðåñíÿ
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ìàñøòàáíà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ïàðêó «Þí³ñòü», ÿêèé çà
äâà ì³ñÿö³ ïëàíóºìî â³äíîâèòè.
Íàéãîëîâí³øå, ùî, êð³ì îçåëåíåí-
íÿ, ìè òàêîæ î÷èùóºìî çàíåäáà-

í³ îçåðà â ïàðêàõ. Òàê, óæå ðîçïî-
÷àëèñÿ ðîáîòè â ïàðêàõ «Îðëÿò-
êî» òà «Â³äðàäíèé».

Çà éîãî ñëîâàìè, êîøòè íà ðå-
êîíñòðóêö³þ ïåðøî¿ ÷åðãè «Ñóïóò-
íèêà» áóëè âèä³ëåí³ ç ì³ñüêîãî áþ-
äæåòó.À öå òðîõè á³ëüøå 1 ìëí ãðí.

Çàäîâîëåí³ íîâèì âèãëÿäîì ïàð-
êó ³ ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, ÿê³ òàì ïðî-
ãóëþþòüñÿ. «ß ïðèéøëà ñþäè â³ä-
ïî÷èòè ç òðüîìà äîíüêàìè. Â³äíîâ-
ëåíèé ïàðê ìàº ÷óäîâèé âèãëÿä, à
äëÿ ä³òåé º ãàðíèé ÿñêðàâèé ³ãðî-
âèé êîìïëåêñ. Àëå õîò³ëîñÿ á òðî-
õè ðîçøèðèòè äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê
³ ùîá âëàäà âñòàíîâèëà òóò á³ëüøå
ãîéäàëîê»,— ïîä³ëèëàñÿ ç «Õðåùà-
òèêîì» æèòåëüêà Ñîëîì’ÿíñüêîãî
ðàéîíó Îëüãà ×åðíÿºâà.

Êèÿíêà Íàòàë³ÿ Ãëèíþê íå ñòðè-
ìóº ïîçèòèâíèõ åìîö³é. «Äîáðå,
ùî òåïåð íà òåðèòîð³¿ ïàðêó º áà-
ãàòî ëàâîê. Àäæå ðàí³øå, êîëè ÿ
ïðèõîäèëà ñþäè,òî íå áóëî íàâ³òü
äå ïðèñ³ñòè. Áóëà ëèøå îäíà ëàâêà
íà âåñü ïàðê»,— ðîçïîâ³ëà âîíà.

Ó ïàðêó ä³éñíî ãàðíî òà çàòèø-
íî. Òóò º ÷èì çàéíÿòèñÿ ³ ìàëå÷³,
³ äîðîñëèì. Ìèëóþòü îêî êâ³òè,
îôîðìëåí³ ó êðàñèâ³ êëóìáè, âè-
ñàäæåí³ äåðåâà, çðó÷íà ï³øîõ³äíà
äîð³æêà.

«Áóëî ïðîêëàäåíî 1 400 ìåòð³â
äîð³æêè,âñòàíîâëåíî 22 ïàðêîâ³ ëà-
âè òà ñò³ëüêè æ óðí äëÿ ñì³òòÿ. Â³ä-
ðåìîíòîâàíèé äèòÿ÷èé ìàéäàí-
÷èê, âèñàäæåí³ çåëåí³ íàñàäæåí-
íÿ, à òàêîæ êëóìáè. Âîñåíè ìè ùå
ïëàíóºìî âèñàäèòè äåðåâà, çîê-
ðåìà êëåíè òà ãîðîáèíó»,—
çàçíà÷èâ äèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçå-
ëåíáóä» Ñåðã³é Ñèìîíîâ.

Êð³ì òîãî, ò³ëüêè çà 2015 ð³ê
Ìàêñèì Øêóðî, ÿê êåð³âíèê ðàéî-
íó, çàáåçïå÷èâ ïðîâåäåííÿ òàêî¿
ê³ëüêîñò³ ðåìîíò³â æèòëîâîãî ôîí-
äó, ÿêî¿ íå áóëî â ðàéîí³ îñòàíí³
ðîêè. Âæå â³äðåìîíòîâàíî 263 áó-
äèíêè. Â îäíèõ ïîëàãîäèëè ñõî-
äîâ³ êë³òèíè, äå ïîòð³áíî — äàõè
÷è âíóòð³øíüîáóäèíêîâ³ ìåðåæ³,
çààñôàëüòóâàëè äâîðè òîùî.

«Ìè âïåðøå çà äåñÿòêè ðîê³â
ðîçïî÷àëè êàï³òàëüí³ ðåìîíòè
ïîë³êë³í³ê. Çàðàç óòåïëþºìî ôà-
ñàä ³ âñòàíîâëþºìî ìåòàëîïëàñ-
òèêîâ³ â³êíà ó äîðîñë³é ïîë³êë³-
í³ö³ (ïðîñï. Êîìàðîâà, 3). Çà ïî-
íàä 50 ðîê³â ¿¿ ³ñíóâàííÿ — öå
ïåðøèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò. Çà
äâà ì³ñÿö³ ïëàíóºìî çàâåðøèòè
çîâí³øí³ ðîáîòè, à íà çèìó ðîç-
ïî÷íåìî âíóòð³øí³», — ðîçïîâ³â
Ìàêñèì Øêóðî �

Ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó â³äêðèëè îíîâëåíèé
ïàðê «Ñóïóòíèê». Ç çàãàëüíî¿ ïëîù³ ó 16,41 ãà ðå-
êîíñòðóéîâàíî âæå 3,5 ãà. Öå çàâåðøåííÿ ëèøå
ïåðøîãî åòàïó ðîá³ò ó ïàðêó, îáëàøòóâàííÿ ³ ðå-
êîíñòðóêö³þ ÿêîãî ì³ñüêà âëàäà ïëàíóº ïðîäîâæè-
òè ó íàñòóïíîìó ðîö³.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Îíîâëåíó ïàðêîâó çîíó «Ñóïóòíèêà» êèÿíàì óðî÷èñòî ïðåçåíòóâàëè êåð³âíèê Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó Ìàêñèì Øêóðî, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä» 
Ñåðã³é Ñèìîíîâ, äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Íà âèõ³äíèõ 
íà Õðåùàòèêó 
â³äáóäåòüñÿ ÿðìàðîê
«Òðè Ñïàñè»

Çà ï³äòðèìêè Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñ-

ëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà

ÊÌÄÀ 29 òà 30 ñåðïíÿ íà âóëèö³ Õðå-

ùàòèê (íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë.Àðõ³òåêòî-

ðà Ãîðîäåöüêîãî äî âóë.Áîãäàíà Õìåëü-

íèöüêîãî) ïðîéäå òåìàòè÷íèé ÿðìà-

ðîê «Òðè Ñïàñè».Â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü

ïðèäáàòè ñåçîíí³ ïðîäóêòè, ôðóêòè,

õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè òà ïðîäóêö³þ

áäæ³ëüíèöòâà.Òàêîæ íà ãîñòåé ÷åêà-

þòü ð³çíîìàí³òí³ ìàéñòåð-êëàñè, äè-

òÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ ðîçâàãè,âèñòóïè êî-

ëåêòèâ³â íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³.

ßðìàðîê ïðàöþâàòèìå ç 10.00 äî

22.00. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ó Êèºâ³ ïðåçåíòóâàëè
ïðîåêò ïðîãðàìè 
ðîçâèòêó êóëüòóðè 
íà íàéáëèæ÷³ òðè ðîêè

Ãîëîâíà ìåòà íîâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðî-

ãðàìè «Ñòîëè÷íà êóëüòóðà-2018»,ÿêó

íà äíÿõ ïðåäñòàâèëè â Ìóçå¿ ³ñòîð³¿

Êèºâà,— ñòâîðåííÿ â ì³ñò³ íåîáõ³ä-

íèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó êóëüòóðè ÿê³ñ-

íî íîâîãî ð³âíÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ñó÷àñ-

íèõ ìèñòåöüêèõ ïðîåêò³â. «Ðîçâèíó-

òà ñó÷àñíà êóëüòóðà — îäèí ³ç âàæ-

ëèâèõ åëåìåíò³â ñóñï³ëüñòâà,òîìó íà-

øà êîìàíäà ïðèä³ëÿº îñîáëèâó óâà-

ãó öüîìó àñïåêòó æèòòÿ Êèºâà,— çà-

çíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ãàí-

íà Ñòàðîñòåíêî.— Çîêðåìà ìè ïåðå-

õîäèìî íà ºâðîïåéñüêèé ôîðìàò

ì³ñüêèõ ñâÿò ³ êóëüòóðíèõ çàõîä³â. ²

íàñòóïíèì êðîêîì ó «ìîäåðí³çàö³¿»

ñòîëè÷íîãî êóëüòóðíîãî æèòòÿ ìàº

ñòàòè óõâàëåííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ êîì-

ïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ¿¿ ðîçâèòêó».

Ñòðàòåã³÷íèìè ö³ëÿìè ì³ñüêî¿ ïî-

ë³òèêè º çàáåçïå÷åííÿ øèðîêîãî äî-

ñòóïó êèÿí ³ ãîñòåé Êèºâà äî éîãî

êóëüòóðíèõ íàäáàíü, ïîïóëÿðèçàö³ÿ

òà ïîøèðåííÿ ÿê³ñíîãî òà ð³çíîìàí³ò-

íîãî êóëüòóðíî-ìèñòåöüêîãî ïðîäóê-

òó, çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè

ñòîëèö³, ï³äòðèìêà ðîçâèòêó åòí³÷-

íî¿, êóëüòóðíî¿, ìîâíî¿ òà ðåë³ã³éíî¿

ñàìîáóòíîñò³ âñ³õ íàö³îíàëüíèõ ìåí-

øèí, ùî ïðîæèâàþòü ó ì³ñò³, à òàêîæ

çàáåçïå÷åííÿ ì³æêîíôåñ³éíîãî òà

ì³æíàö³îíàëüíîãî ä³àëîãó.

Ïðîåêò ïðîãðàìè ñêëàäàºòüñÿ ç

÷îòèðüîõ âåëèêèõ ÷àñòèí: Êè¿â ìèñ-

òåöüêèé, Êè¿â ³ñòîðè÷íèé, Êè¿â äó-

õîâíèé òà Êè¿â åòí³÷íèé. Òàêèé ï³ä-

õ³ä, çà ñëîâàìè Ãàííè Ñòàðîñòåíêî,

äàñòü çìîãó íå ëèøå îïòèì³çóâàòè

ê³ëüê³ñòü ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì,

à é óíèêíóòè ¿õíüîãî äóáëþâàííÿ òà

äîïîìîæå âèçíà÷èòè îáñÿãè ô³íàí-

ñóâàííÿ.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

За�інчення	Рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	№ 654/1518	від	2	липня	2015	ро��.	

Почато�	�	номері	за	26	серпня	2015	ро��

Додато��2

до�Компле�сної�місь�ої�цільової�про�рами�"Еле�тронна�столиця"�на�2015�-�2018�ро�и

Результативні показники

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Роки

2015 2016 2017 2018

1. Витрат

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн тис. грн 18150,0 33164,5 22543,5 11043,5

у тому числі:

1.1. Витрати на створення ІТС тис. грн 8250,0 21814,5 13243,5 5843,5

1.2. Витрати на супроводження ІТС тис. грн 9900,0 11350,0 9300,0 5200,0

1.3. Витрати на створення КСЗІ тис. грн 250,0 3080,0 3530,0 2680,0

1.4. Витрати на супроводження КСЗІ тис. грн 0 1234,5 1013,5 613,5

2. Продукту

Кількість створених ІТС од. 10

Кількість користувачів ІТС од. 5000 6000 7000 8000

Кількість створених КСЗІ АС класу "1" од. 0 3 3 0

Кількість КСЗІ АС класу "1", що
обслуговуються

од. 0 32 0 0

Кількість КСЗІ ІТС класу "3" од. 0 134 0 0

3. Ефективності

Середні видатки на створення однієї ІТС тис грн 825,0 2181,4 1324,3 584,3

Середні видатки на забезпечення
функціонування однієї ІТС

тис грн 990,0 1135,0 930,0 520,0

4. Якості

Динаміка росту кількості користувачів у
порівнянні з попереднім періодом

% 1,25 1,2 1,17 1,14

Динаміка росту кількості фахівців, які
підвищили кваліфікацію у сфері ТЗІ, у
порівнянні з попереднім періодом

% 0 1,33 0 0

Київський міський голова В. Кличко

Про проведення 03.09.2015 пленарного засідання III сесії Київської міської ради VII скликання
Розпорядження № 575 від 25 серпня 2015 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рі"
шенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого
наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Провести�03�вересня�2015�ро���о�10.00

�одині�пленарне�засідання�III�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради�VII�с�ли�ання���сесійній�залі�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�лиця�Хреща-

ти�,�36,�4-й�поверх).

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленар-

но�о�засідання�III�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради

VII�с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�разом�з�прое�том�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�порядо�

денний�пленарно�о�засідання�III�сесії�Київра-

ди�VII�с�ли�ання�03.09.2015»,�сформованим

Президією�Київсь�ої�місь�ої�ради,�довести�до

відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,��олів�деп�татсь�их�фра�-

цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��-

т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.
Київський міський голова

В. Кличко

Про додаткові заходи щодо надання земельних ділянок 
для будівництва житла соціально незахищеним 

верствам населення
Рішення Київської міської ради № 824/1688 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статей 41, 118 Земельного кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самовря"
дування в Україні», Закону України «Про кооперацію», з метою надання додаткових можливостей соціаль"
но незахищеним верствам населення для отримання житла в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Встановити,�що�земельні�ділян�и�(надан-

ня�або�передача�я�их�визнані���встановлено-

м��поряд���протиправними�та�щодо�я�их�б�ло

с�асовано�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�про

передач��земельних�діляно��в�оренд�,�або�ви-

знано�недійсними�а�ти�на�право�власності�на

земельні�ділян�и,�до�овори���півлі-продаж��зе-

мельних�діляно�,�до�овори�оренди�земельних

діляно�)�підля�ають�першочер�овом��наданню

житлово-б�дівельним��ооперативам,��сі�чле-

ни�я�их�належать�до�однієї�із�нижченаведених

�ате�орій��ромадян�та�переб�вають�на��вар-

тирном��облі��:

— мають�стат�с��иян —��часни�ів�бойових

дій���зоні�проведення�антитерористичної�опе-

рації,�воїнів-аф�анців;

— мають�стат�с�інвалідів;

— мають�стат�с�бать�ів�ба�атодітної�сім’ї;

— інших��ате�орій��ромадян,�я�і���встанов-

леном��за�онодавством�поряд���потреб�ють

соціально�о�захист��з�бо���держави.

2.�Дор�чити�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації):

— при�наданні�дозвол��на�розроб���прое�-

т��відведення�земельної�ділян�и���власність

житлово-б�дівельно�о��ооператив��врахов�-

вати�мет��створення�та�о�о��ооператив�,�по-

рядо��йо�о�ор�анізації�та�діяльності�відповід-

но�до�вимо��Житлово�о��оде�с��У�раїни�та�При-

мірно�о�стат�т�;

— вживати�необхідних�заходів�щодо�ви�о-

нання�цьо�о�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради;

— привести�свої�а�ти���відповідність�до�цьо-

�о�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради.

3.�Оп�блі��вати�це�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради����азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

4.�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�і

земле�орист�вання.
Київський міський голова

В. Кличко

Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

цілісних майнових комплексів закладів охорони здоров’я 
та про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 14 травня 2015 року № 466/1330 «Про надання згоди 

на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва цілісних майнових 

комплексів закладів охорони здоров’я»
Рішення Київської міської ради № 656/1520 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 329 Цивільного кодексу України, частини другої статті 60 Закону України «Про місце"
ве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Закону Укра"
їни «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів Укра"
їни від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рі"
шення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», врахо"
вуючи лист Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08 квітня 2015 року № 061"3063/07 та згоду Міністерства охорони здоров’я Укра"
їни від 15 квітня 2015 року № 09"10/389/11752, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од��на�безоплатне�прийняття�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва�цілісних�майнових��омпле�сів�за-

�ладів�охорони�здоров’я,�що�належать�до�дер-

жавної�власності,�з�ідно�з�додат�ом.

Київсь�а�місь�а�рада�зобов’яз�ється�ви�о-

ристов�вати�зазначене�майно�за�цільовим�при-

значенням�і�не�відч�ж�вати�в�приватн��влас-

ність.

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

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

здійснити�прийом-передач��цілісних�майнових

�омпле�сів�за�ладів�охорони�здоров’я,�зазна-

чених���п�н�ті�1�цьо�о�рішення.

3.�П�н�т�1�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

14�травня�2015�ро���№ 466/1330�«Про�надан-

ня�з�оди�на�безоплатне�прийняття�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�цілісних�майнових��омпле�сів�за�ла-

дів�охорони�здоров’я»�доповнити�новим�абза-

цом�та�о�о�зміст�:

«Київсь�а�місь�а�рада�зобов’яз�ється�ви�о-

ристов�вати�зазначене�майно�за�цільовим�при-

значенням�і�не�відч�ж�вати�в�приватн��влас-

ність».

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

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

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціальної�політи�и.
Київський міський голова

В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.07.2015�№ 656/1520

Цілісні майнові комплекси закладів охорони здоров’я, 
що належать до державної власності та безоплатно передаються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Київський міський голова 
В. Кличко

№ п/п Найменування закладу охорони здоров'я

1 "Спеціалізована медикоAсанітарна частина № 10 Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ, пров.
ВолгоAДонський, 3

2 "Спеціалізована медикоAсанітарна частина № 11 Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ, вул.
Вадима Гетьмана, 3



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
28 ñåðïíÿ 2015 ð.

¹122(4718)

3

Про надання згоди публічному акціонерному 
товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» 

на поліпшення майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва в рамках проекту 
«Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних

вод і будівництво технологічної лінії по обробці 
та утилізації осадів Бортницької 

станції аерації»
Рішення Київської міської ради № 655/1519 від 2 липня 2015 року

Відповідно до статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 393"р «Про схвалення проекту Листа Уря"
ду України до Уряду Японії стосовно подальшої співпраці за проектом реконструкції Бортницької станції
аерації в м. Києві», від 23 квітня 2014 року № 450"р «Про деякі питання підготовки проекту «Реконструкція
споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів
Бортницької станції аерації», від 14 травня 2015 року № 490"р «Питання реалізації проекту модернізації
Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних
каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аера"
ції», а також з метою реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будів"
ництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», що містить впрова"
дження нових енергозберігаючих технологій та забезпечить скорочення видатків на енергоносії, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од��п�блічном��а�ціонерном�

товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�на�поліпшення�майна��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�я�е�передане�йом����володіння�і��орис-

т�вання�відповідно�до���оди�про�передач��в

�правління�від�ритом��а�ціонерном��това-

риств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�а-

нал»�майна,�що�є��ом�нальною�власністю�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�від�20�лис-

топада�2003�ро���(��реда�ції�до�овор��на�во-

лодіння�та��орист�вання�майном�територі-

альної��ромади�міста�Києва�від�01��р�дня

2006�ро��),���ладеної�між�від�ритим�а�ціо-

нерним�товариством�«А�ціонерна��омпанія

«Київводо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією�в�рам�ах�реалізації

прое�т��«Ре�онстр��ція�спор�д�очист�и�стіч-

них��аналізаційних�вод�і�б�дівництво�техно-

ло�ічної�лінії�по�обробці�та��тилізації�осадів

Бортниць�ої�станції�аерації»,�з�ідно�з�пере-

лі�ом,�що�додається.

2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації):

2.1.�У�ласти�з�п�блічним�а�ціонерним�то-

вариством�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�додат�ов����од��до���оди�про�пере-

дач��в��правління�від�ритом��а�ціонерном�

товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київво-

до�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�власніс-

тю�територіальної��ромади�міста�Києва,�від

20�листопада�2003�ро���(��реда�ції�до�ово-

р��на�володіння�та��орист�вання�майном�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�від�01

�р�дня�2006�ро��),���ладеної�між�від�ритим

а�ціонерним�товариством�«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією�в�рам�ах�реалі-

зації�прое�т��«Ре�онстр��ція�спор�д�очист-

�и�стічних��аналізаційних�вод�і�б�дівництво

техноло�ічної�лінії�по�обробці�та��тилізації

осадів�Бортниць�ої�станції�аерації»,�щодо

продовження�стро����орист�вання�майном

з�ідно�з�перелі�ом,�що�міститься�в�додат��

до�цьо�о�рішення,�на�стро��до�31��р�дня�2055

ро���шляхом�вио�ремлення�та�о�о�майна�в

о�ремий�додато��до���оди�про�передач��в

�правління�від�ритом��а�ціонерном��това-

риств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�а-

нал»�майна,�що�є��ом�нальною�власністю

територіальної��ромади�міста�Києва,�від�20

листопада�2003�ро���(��реда�ції�до�овор��на

володіння�та��орист�вання�майном�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�від�01��р�дня

2006�ро��).

2.2.�Передбачити�в�додат�овій���оді�до���о-

ди�про�передач��в��правління�від�ритом��а�-

ціонерном��товариств��«А�ціонерна��омпа-

нія�«Київводо�анал»�майна,�що�є��ом�наль-

ною�власністю�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�від�20�листопада�2003�ро���(��ре-

да�ції�до�овор��на�володіння�та��орист�ван-

ня�майном�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�від�01��р�дня�2006�ро��),�що�стро��воло-

діння�та��орист�вання�іншим�майном,�о�рім

визначено�о�в�перелі��,�що�міститься�в�до-

дат���до�цьо�о�рішення,�спливає�31��р�дня�2017

ро��.

2.3.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�дії,

необхідні�для���ладення�додат�ової���оди,

передбаченої�підп�н�том�2.1�п�н�т��2�цьо�о

рішення.

2.4.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�дії,

необхідні�для�реєстрації�права��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�на�за�інчені�б�дівництвом�об’є�ти�нер�-

хомо�о�майна,�що�б�д�ть�створені�в�рез�ль-

таті�реалізації�прое�т��«Ре�онстр��ція�спо-

р�д�очист�и�стічних��аналізаційних�вод�і�б�-

дівництво�техноло�ічної�лінії�по�обробці�та

�тилізації�осадів�Бортниць�ої�станції�аера-

ції».

3.�Передбачити�в�додат�овій���оді,�що�б�-

де���ладена�на�ви�онання�підп�н�т��2.1�п�н�-

т��2�цьо�о�рішення,�що�п�блічне�а�ціонерне

товариство�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�має�право�на�поліпшення�майна��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�з�ідно�з�перелі�ом,�що�містить-

ся�в�додат���до�цьо�о�рішення,�в�рам�ах�ре-

алізації�прое�т��«Ре�онстр��ція�спор�д�очист-

�и�стічних��аналізаційних�вод�і�б�дівництво�тех-

ноло�ічної�лінії�по�обробці�та��тилізації�оса-

дів�Бортниць�ої�станції�аерації».

4.�Передбачити�в�додат�овій���оді,�що�б�-

де���ладена�на�ви�онання�підп�н�т��2.1�п�н�-

т��2�цьо�о�рішення,�що�все�майно�та�поліп-

шення�після�завершення�робіт�за�прое�том

«Ре�онстр��ція�спор�д�очист�и�стічних��ана-

лізаційних�вод�і�б�дівництво�техноло�ічної�лі-

нії�по�обробці�та��тилізації�осадів�Бортниць-

�ої�станції�аерації»�безоплатно�передаються

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

5.�Взяти�до�відома,�що�відповідно�до�стат-

ті�42�За�он��У�раїни�«Про�місцеве�самовря-

д�вання�в�У�раїні»�додат�ов����од�,�зазна-

чен����підп�н�ті�2.1�п�н�т��2�цьо�о�рішення,

від�імені�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�підпис�є�Київсь�ий�місь�ий��оло-

ва.

6.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

трації)�спільно�з�п�блічним�а�ціонерним�то-

вариством�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�с�ласти�перелі�и�майна�та�поліпшень,

зазначених���п�н�ті�4�цьо�о�рішення,�та�під-

�от�вати�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�про�прийняття�майна�та�поліпшень�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�а�та�ож�про�списання�демонто-

вано�о�майна�після�прийняття�об’є�та�в�е�с-

пл�атацію.

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

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

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

сію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житло-

во-�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-

енер�етично�о��омпле�с�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.07.2015�№ 655/1519

Перелік
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, 

яке передане публічному акціонерному товариству 
«Акціонерна компанія «Київводоканал» у володіння і користування 

відповідно до угоди про передачу в управління відкритому акціонерному
товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» майна, 

що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва 
від 20 листопада 2003 року (у редакції договору на володіння 
та користування майном територіальної громади міста Києва 

від 01 грудня 2006 року), укладеної між відкритим акціонерним 
товариством «Акціонерна компанія «Київводоканал» та 

Київською міською державною адміністрацією в рамках реалізації 
проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних 
вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації 

осадів Бортницької станції аерації»

1.�Бло��очисних�спор�д�№ 2�(БОС-2)�та�Новобортниць�а�станція�аерації�(НБСА).

2.�Цех�аеробної�стабілізації�осад��(АСО)�та�піонерні�м�лові�майданчи�и.

3.�Система�напірних�тр�бопроводів�від�КНС�«Позня�и»,�КНС�«Правобережна»�(��районі��аме-

ри�К-8),�КНС�«Перший�підйом»�до�нових��омпле�сів�механічної�очист�и�1-�о�бло��.
Київський міський голова

В. Кличко

Про затвердження об’єкта права комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, 

який може надаватися в концесію
Рішення Київської міської ради № 664/1528 від 2 липня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про концесії», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 12
квітня 2000 року № 642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення
концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію», з ме"
тою задоволення громадських потреб щодо удосконалення освітлення місць загального користування, ву"
лиць і доріг та інших об’єктів міста Києва, економії бюджетних коштів шляхом впровадження новітніх енер"
гозберігаючих технологій та поліпшення управління майном територіальної громади міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Віднести�сфер��бла�о�строю�міста�(освіт-

лення�території)�до�сфери��осподарсь�ої�ді-

яльності,�для�здійснення�я�ої�об’є�ти�права��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�мож�ть�надаватися�в��онцесію.

2.�Затвердити�об’є�том�права��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва,�я�ий�може�надаватися�в��онцесію�за�ре-

з�льтатами�проведення��онцесійно�о��он��р-

с�,�майно��ом�нально�о�підприємства�еле�тро-

мереж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Ки-

ївмісь�світло»�(�од�ЄДРПОУ�03360905,�03680,

м.�Київ,�в�л.�Машиноб�дівна,�б�дино��40),�що

є�цілісним�майновим��омпле�сом,�я�е�ви�орис-

тов�ється�для�забезпечення��тримання�еле-

ментів�бла�о�строю���місті�Києві —�засобів�та

обладнання�зовнішньо�о�освітлення.

3.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за-

безпечити�проведення�інвентаризації�майна

�ом�нально�о�підприємства�еле�тромереж�зов-

нішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�світ-

ло».

4.�Ком�нальном��підприємств��еле�троме-

реж�зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київ-

місь�світло»:

4.1.�Провести�інвентаризацію�майна��ом�-

нально�о�підприємства�еле�тромереж�зовніш-

ньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�світло».

4.2.�За�рез�льтатами�інвентаризації�майна

с�ласти�а�т�та�в��становленом��поряд���ви-

значити�перелі��майна,�що�входить�до�с�лад�

цілісно�о�майново�о��омпле�с�,�я�е�ви�орис-

тов�ється�для�забезпечення��тримання�еле-

ментів�бла�о�строю���місті�Києві —�засобів�та

обладнання�зовнішньо�о�освітлення,�та�надає-

ться�в��онцесію.

4.3.�Забезпечити�проведення�незалежної

оцін�и�майна,�зазначено�о���підп�н�ті�4.2�п�н�-

т��4�цьо�о�рішення,�та�реценз�вання�звіт��про

та���оцін���відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

оцін���майна,�майнових�прав�та�професійн�

оціночн��діяльність�в�У�раїні»�та�інших�норма-

тивно-правових�а�тів�з�оцін�и�майна.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�роз-

робити�місь���цільов��про�рам��зовнішньо�о

освітлення�міста�Києва�на�період��онцесії�та

подати�зазначен��про�рам��на�затвердження�до

Київсь�ої�місь�ої�ради.

6.�Уповноважити�Департамент��ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації):

6.1.�Вист�пити��онцесієдавцем�об’є�та��он-

цесії,�зазначено�о���п�н�ті�2�цьо�о�рішення.

6.2.�Здійснити�всі�необхідні�ор�анізаційно-

правові�заходи�для�ор�анізації�і�проведення

�онцесійно�о��он��рс��щодо�надання�в��онце-

сію�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�2�цьо�о�рі-

шення.

6.3.�Розробити��мови��онцесійно�о��он��р-

с��на�період��онцесії�з��рах�ванням�місь�ої�ці-

льової�про�рами�зовнішньо�о�освітлення�міста

Києва,�зазначеної���п�н�ті�5�цьо�о�рішення,

�он��рсн��до��ментацію,�прое�т�інформацій-

но�о�о�олошення�про�проведення��он��рс�,

визначити�стро�и�проведення��он��рс�,�роз-

мір�реєстраційно�о�внес��,�під�от�вати�прое�т

с�лад���он��рсної��омісії�за��частю�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�та�порядо��її�роботи�і�по-

дати�на�затвердження�до�постійної��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт��та

зв’яз���і�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�власності.

6.4.�На�підставі�виснов�ів��он��рсної��омісії

прийняти�рішення�про�переможця��онцесійно-

�о��он��рс��за�рез�льтатами��онцесійно�о��он-

��рс�.

6.5.�У�ласти�до�овір��онцесії.

6.6.�Спільно�з�Департаментом�транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�забезпечити�здійснення��он-

тролю�за�ви�онанням��мов��онцесійно�о�до-

�овор�.

6.7.�Здійснити�інші�ф�н�ції��онцесієдавця,

передбачені�за�онодавством�У�раїни.

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

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

ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз���та�на�по-

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

власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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Про внесення змін до переліку об’єктів реконструкції, 
реставрації, незавершеного будівництва, що належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 24 червня 2004 року № 322/1532
Рішення Київської міської ради № 684/1548 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської
міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення ін"
вестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно"транспортної інфраструктури міста Києва», врахову"
ючи рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, рекон"
струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, ін"
женерно"транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київ"
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від
07 квітня 2015 року № 68/2015), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Розділ�«Деснянсь�ий�район»�перелі���об’є�тів�ре�онстр��ції,�реставрації,�незавершено�о�б�-

дівництва,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�затвер-

джено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�червня�2004�ро���№ 322/1532,�доповнити�но-

вою�позицією�7�та�о�о�зміст�:

Київський міський голова
В. Кличко

7 вул. Теодора Драйзера, 2Aб Деснянський районний у місті Києві центр фізичного здоров’я наA
селення «Спорт для всіх»

572,04

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 10 липня 2003 року № 673/833 «Про створення 

комунального підприємства «Водно"інформаційний центр»
Рішення Київської міської ради № 679/1543 від 16 липня 2015 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статей 17, 26 Закону України «Про місцеве са"
моврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Переймен�вати��ом�нальне�підприємство

«Водно-інформаційний�центр»����ом�нальне

підприємство�«Водно-інформаційний�центр»

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�від-

нести�до�сфери��правління�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

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

від�10�липня�2003�ро���№ 673/833�«Про�ство-

рення��ом�нально�о�підприємства�«Водно-ін-

формаційний�центр»�та�і�зміни:

2.1.�Назв��рішення�доповнити�словами�«ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)».

2.2.�П�н�т�1�після�слів�«�ом�нальне�підпри-

ємство�«Водно-інформаційний�центр»�доповни-

ти�словами:�«ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)».

2.3.�П�н�т�2�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

затвердити�стат�т��ом�нально�о�підприємства

«Водно-інформаційний�центр»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)».

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

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

ради�з�питань�власності.
Київський міський голова

В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київради 
VII скликання 23.07.2015

Рішення Київської міської ради № 757/1621 від 23 липня 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�23.07.2015

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�від�25.12.2014�№ 745/745

«Про�затвердження�план��діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів�ре��лятор-

них�а�тів�на�2015�рі�».

3.�Про��творення�Департамент��з�питань�дер-

жавно�о�архіте�т�рно-б�дівельно�о��онтролю

міста�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

4.�Про�звільнення�КП�по�УЖГ�Дніпровсь�о�о

район��міста�Києва�від�сплати�відрах�вань�част-

�и�приб�т��.

5.�Про�ліфтове��осподарство�м.�Києва�та�про

розроб���Про�рами�заміни�або�модернізації

ліфтів���житловом��фонді�м.�Києва�на�2015 —

2020�ро�и�(Про�рама�«Ліфт»).

6.�Про�додат�ові�заходи�щодо�по�ращення

житлових��мов��иян —��часни�ів�антитерорис-

тичної�операції�та�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�під

час�проведення�антитерористичної�операції.

7.�Про�створення�м�зею�радянсь�ої�о��пації

в�місті�Києві.

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

місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро��

№ 443/9931�«Про�дея�і�питання�діяльності��с-

танов�та�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�передаються�до�сфери��правління

Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�держав-

ної�адміністрації».

9.�Про�по�одження�надання�фізичній�особі —

підприємцю�Федосовій�О�сані�Борисівні�надр

���орист�вання�з�метою��еоло�ічно�о�вивчен-

ня,�в�том��числі�дослідно-промислової�розроб-

�и�родовищ��орисних��опалин�за�альнодер-

жавно�о�значення�(підземних�вод),�за�допомо-

�ою�однієї�артезіансь�ої�свердловини�за�адре-

сою:�в�л.�Метроло�ічна,�11�Голосіївсь�о�о�райо-

н��міста�Києва.

10.�Про�забезпечення�санітарно-протиепі-

демічно�о�режим��на�території�Київсь�ої�місь-

�ої�дитячої��лінічної�інфе�ційної�лі�арні�на�в�л.

Де�тярівсь�ій,�б�д.�№ 23.

11.�Про�майнові�питання,�пов’язані�з�б�дівниц-

твом�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на�в�л.

Дмитрівсь�ій,�66���Шевчен�івсь�ом��районі.

12.�Про�майнові�питання,�пов’язані�з�б�дів-

ництвом�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��на

в�л.�К�дряшова,�7-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні.

13.�Про�майнові�питання,�пов’язані�з�б�дів-

ництвом�ба�атоф�н�ціонально�о��омпле�с��з

підземним�пар�ін�ом�на�просп.�Василя�Пори-

�а,�7 —�9���Подільсь�ом��районі.

14.�Про�змін��наймен�вання�спеціалізова-

ної�ш�оли�I —�III�ст�пенів�№ 24�ім.�О.�Білаша�з

по�либленим�вивченням�російсь�ої�мови�та�лі-

терат�ри�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

15.�Про�дере��ляцію�і�спрощення�поряд��

переведення�житлових�б�дин�ів�і�житлових

приміщень���нежитлові�в�місті�Києві.

16.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор-

�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«Са�са�ансь�ий»�(В�лиця�Са�са�ан-

сь�о�о,�109,�113-а,�115-в,�117)���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва.

17.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор-

�ан��самоор�анізації�населення�«Б�дин�овий

�омітет�«В�лиця�Виш�ородсь�а,�54»�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва.

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

місь�ої�ради�від�19.03.2015�№ 71/1137�«Про

надання�дозвол��на�створення�ор�ан��само-

ор�анізації�населення�«В�личний��омітет�«В�-

лиця�Ма�арен�а»���Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва».

19.�Про��правління�районами�міста�Києва

(др��е�читання).

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

ділянці�біля�б�дин�ів�33,�33-а�на�в�л.�Щ�сєва

в�Шевчен�івсь�ом��районі�міста�Києва.

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

ділянці�на�в�лиці�Лавр�хіна,�76���Деснянсь�о-

м��районі�м.�Києва.

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

ділянці�орієнтовною�площею�0,56��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)�на�в�л.�Маршала�Ма-

линовсь�о�о,�32-б —�36�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

ділянці�біля�б�дин���№ 12-в�на�в�л.�Вос�ре-

сенсь�ій���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�біля�б�дин���№ 35-а�на�просп.�Героїв

Сталін�рада�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�біля�б�дин���№ 28�на�просп.�Оболон-

сь�ом��в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�біля�б�дин���№ 28�на�в�л.�Солом’янсь�ій

в�Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�біля�б�дин�ів�№ 27,�29,�31,�33�на�просп.

Червонозоряном��в�Солом’янсь�ом��районі�

м.�Києва.

28.�Про�затвердження�звіт��тимчасової��он-

трольної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�перевір�и�ле�ітимності�рішень�Київсь�ої

місь�ої�ради,�прийнятих�після�травня�2006�ро-

��.

29.�Про�затвердження�попередньо�о�звіт�

тимчасової��онтрольної��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�перевір�и�фа�тів�неналежно-

�о�роз�ляд��звернень�фізичних�та�юридичних

осіб,�деп�татсь�их�звернень�та�запитів�ор�ана-

ми�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�-

вання,�підприємствами,��становами�та�ор�ані-

заціями,�що�розташовані�в�місті�Києві.

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

міщень�територіальної��ромади�міста�Києва

єдиним�претендентам�на�право�оренди�(від

20.05.2015�№ 08/231-1424/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�25.05.2015�№ 08/231-1437/ПР).

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

міщень�територіальної��ромади�міста�Києва

єдиним�претендентам�на�право�оренди�(від

20.05.2015�№ 08/231-1423/ПР).

33.�Про�надання�дозвол��на�списання�шля-

хом�лі�відації�основних�засобів,�я�і�належать�до

�ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�19.05.2015�№ 08/231-1388/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�15.05.2015�№ 08/231-1322/ПР).

35.�Про�внесення�змін�до�додат�а�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�червня�2004

ро���№ 322/1532�«Про�затвердження�перелі-

���об’є�тів�ре�онстр��ції,�реставрації,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�що�належать�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва»�(від�27.04.2015�№ 08/231-1026ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�29.05.2015�№ 08/231-1540/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�19.06.2015�№ 08/231-1708/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�15.07.2015�№ 08/231-1675/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�15.06.2015�№ 08/231-1662/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�15.06.2015�№ 08/231-1660/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�05.06.2015�№ 08/231-1614/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�04.06.2015�№ 08/231-1578/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�10.06.2015�№ 08/231-1643/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�10.06.2015�№ 08/231-1644/ПР).

45.�Про�передач����безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��)�ор�ан��самоор�анізації�населен-

ня�«Комітет�мі�рорайон��«Сирець-1»�нежитло-

вих�приміщень��ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�(від�10.06.2015

№ 08/231-1645/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�24.04.2015�№ 08/231-1017/ПР).

47.�Про�передач����безоплатне��орист�ван-

ня�(позич��)�Київсь�ій�патріархії�У�раїнсь�ої

православної�цер�ви�Київсь�о�о�патріархат�

об’є�тів�нер�хомо�о�майна��ом�нальної�влас-

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

04.06.2015�№ 08/231-1580/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�18.06.2015�№ 08/231-1701/ПР).�Про�пе-

редач��в�оренд��без�проведення��он��рс��не-

житлових�приміщень��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�(від

19.06.2015�№ 08/231-1706/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�23.06.2015�№ 08/231-1718/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�15.06.2015�№ 08/231-1661/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�17.06.2015�№ 08/231-1686/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�12.06.2015�№ 08/231-

1649/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�17.06.2015�№ 08/231-1685/ПР).

54.�Про�надання�дозвол��на�списання�ос-

новних�засобів,�я�і�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�15.06.2015�№ 08/231-1659/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�єдином��претендент��на
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право�оренди�(від�09.04.2015�№ 08/231-671/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�23.06.2015�№ 08/231-1721/ПР).

57.�Про�затвердження�перелі���нежитлових

приміщень��ом�нальної�власності�територіаль-

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

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

15.06.2015�№ 08/231-1658/ПР).

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

місь�ої�ради�від�17�люто�о�2015�ро���№ 99/964

«Про�передач��до�сфери��правління�Сл�жби

безпе�и�У�раїни�майна�санаторію-профіла�то-

рію�«Тетерів»�(від�25.06.2015�№ 08/231-1750/ПР).

59.�Про�безоплатн��передач��транспортних

засобів��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�селища�Короп�Чер-

ні�івсь�ої�області�(від�01.04.2015�№ 08/231-

600/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�12.05.2015�№ 08/231-1250/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�15.06.2015�№ 08/231-1657/ПР).

62.�Про�додат�ові�заходи�щодо�надання�зе-

мельних�діляно��для�б�дівництва�житла�соці-

ально�незахищеним�верствам�населення.

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

риторії�в�межах�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва,�Ес-

тонсь�ої,�Невсь�ої,�пров.�Невсь�ий,�в�лиць�Гон-

чарова,�Бала�лієвсь�ої,�Щерба�ова,�просп.�Пе-

ремо�и�в�Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

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

риторії�в�межах�просп.�Возз’єднання,�залізни-

ці,�просп.�Броварсь�о�о,�Р�санівсь�о�о��ана-

л����Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва.

65.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1273).

66.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельних�діляно�,�що

підля�ають�продаж��(Є-1269).

67.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1280).

68.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1263).

69.�Про�надання�дозвол��на�проведення�е�с-

пертної��рошової�оцін�и�земельної�ділян�и,�що

підля�ає�продаж��(Є-1279).

70.�Про�продаж�земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«АМЕРИКАН

СМАЙЛ»�для�ре�онстр��ції�б�дівлі�під�медично-

діа�ностичний�центр�з�подальшою�е�спл�ата-

цією�та�обсл��ов�ванням�на�в�л.�Митрополита

Василя�Лип�івсь�о�о�(в�л.�Уриць�о�о),�3���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-0306).

71.�Про�продаж�земельної�ділян�и�або�пра-

ва�оренди�на�неї�на�земельних�тор�ах�(а��ціо-

ні)�для�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання��омпле�с��надання�посл���об’є�там�транс-

порт��з�ба�атоповерховим�пар�ін�ом�на�пере-

тині�в�л.�Вишня�івсь�ої�та�в�л.�Рев�ць�о�о�(11

мі�рорайон�житлово�о�масив��Осо�ор�и)���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(Є-1234).

72.�Про�продаж�земельної�ділян�и�малом�

приватном��підприємств��«ФАУНА-СЕРВІС»�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівлі�ветери-

нарно�о��оспіталю�на�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�44

(літ�Т»)���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-

1276).

73.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Б��атов��Володимир��Володимиро-

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

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

р�д�на�в�л.�Бродівсь�ій,�222���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-7799).

74.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Іванчишиній�Парас�овії�Іванівні�для�б�-

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Шевчен�а,�111���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-8911).

75.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Кривод�б��Михайл��В’ячеславович�

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

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

в�л.�Шевчен�а,�65���Солом’янсь�ом��районі�м.

Києва�(П-9125).

76.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Чернен�о�Олені�Ві�торівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мо-

лодіжній,�7���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9126).

77.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Шип�о�Галині�Юріївні�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Новоміч�-

ринсь�ій,�40���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9115).

78.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Троцен���Гри�орію�Іванович��для�б�-

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

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Шевчен�а,�41���Солом’янсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9170).

79.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Карпен���Михайл��Оле�ович��для�об-

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

сь�их�б�дівель�на�в�л.�Міч�ріна,�16-а���Печер-

сь�ом��районі�м.�Києва�(П-9268).

80.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Петрен�о�Людмилі�Іванівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Шев-

чен�а,�39���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

(П-9171).

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

мадянці�Вахоніній�Любові�Сер�іївні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітав-

сь�ій,�63���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-

9131).

82.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Б��а�овій�Тетяні�Іванівні�для�б�дівниц-

тва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,��ос-

подарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Добро-

с�сідсь�ій,�12-а���Солом’янсь�ом��районі�м.

Києва�(П-9093).

83.�Про�приватизацію��ромадянці�Смірновій

Олені�Геннадіївні,�член��садівниць�о�о�товари-

ства�«Мир»,�земельної�ділян�и�для�ведення��о-

ле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�90-ій�Садовій,

діл.�99���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-12720).

84.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянам�Гонтарю�Єв�енію�Валерійович�,�Фе-

дері�і�Марії�Василівні�та�Хорошиловій�Марині�Єв-

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

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

р�д�на�в�л.�Козятинсь�ій,�10���Печерсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9203).

85.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянці�Цибань�Тетяні�Михайлівні�для�б�дів-

ництва�та�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Льва

Толсто�о,�9-б���Дарниць�ом��районі�м.�Києва

(П-9273).

86.�Про�приватизацію�земельної�ділян�и��ро-

мадянин��Рабанов��Владислав��Іса�ович��для

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Лермонтова,�68-����Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9265).

87.�Про�передач���ромадянці�Гор�овен�о

Альоні�Оле�сандрівні���власність�земельної�ді-

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

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

р�д�на�в�л.�Вітавсь�ій,�45-б���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-12593).

88.�Про�передач���ромадянці�Гріцен�о�Ві�-

торії�Василівні���приватн��власність�земельної

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

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

р�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,�28-л���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-11589).

89.�Про�передач���ромадянин��А�еєв��Ві�-

тор��Васильович����власність�земельної�ділян-

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

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

на�в�л.�Передовій,�33-����Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-18412).

90.�Про�передач���ромадянин��Дендебері

Віталію�Валерійович����приватн��власність�зе-

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

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�99-б���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-13713).

91.�Про�передач���ромадянці�Чижен�о�Ната-

лії�Петрівні���власність�земельної�ділян�и�для

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

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Цілинній,�21-а���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-8361).

92.�Про�передач���ромадянці�Бабоніній�Ма-

рині�Анатоліївні���приватн��власність�земель-

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

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

і�спор�д�на�в�л.�Л��овій,�43-а���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-12973).

93.�Про�передач���ромадянці�Гордієн�о�О�са-

ні�Михайлівні���приватн��власність�земельної

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

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

спор�д�на�в�л.�Комсомольсь�ій,�73-б���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-10568).

94.�Про�передач���ромадянин��Каляєв��Во-

лодимир��Михайлович����власність�земельної

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

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

спор�д���пров.�Залежном�,�37���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-14195).

95.�Про�передач���ромадянці�Б�ді�овій�На-

талії�Ми�олаївні���приватн��власність�земель-

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

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

і�спор�д�на�в�л.�Комсомольсь�ій,�6-а���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-11628).

96.�Про�передач��земельної�ділян�и��рома-

дянці�Тарабановій�Ві�торії�Йосипівні,�член��са-

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

�оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�48-ій�Садо-

вій,�діл.�29���Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-

18023).

97.�Про�передач���ромадянин��Каленсь�о-

м��Оле�сандр��Ми�олайович����приватн��влас-

ність�земельної�ділян�и�для�ведення�індивід�-

ально�о�садівництва�на�в�л.�Леніна,�141���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-11851).

98.�Про�передач���ромадянин��Мир�тен��

Оле�сандр��Ми�олайович����приватн��влас-

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

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�77-б

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8686).

99.�Про�передач���ромадянці�Мельни��О�са-

ні�Іванівні���приватн��власність�земельної�ділян-

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

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

р�д�на�в�л.�Ват�тіна,�73-б���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-8687).

100.�Про�передач���ромадянин��Мир�тен��

Ми�олі�Ми�олайович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�77-в���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-12765).

101.�Про�передач���ромадянці�Івановій�Та-

марі�Дмитрівні���приватн��власність�земель-

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

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

і�спор�д�на�в�л.�Шевчен�а,�64-б���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-18704).

102.�Про�передач���ромадянці�Харч���Тетя-

ні�Валеріївні���приватн��власність�земельної

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

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

спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�99-а���Солом’янсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-13714).

103.�Про�передач���ромадянці�Чи�ри��Оль-

зі�Петрівні���власність�земельної�ділян�и�для�ве-

дення�індивід�ально�о�садівництва�на�Столич-

ном��шосе,�40���Голосіївсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-10232).

104.�Про�передач���ромадянин��Глад�н��Ві�-

тор��Володимирович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Залежній,�4-б���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-11413).

105.�Про�передач���ромадянці�Грищен�о

Людмилі�Михайлівні���власність�земельної�ді-

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

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

р�д�на�в�л.�Цілинній,�24���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-10371).

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

мадянин��Войч�ліс��Сер�ію�Анатолійович�,�чле-

н��садівничо�о�товариства�«Озерне»,�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�1-ій

Озерній,�діл.�63���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-18537).

107.�Про�передач���ромадянин��Ковальч���

Василю�Я�ович����приватн��власність�земель-

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

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

і�спор�д�на�в�л.�Любомирсь�ій,�2-е���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21499).

108.�Про�передач���ромадянин��Ясь���Єв�е-

нію�Володимирович����приватн��власність�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Леніна,�4-б���Солом’ян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-18735).

109.�Про�передач���ромадянці�Чеховій�Іри-

ні�Я�івні,�член��садівничо�о�товариства�«Гід-

ромеханізатор»,�земельної�ділян�и�для�веден-

ня��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�1-ій�Про-

дольній,�діл.�15�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21316).

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

мадянин��Мєщан�ін��Валерію�Вільєнович�,

член��садівничо�о�товариства�«Дніпро-1»,�для

ведення��оле�тивно�о�садівництва�на�в�л.�50-

ій�Садовій,�діл.�2���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-10875).

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

мадянин��Петровсь�ом��Костянтин��Омеля-

нович�,�член��садівничо�о�товариства�«Дніп-

ро-1»�для�ведення��оле�тивно�о�садівництва�на

в�л.�51-ій�Садовій,�діл.�9-б���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�(А-18499).

112.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельних�діляно��Де-

партамент��державної�автомобільної�інспе�ції

МВС�У�раїни�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�існ�ючо�о�майново�о��омпле�с��на�просп.

Перемо�и,�10-в���Шевчен�івсь�ом��районі�м.

Києва�(Д-4452).

113.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельних�діляно��Дер-

жавном��територіально-�ал�зевом��об’єднан-

ню�«Південно-західна�залізниця»�для�обсл��о-

в�вання�та�е�спл�атації�б�дівель�і�спор�д�за-

лізнично�о�транспорт�,�захисних�та���ріплю-

вальних�зелених�насаджень�в�межах�Солом’ян-

сь�о�о�район��м.�Києва�(Д-6853).

114.�Про�затвердження�прое�т��земле�ст-

рою�щодо�відведення�земельної�ділян�и�Мі-

ністерств��оборони�У�раїни�для�е�спл�атації

та�обсл��ов�вання��омпле�сної�б�дівлі�№ 2

війсь�ово�о�містеч�а�№ 1�на�в�л.�Костянтинів-

сь�ій,�5���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-

4663).

115.�Про�надання�земельної�ділян�и�Київ-

сь�ом��місь�ом���лінічном��ендо�риноло�іч-

ном��центр��для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�лі��вальних�і�лабораторних��орп�сів�на�в�л.

П�ш�інсь�ій,�22-а���Шевчен�івсь�ом��районі

м.�Києва�(А-21293).

116.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ДАХ�В.�Н.»�земельної�ділян-

�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмі-

ністративно�о�б�дин���на�в�л.�Волинсь�ій,�67

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

20865).

117.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КИЇВІНВЕСТБУД-3»�земель-

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

ня�об’є�та�транспортної�інфрастр��т�ри�на

просп.�Мос�овсь�ом�,�20-б�в�Оболонсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-1546).

118.�Про�передач��об’єднанню�співвласни-

�ів�ба�ато�вартирно�о�б�дин���«Доброб�т�Влас-

но�о�Б�дин��»�земельної�ділян�и�для�ре�он-

стр��ції�житлово�о�б�дин���з�доб�довою�ад-

міністративно-офісних�приміщень,�приміщень

�ромадсь�о�о�призначення�та�пар�ін�ом�з�по-

дальшою�е�спл�атацією�та�обсл��ов�ванням

на�в�л.�Івана�Федорова,�26���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-3924).

119.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ХІМБУД»�зе-

мельної�ділян�и�для�ре�онстр��ції�та�подаль-

шо�о�обсл��ов�вання�адміністративно-с�лад-

сь�о�о��омпле�с��на�в�л.�Ново�остянтинівсь�ій,

2-а�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6975).

120.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІО-

НЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«БУДИНОК�ПОБУТУ

«ОБОЛОНЬ»�земельної�ділян�и�для�створення

озеленених�територій�за�ально�о��орист�ван-

ня�та�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�об’є�тів
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транспортної�інфрастр��т�ри�(�рім�об’є�тів�до-

рожньо�о�сервіс�)�та�поновлення�до�оворів

оренди�земельних�діляно��для�ор�анізації�б�-

дівельних�робіт�та�бла�о�строю�приле�лої�те-

риторії�на�просп.�Оболонсь�ом�,�26�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6961).

121.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ІОНІЯ»�земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничих,

с�ладсь�их�та�адміністративних�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Панорамній,�1���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(Д-7028).

122.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«БУДІНВЕСТ-МЕНЕДЖМЕНТ»

земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

спортивно-оздоровчо�о��омпле�с��на�Пар�овій

дорозі,�3�(літера�«М»)���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�(Д-3371).

123.�Про�передач��приватном��підприємств�

«У�раїнсь�е�на��ово-виробниче��омерційне�під-

приємство�«Аті�а»�земельної�ділян�и�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�спортивно-оздо-

ровчо�о��омпле�с��на�Пар�овій�дорозі,�3�

(о.�Тр�ханів)���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва

(Д-3353).

124.�Про�передач��приватном��підприємств�

«У�раїнсь�е�на��ово-виробниче��омерційне�під-

приємство�«Аті�а»�земельної�ділян�и�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�спортивно-оздо-

ровчо�о��омпле�с��на�Пар�овій�дорозі,�6�(лі-

тера�«Б»,�о.�Тр�ханів)���Дніпровсь�ом��районі

м.�Києва�(Д-3354).

125.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АРТІГАС»�земельної�ділян�и

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

ня�тор�овельно�о�центр��та�земельної�ділян�и

для�б�дівництва�та�е�спл�атації�об’є�та�транс-

портної�інфрастр��т�ри�(влашт�вання�виїздів

та�під’їздів)�на�в�л.�Рев�ць�о�о�(перетин�з�в�л.

Вишня�івсь�ою)���Дарниць�ом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-7119).

126.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СЕПТІМА»�земельної�ділян�и

для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничої�бази

на�в�л.�П�хівсь�ій,�1-а ��Деснянсь�ом��районі�

м.�Києва�(А-20369).

127.�Про�передач��Управлінню�Державної

автомобільної�інспе�ції�Головно�о��правління

Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Ки-

єві�земельної�ділян�и�для�влашт�вання�спеці-

ально�о�майданчи�а�для�тимчасово�о�збері-

�ання�транспортних�засобів�на�в�л.�П�хівсь�ій,

3���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-2664).

128.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«Х.�А.�О.»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дин���поб�т��на�просп.�Мир�,�4�(літ.�А)��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(А-20846).

129.�Про�надання�Київсь�ом���ніверситет�

імені�Бориса�Грінчен�а�земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�та�спо-

р�д��ніверситет��на�просп.�Юрія�Га�аріна,�16��

Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-6531).

130.�Про�надання�Київсь�ом���ніверситет�

імені�Бориса�Грінчен�а�земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�та�спо-

р�д��ніверситет��на�б�льв.�Оле�сія�Давидова,

18/2���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-1867).

131.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВЧИЙ�КОМПЛЕКС�«МОНІТОР»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�адміністративно-офісної�б�дівлі�на�в�л.�Еле�-

три�ів,�29-а�(літера�«А»)���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21647).

132.�Про�надання��ом�нальном��підприєм-

ств��«Київпастранс»�земельної�ділян�и�для�б�-

дівництва�житлово�о�б�дин���з�вб�довано-при-

б�дованими�приміщеннями�та�ре�онстр��цією

лінійно-диспетчерсь�ої�станції�на�в�л.�Панель-

ній,�2���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-1854).

133.�Про�поновлення��ом�нальном��підпри-

ємств��«Київсь�ий�метрополітен»�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�під�влашт�вання�діль-

нично�о�б�дівельно�о�майданчи�а�№ 97�для

спор�дження�т�пи�ів�за�станцією�«Терем�и»�та

вентиляційної��амери�на�просп.�А�адемі�а�Гл�ш-

�ова���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21147).

134.�Про�поновлення�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕ-

ЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ДОСЛІДНО-ЕКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ�ЗАВОД�«ЗАЛІЗНИЧНИК»

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

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

цілісно�о�майново�о��омпле�с��на�Залізнично-

м��шосе,�4���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�ньо�о�(А-21225).

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

ною�відповідальністю�«ДОМЕКО»�до�овор��орен-

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

�ов�вання�житлово�о�б�дин�����пров.�Січнево-

м�,�7���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(А-20858).

136.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��«Приватний�за�альноосвітній�навчальний

за�лад��імназія�«Престиж»�до�овор��оренди

земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��імназії�на�в�л.�Щерба�ова,�61-���

Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21354).

137.�Про�поновлення��ом�нальном��підпри-

ємств��«Київсь�ий�метрополітен»�до�овор�

оренди�земельних�діляно��під�влашт�вання�ба-

зово�о�б�дівельно�о�майданчи�а�№ 98�для�спо-
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р�дження�та�е�спл�атації�станційно�о��омпле�-

с��«Терем�и»�на�просп.�А�адемі�а�Гл�ш�ова��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21148).

138.�Про�поновлення��ооператив��по�б�дів-

ництв��та�е�спл�атації�індивід�альних��аражів

Радянсь�о�о�район��м.�Києва�«АВТОАМАТОР»

до�овор��оренди�земельних�діляно��для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�на�в�л.

Ванди�Василевсь�ої,�15-а���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21253).

139.�Про�поновлення��ооператив��по�б�дів-

ництв��та�е�спл�атації�індивід�альних��аражів

«Борща�івсь�ий»�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання��а-

ражів�на�в�л.�Я�ова�Кач�ри,�1-а���Святошинсь�о-

м��районі�м.�Києва�(А-19729).

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

ною�відповідальністю�«Арт�р»�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�ма�азин��на�просп.�Перемо�и,�

57-а���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-21111).

141.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

ств��«ВИДАВНИЧИЙ�ДІМ�«ВІДОМОСТІ»�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі�на�в�л.

Червоноармійсь�ій�(Вели�ій�Василь�івсь�ій),

28-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�ньо�о�(А-21186).

142.�Про�поновлення��оле�тивном��підпри-

ємств��«МАРТІ»�до�овор��оренди�земельної

ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

тимчасової�від�ритої�автостоян�и�на�в�л.�Ен-

т�зіастів,�1�(літ.�Б)���Дніпровсь�ом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-21033).

143.�Про�поновлення�приватном��підприєм-

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

лян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�нежит-

лової�б�дівлі�адміністративно�о�призначення�на

Мінсь�ом��шосе,�6-а�в�Оболонсь�ом��районі�

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-19636).

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

ною�відповідальністю�«Фірма�«Іс�ра»�до�ово-

р��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації

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

���та��осподарсь�их�б�дівель�на�в�л.�Промис-

ловій,�8���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�ньо�о�(А-20073).

145.�Про�поновлення�фізичній�особі —�під-

приємцю�Набедри���Оле���Михайлович��до-

�овор��оренди�земельних�діляно��для�б�дів-

ництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�о-

вельно�о�павільйон�-�омпле�с��на�в�л.�Сими-

рен�а,�10-б���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-11511).

146.�Про�поділ�земельної�ділян�и�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�«Птахо-

фабри�а�Київсь�а»�на�просп.�Броварсь�ом�,

16��м���Деснянсь�ом��районі�м.�Києва�та�вне-

сення�змін�до�до�овор��оренди�земельної�ді-

лян�и�(А-21029).

147.�2)�Про�поділ�земельної�ділян�и,�що�пе-

реб�ває�в�оренді�за�рито�о�а�ціонерно�о�то-

вариства�«На��ово-дослідний�інстит�т�«Ве�-

тор»�на�в�л.�Рилєєва,�10-а���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва,�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�27.11.2007�№ 85-6-

00361�та�передач��земельної�ділян�и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ІНФОКС»

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

вання�адміністративно-виробничих�б�дівель

на�в�л.�Рилєєва,�10-а���Подільсь�ом��районі

м.�Києва�(А-21327).

148.�3)�Про�поділ�земельної�ділян�и,�що�пе-

реб�ває�в�оренді�обсл��ов�ючо�о��ооперати-

в��«Коле�тив�індивід�альних�заб�довни�ів�«Ко-

ни�»���мі�рорайоні�Чапаєв�а���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва,�внесення�змін�до�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�та�передач����при-

ватн��власність�земельних�діляно���ромадя-

нам —�членам�обсл��ов�ючо�о��ооператив�

«Коле�тив�індивід�альних�заб�довни�ів�«Ко-

ни�»�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житло-

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

р�д���мі�рорайоні�Чапаєв�а���Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21623).

149.�Про�поділ�земельної�ділян�и,�що�пере-

б�ває�в�оренді�обсл��ов�ючо�о��ооператив�

садово-дачно�о�товариства�«СТАДНЕ»�для�ве-

дення��оле�тивно�о�садівництва�в�мі�рорайо-

ні�Осо�ор�и���Дарниць�ом��районі�міста�Ки-

єва�та�передачі��ромадянам,�членам�обсл��о-

в�ючо�о��ооператив��садово-дачно�о�товари-

ства�«СТАДНЕ»���приватн��власність�земель-

них�діляно��для�ведення��оле�тивно�о�садівниц-

тва���Дарниць�ом��районі�міста�Києва�(А-21359).

150.�Про�відмов���ромадянці�Алфімовій�На-

дії�Гри�орівні���наданні�дозвол��на�розроблен-

ня�прое�т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян�и�для�б�дівництва�та�обсл��о-

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

дівель�і�спор�д�(присадибної�ділян�и)�(А-21365).

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

місь�ої�ради�від�10.12.2014�№ 657/657�«Про

надання�дозвол��на�розроблення�прое�т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельних�діляно�

�ооператив��по�б�дівництв��та�е�спл�атації�ін-

дивід�альних��аражів�«КРОНШТАДТ»�на�в�л.

Василя�Степанчен�а,�4���Святошинсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня��аражів»�(А-21528).

За�інчення	в	наст�пном�	номері

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 54,3 êâ. ì

íà âóë. ²íñòèòóòñüê³é, 17/5-19, ë³ò."À"
Íàçâà îá'ºêòà: Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 54,3 êâ. ì.

Àäðåñà: 01021, ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 17/5-19, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ â ë³ò. "À" (ãðóïà ïðèì³ùåíü ¹ 57).

Ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 1 058 600 (îäèí ì³ëüéîí ï'ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 211 720 (äâ³ñò³ îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 270 320 (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñò³ ñ³ìäåñÿò òèñÿ÷ òðèñòà äâàäöÿòü) ãðèâåíü.

Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 127 032 (ñòî äâàäöÿòü ñ³ì òèñÿ÷ òðèäöÿòü äâ³) ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

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

2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðà-
âà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³î-
íàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 18 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè",
â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî
Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 127 032,00 ãðí, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðó "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëü-
í³ ðåñóðñè".

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

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 01021, ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóòñüêà, 17/5-19, ë³ò. "À".

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóð-
ñè", òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

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.

Передплатні	ціни
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,	ПТ) 61308

Оформл е н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Кольороподіл	А2	

(формат�660х560�мм)

01034,� Київ,�

вл.�Володимирсь�а,� 51-а,�

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua

К О Л Ь О Р О П О Д І Л  К О Л Ь О Р О П О Д І Л  

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ —ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

* çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â —
2 ðîêè 364 äí³ (ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêî-
ìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâè-
íåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëü-
íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³-
êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïî-
çèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïî-
äàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà
çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè. Ðîç-
ì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè-
÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-
íà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà
ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá’ºêò îðåíäè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà-
÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàí-
íÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðå-
ìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îá-

ëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó
áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî
ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëü-
íèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ
ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõ-
í³÷íîãî ñòàíó îá’ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ
çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º
þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåä-
ñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíè-
êîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âè-
äàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåí-
ò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º
ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæ-
íèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã

ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷-
íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî
äîõîäè àáî çâ³òó ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà —
ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ
êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ
ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì
íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà
ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 18.09.2015 çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30. Äîêóìåí-
òè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì
ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ “Íà
êîíêóðñ” (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ
ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì
íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè (àäðåñà,
ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³
ó êîíêóðñ³ — 14.09.2015 (êàá. 510).

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àä-
ðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè
Äåïàðòàìåíòó: ïí. — ÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ï’ÿò. — ç
9.00 äî 16.45.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü ïëîùåþ 40,3 êâ. ì 
íà âóë. Ìàçåïè ²âàíà, 3, ë³ò.“À”

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 40,3 êâ.ì.
Àäðåñà: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ìàçåïè ²âàíà, 3, ë³ò. “À”.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà”.
Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 40,3 êâ.ì.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) áóäèíîê,

â ÿêîìó ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿, çàíåñåíèé äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè,ÿê ïàì’ÿòêà àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, îõîðîííèé ¹ 456/2-Êâ.

Ö³íà îá’ºêòà áåç ÏÄÂ — 523 700 (ï’ÿòñîò äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 104 740 (ñòî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ñ³ìñîò ñîðîê) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 628 440 (ø³ñòñîò äâàäöÿòü â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà ñîðîê) ãðèâåíü.
Ñóìà ãðîøîâèõ êîøò³â â ðîçì³ð³ 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 62 844 (ø³ñòäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò ñîðîê ÷îòèðè) ãðèâí³.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.
2. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà

âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.
3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó:
3.1. ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè” á³ðæîâèé

çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% â³ä ö³íè ïðîäàæó îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.
3.2. äî óêëàäàííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó óêëàñòè ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ïîïåðåäí³é äîãîâ³ð ïðî óêëàäàííÿ â ìàéáóòíüîìó îõîðîííîãî äîãîâîðó íà îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿.
4. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 18 âåðåñíÿ 2015 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”. Ïî÷àòîê îá 11.00.
5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”,

â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï’ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî
Öåíòðó “Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè”.

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 62 844 ãðèâí³, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â â³ä ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ “Êðåäèòíîãî Öåíòðó“Ãîëîñ³ºâî” ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷:
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”.

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.
9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Ìàçåïè ²âàíà, 3, ë³ò. “À”.
10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà “Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè”,

òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ ÒÀ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî ðåêîíñòðóêö³þ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ï³ä êîìïëåêñ òîðãîâåëüíî-ñêëàäñüêîãî ïðèçíà-

÷åííÿ íà âóë. Ñâÿòîøèíñüê³é, 3 â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.
Â ñêëàä³ ïðîåêòó ïåðåäáà÷àºòüñÿ: áóä³âíèöòâî â äâ³ ÷åðãè òîðãîâåëüíî-ñêëàäñüêîãî òà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëü-

íîãî êîìïëåêñ³â ³ç ðîçì³ùåííÿì ñóïåðìàðêåòó, òîðãîâåëüíèõ ïëîù, çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ; âëàøòó-
âàííÿ â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê, áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.

²íæåíåðíå çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòà — â³ä ì³ñüêèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ. Ïîâåðõíåâ³ ñòîêè â³äâîäÿòüñÿ îðãàí³çîâàíî
ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿, çàáðóäíåíà ÷àñòèíà ñòîêó ïîïåðåäíüî î÷èùàºòüñÿ íà ëîêàëüíèõ
î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

Äæåðåëàìè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà º:
ÄÂÇ àâòîòðàíñïîðòó, òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè òà îáëàäíàííÿ âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð-

÷óâàííÿ. ßê äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè îá’ºêò õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè âèêèäàìè: îêñèäè àçîòó, îêñèä âóã-
ëåöþ, âóãëåâîäí³, íàòð³þ ã³äðîîêñèä, àêðîëå¿í. Ñóìàðí³ âàëîâ³ âèêèäè ñêëàäàþòü 0,3 ò/ð³ê. Ìàêñèìàëüí³ ïðèçåìí³
êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä îá’ºêòà ñòàíîâëÿòü ìåíøå 0,1 ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Âñ³ âèäè â³äõîä³â (ÒÏÂ, â³äïðàöüîâàí³ ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè, îñàä î÷èñíèõ ñïîðóä òîùî) ï³äëÿãàþòü óòèë³çàö³¿
â³äïîâ³äíî ç äîãîâîðàìè ³ç ñïåö³àë³çîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Â³äãóêè ãðîìàäÿí ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàþòüñÿ íà ïðîòÿç³ 2-õ òèæí³â ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ çà
àäðåñîþ: 03115, ì. Êè¿â, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 3 ÷è çà òåë. (066)145-12-79.

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î. Áîãîìîëüöÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (01024, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4).

1) Àäðåñà îá’ºêòà: ê³ìíàòà ¹ 1 ç ñàíâóçëîì òà ï³äñîáíèì ïðèì³ùåííÿì íà 1-îìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó,
ë³òåðà “Ã”.

Ïëîùà îðåíäè: 26,6 êâ.ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî ìåäè÷íîãî çàêëàäó.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.06.2015 ð.— 197 271,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.

2) Àäðåñà îá’ºêòà: ê³ìíàòè ¹1, 2, 3, 4 íà 2-ìó ïîâåðñ³ ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó, ë³òåðà “Ã”.
Ïëîùà îðåíäè: 103,7 êâ.ì.
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.06.2015 ð.— 758722,00 ãðí.
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 3 ðîê³â.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4, ê³ìí. ¹ 125.Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 256-25-58;
256-24-09.Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â

îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 86,36 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1, 2 ïîâåðõàõ ÑÇØ

¹ 160 íà âóë.Ðîñ³éñüê³é,45, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñã³ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî

ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè — 1 482 320,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü

21 678,93 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

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

(Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ

äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Î.Êîøèöÿ,

11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë.Æèëÿíñüêà,46 (Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ç ïîãëèáëåííÿì âèâ÷åííÿì
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ¹ 44 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 487,10 êâ.ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ïðèâàòíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä. (Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 12085000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü: 10070,83 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.

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

ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Êèòà¿âñüêà, 22 (Øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 122 ì³ñòà Êèºâà).

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 55,60 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä. (Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³).

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 817 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü: 2042,50 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôÿö³¿).

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.

05.09.2015 ðîêó î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ãð.Õðîìöîâó Âîëîäèìèðó ²ëë³÷ó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí, âóë. Ôåäüêîâè÷à,
8-à.Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â: Ñòðåæåìåöüêèé ²ãîð Ïàâëîâè÷,
Êîðæåâñüêà Êëàâä³ÿ Ãðèãîð³âíà, Áàáåíêî Ç³íà¿äà Âàñèë³âíà, Âåðõîâîä Þð³é Àðêàä³éîâè÷, Ñòåöåíêî
Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, Êàñïåðîâè÷ Ëþäìèëà ²âàí³âíà, Äîìàðîâà Àëëà ²âàí³âíà, Ñòåöåíêî Àíàòîë³é
²âàíîâè÷, ×àñíèê Íàä³ÿ Ïåòð³âíà, Áîãäàí Ð.Ñ.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà 

òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñî-
âî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Á. Ãð³í÷åíêà (ò. 272-19-02)

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 139,27 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Òèìîøåíêà, 13-Á (4 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ çàêëàäó, ùî çä³é-
ñíþº ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ñïîðòó
(ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíî-õîðå-

îãðàô³÷íèõ çàíÿòü)

2250,41 
20,24 ãðí çà ãîäèíó

(31,30 ãîäèí íà
òèæäåíü)

4500,82

ð/ð: 35422201048659,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019
ªÄÐÏÎÓ 02136554

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè (ò. 279-61-09)

2.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 21,6 êâ. ì çà àäðåñîþ: áóëüâ.
Ò. Øåâ÷åíêà, 3 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó àáî ïðîôå-
ñ³éíî¿ ñï³ëêè àáî ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿
13440,60 26881,20

ð/ð: 35428202027372,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 02231933

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð ¹5 (ò. 456-02-76)

3.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 24,48 êâ. ì çà àäðåñîþ:

âóë. Ñìîëåíñüêà, 8 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³-
çóº ãîòîâ³ ë³êè 5343,60 10687,20

ð/ð: 35415001049605,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01993828

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Ïå÷åðñüêñåðâ³ñ” (ò. 285-77-87)

4.
Íåæèòëîâèé áóäèíîê çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 474,7 êâ. ì çà àäðåñîþ: Â³éñüêî-

âèé ïðî¿çä, 1, ê. 5

Ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ (ñåðâ³ñíèé öåíòð ïî

îáñëóãîâóâàííþ êàâîâîãî îá-
ëàäíàííÿ)*

17390,54 34781,08

ð/ð: 26008056105820,
Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ “Ïðèâàò-

áàíê” ÌÔÎ: 380775 
ªÄÐÏÎÓ: 19024635

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 1401,20 êâ. ì çà àäðåñîþ:

Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 1, ê. 7 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
(äëÿ ïëîù³ 301,2 êâ.ì) 23435,53

118194,32Ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ (ìàéñòåðíÿ ïî ðåìîíòó

êàâîâîãî îáëàäíàííÿ)*äëÿ ïëî-
ù³ 1100,0 êâ.ì

35661,63 
Âñüîãî: 59097,16

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 8,10 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 47, ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ñêëàä 1501,50 3003,00

ð/ð: 2600067759,
Áàíê: ÀÁ “Óêðãàçáàíê”

ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 320478 

ªÄÐÏÎÓ: 03366500

7.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 136,70 êâ. ì çà àäðåñîþ:
âóë. Âåðõí³é Âàë, 42 ë³ò. À (1, 2 ïîâåðõè)

²íøå âèêîðèñòàííÿ (ðîçì³ùåí-
íÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî

çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü)
38034,14 76068,28

8.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ
ïëîùåþ 5,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.

Ñîô³¿âñüêà, 3, ë³ò. Á (1 ïîâåðõ)

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè
(àïòå÷íèé ïóíêò) 1701,82 3403,64



ÄÎÇÂ²ËËß

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 42795

28 ñåðïíÿ 2015 ð.

¹122(4718)
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Êíèæêè íà áóäü-ÿêèé ñìàê

Äî 30 ñåðïíÿ â Óêðà¿íñüêîìó
äîì³ òðèâàº ùîð³÷íà Êè¿âñüêà
êíèæêîâà âèñòàâêà-ÿðìàðîê
äî Äíÿ çíàíü. Òóò ïðåçåíòóþòü
øê³ëüíó òà íàâ÷àëüíó ë³òåðàòó-
ðó, äèòÿ÷³ êíèæêè. Òàêîæ â³äâ³-
äóâà÷³ ìàþòü çìîãó ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ ç â³äîìèìè ïèñüìåííèêà-
ìè ñó÷àñíîñò³.

Ó ðàìêàõ âèñòàâêè-ÿðìàðêó
ïðîõîäèòü Áëàãîä³éíà àêö³ÿ çáî-
ðó ë³òåðàòóðè äëÿ ³íòåðíàò³â
«Ïðèäáàé êíèæêó — ïîäàðóé ñâÿ-
òî ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³â-
ñüêî¿ òóðáîòè», äîëó÷èòèñÿ äî
ÿêî¿ çàïðîøóþòü óñ³õ áàæàþ÷èõ.

Íà Êîíòðàêòîâ³é —
àñîðòèìåíò â³ò÷èçíÿíèõ
òîâàð³â

29-30 ñåðïíÿ ç 10.00 äî 20.00
íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ïðîéäå
ôåñòèâàëü «Â ïîøóêàõ Made in
Ukraine: Back to school». 230 âè-
ðîáíèê³â ³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â êðà-
¿íè ïðåäñòàâëÿòü âçóòòÿ, îäÿã,
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ,òîâàðè äëÿ
øêîëÿð³â, êîñìåòèêó, ïîáóòîâó
õ³ì³þ òà áàãàòî ³íøîãî. Ïðàöþ-
âàòèìå çîíà ðîçâèâàþ÷èõ ³ãîð
äëÿ ä³òåé ç àí³ìàòîðàìè, äëÿ â³ä-

â³äóâà÷³â ñï³âàòèìóòü óêðà¿íñüê³
àðòèñòè.

Äæàç ó «Ìóøë³»

30 ñåðïíÿ íà ñöåí³ ë³òíüî¿ åñ-
òðàäè Ì³ñüêîãî ñàäó â ðàìêàõ
«Ä³àëîãó êóëüòóð» â³äáóäåòüñÿ
ôåñòèâàëü àêàäåì³÷íî¿ òà äæà-
çîâî¿ ìóçèêè «Music live». Ïðî-
çâó÷àòü äâ³ ïðîãðàìè. Î 19.30 —
Music air «Serenada new» («Í³÷í³
ñåðåíàäè»), ùî â³äðîäæóº äàâí³
òðàäèö³¿ êè¿âñüêèõ âå÷³ðí³õ ìó-
çè÷íèõ àðèñòîêðàòè÷íèõ ³ìïðåç
ñàäîâî-ïàðêîâî¿ êóëüòóðè. Î
20.30 — «Íîêòþðí ç³ðîê ñâ³òîâî-
ãî äæàçó» ç òâîðàìè ÿê êëàñè÷-
íîãî äæàçó, òàê ³ ñòèëþ ìàíóø
(íàö³îíàëüíèé ðîìñüêèé äæàç).

Àêòèâíèé â³äïî÷èíîê 
ó ïàðêó Øåâ÷åíêà

Â ñóáîòó, ç 10.00 äî 19.00, â
ïàðêó âëàøòóþòü Kiev Best Fest
äëÿ âñ³õ, õòî ëþáèòü àêòèâíèé
â³äïî÷èíîê, íîâ³ çíàéîìñòâà ³
ïðèºìíå äîçâ³ëëÿ. Îðãàí³çàòî-
ðè îá³öÿþòü ÿðìàðîê âèðîáíèê³â
òà ìàéñòð³â õåíä-ìåéäó,ðåñòîðàí-
íó ¿æó, çîíó êðàñè äëÿ ä³â÷àò (åêñ-
ïðåñ-óêëàäêè ³ ìàê³ÿæ, êîíñóëü-
òàö³¿ ç ï³äáîðó êîñìåòèêè), ³ãðè

äëÿ ä³òåé, ìàéñòåð-êëàñè. Çáè-
ðàòèìóòü ³ êîøòè íà äîïîìîãó
ä³òêàì.

Íà ôåñòèâàë³ ïðîéäå ³ òðàäè-
ö³éíå ñâÿòî êíèãè «Êíèãîñàä» ç
êíèæêîâèìè íîâèíêàìè, çóñòð³-
÷àìè ç àâòîðàìè òà âèäàâöÿìè.

Ê³íî ïðî ìóçèêó ³ íàòõíåííÿ

28 ñåðïíÿ î 20.00 â ê³íîòåàò-
ð³ «Ê³íîïàíîðàìà» KyivMusicFilm
âëàøòóº ïåðåãëÿä ñòð³÷êè «Super
Duper Alice Cooper». Â í³é Åë³ñ
Êóïåð ïîä³ëèòüñÿ ³ñòîð³ºþ ñâî-
¿õ òâîð÷èõ çëåò³â òà ïàä³íü, ïðî-
âåäå êîðîòêèé åêñêóðñ â 70-ò³ òà
ðîçêðèº òàºìíèö³ ïîïóëÿðíîñò³
Iggy Pop, Ozzy Osbournå, Pink
Floyd, Roxette Aerosmith, Elton
John òà ³íøèõ. Êâèòêè: 50 ãðí.

30, 31 ñåðïíÿ ³ 1 âåðåñíÿ òóò
â³äáóäóòüñÿ «Äí³ Íàäèõàþ÷îãî
Ê³íî». Â ïðîãðàìó óâ³éøëè 12 êî-
ðîòêîìåòðàæíèõ ìîòèâàö³éíèõ
ñòð³÷îê ïðî êîõàííÿ ³ äðóæáó, ñè-
ëó õàðàêòåðó ³ ëþäÿí³ñòü, äîñÿã-
íåííÿ ö³ëåé ³ ìð³¿. Ïåðåä ïîêà-
çîì — ìàéñòåð-êëàñ ç ìàëþâàí-
íÿ, àêâàãðèì ³ ìóçèêà. Êâèòêè:
50-60 ãðí.

×èòàºìî Äàíòå

30 ñåðïíÿ ç 11.00 äî 14.00 äî
750-ð³÷÷ÿ Äàíòå Àë³ã’ºð³ ïðîéäóòü
÷èòàííÿ éîãî íàéâ³äîì³øîãî òâî-
ðó—«Áîæåñòâåííî¿ êîìåä³¿».Øà-
íóâàëüíèêè ïèñüìåííèêà çóñòð³-
íóòüñÿ á³ëÿ ìîíóìåíòó Äàíòå
Àë³ã’ºð³ íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³.
²äåÿ êóëüòóðíîãî ïðîåêòó «×èòà-
ºìî Äàíòå» ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
çà÷èòàòè óðèâêè ç «Áîæåñòâåííî¿
êîìåä³¿» ð³çíèìè ìîâàìè ³ çàëó-
÷èòè äî ö³º¿ àêö³¿ âñ³õ îõî÷èõ �

Äæàç, êíèãè ³ ÿðìàðêè

Â îñòàíí³ âèõ³äí³ ñåðïíÿ íà êèÿí ÷åêàº ÷èìàëî ðîçâàã: äæà-

çîâèé êîíöåðò ïðîñòî íåáà, ö³êàâ³ ñòð³÷êè â «Ê³íîïàíîðà-

ì³», êíèæêîâà âèñòàâêà ³ ÷èòàííÿ Äàíòå. Øàíóâàëüíèê³â àê-

òèâíîãî â³äïî÷èíêó çàïðîøóþòü äî ïàðêó Øåâ÷åíêà, à

ï³äãîòóâàòèñÿ äî øêîëè äîïîìîæå ôåñòèâàëü-ÿðìàðîê íà

Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³.
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� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³

Äî åêñïîçèö³¿ ïðîåêòó «Àðëå-

ê³í ³äå...» In Memoriam óâ³éøëî

ïîíàä 300 òâîð³â óêðà¿íñüêèõ ³

ñâ³òîâèõ ìàéñòð³â ÕÕ ñòîë³òòÿ—

àâàíãàðäèñò³â, ø³ñòäåñÿòíèê³â,

ïðåäñòàâíèê³â «íîâî¿ õâèë³»,

ñó÷àñíèõ ìèòö³â ³ íàâ³òü ãðàô³-

êà Äàë³.
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ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ìèñòåöòâîçíàâåöü,
ïîåò ²ãîð Äè÷åíêî ï³øîâ ç æèòòÿ ó
òðàâí³ öüîãî ðîêó — ³ öÿ âèñòàâêà º
äàíèíîþ éîãî ïàì’ÿò³. Ñâîþ êîëåê-
ö³þ â³í çáèðàâ ç ê³íöÿ 1960-õ ðîê³â,
çâåðòàþ÷è óâàãó íà õóäîæíèê³â-
íîí-êîíôîðì³ñò³â, ÷àñòî ðåïðåñî-
âàíèõ ³ çàáóòèõ. «Ïîñòàòü Äè÷åíêà
âàæëèâà òèì, ùî â³í ïîçáàâèâ Êè-
¿â ³ì³äæó ïðîâ³íö³éíîñò³,— çàçíà-
÷èâ ìèñòåöòâîçíàâåöü Äìèòðî Ãîð-
áà÷îâ.— Â òîé ÷àñ Ìîñêâ³ áóëî âèã³ä-
íî, ùîá Óêðà¿íó ââàæàëè ïåðèôå-
ð³ºþ, à ²ãîð äîâ³â, ùî óêðà¿íñüêå
ìèñòåöòâî º ÿâèùåì ì³æíàðîäíî-
ãî êëàñó. Â³í â³äêðèâ áàãàòüîõ õó-
äîæíèê³â ñâ³òîâ³, äî íüîãî ïðè¿æä-
æàëè ³íîçåìí³ ³íòåëåêòóàëè, ³ éîãî
êîëåêö³ÿ ñòàëà â³äîìà çà êîðäîíîì».

Òâîðè ²ãîð Äè÷åíêî âèøóêóâàâ ïî
ðîäèíàõ ìèòö³â ùå ç³ ñòóäåíòñüêèõ
ðîê³â, ÷àñòî â³äìîâëÿþ÷è ñîá³ â ÷î-
ìóñü, ðÿòóâàâ ðîáîòè ðåïðåñîâàíèõ
àâòîð³â. Äè÷åíêî áóâ íåçâè÷àéíèì
êîëåêö³îíåðîì — íå á³çíåñìåíîì,
ÿêèé ³íâåñòóº â ìèñòåöòâî çàðàäè
ïðåñòèæó, ³ íå ãàëåðèñòîì. Ëþáîâ
äî ìèñòåöòâà, äðóæáà ç õóäîæíè-
êàìè ³ ãàðíèé ñìàê äîçâîëèëè éî-
ìó ç³áðàòè êîëåêö³þ ñâ³òîâîãî ð³â-
íÿ. ßê ç³çíàâàâñÿ ²ãîð Äè÷åíêî ó
2000-õ, â íàø ÷àñ á³ëüø³ñòü âëàñíèõ
òâîð³â â³í íå ìàâ áè ô³íàíñîâî¿
ñïðîìîæíîñò³ êóïèòè.

×àñòî-ãóñòî êîëåêö³îíåð íå ðîç-
ïîâ³äàâ, çâ³äêè ó íüîãî ðîáîòè, ÷å-
ðåç ùî ¿õ ³ñòîð³ÿ îâ³ÿíà ëåãåíäàìè.
Íàïðèêëàä, ³ëþñòðàö³¿ Ñàëüâàäîðà
Äàë³ äî òâîðó Îâ³ä³ÿ «Ìèñòåöòâî êî-

õàííÿ» Äè÷åíêî ïðèâ³ç ³ç-çà êîð-
äîíó, éîãî ïðîïóñòèëè íà ìèòíèö³,
ïåâíî, íå ïîâ³ðèâøè ó ñïðàâæí³ñòü
ðîá³ò.

Öåíòðàëüíèé îáðàç ïðîåêòó —
Àðëåê³í. Öåé ïåðñîíàæ ³òàë³éñüêî¿
êîìåä³¿ ïðèñóòí³é â áàãàòüîõ ðîáî-
òàõ — äåðåâ’ÿíèé «Àðëåê³í» Âàñè-
ëÿ ªðìèëîâà, åñê³ç êîñòþìà Àðëåê³-
íà Îëåêñàíäðà Áåíóà, «Ñìåðòü Àð-
ëåê³íà» Ìèõàéëà Ñîêîëîâà... Äëÿ
îðãàí³çàòîð³â âèñòàâêè Àðëåê³í ñòàâ
³ êâ³íòåñåíö³ºþ æèòòÿ ñàìîãî êî-
ëåêö³îíåðà. «Â³í áóâ íåïðîñòîþ ëþ-
äèíîþ, íå ñõîæîþ íà ³íøèõ,— ïðè-
ãàäóº îäíà ç êóðàòîð³â âèñòàâêè Îëü-
ãà Ìåëüíèê.— Â³ä öüîãî, ìîæëèâî,
ñòðàæäàâ ³ òîìó ÷àñòî âäàâàâñÿ äî
ì³ñòèô³êàö³é. Éîãî îáðàç íà÷åáòî
ëóêàâèé, àëå â òîé æå ÷àñ çà öèì õî-
âàºòüñÿ ÿêèéñü á³ëü».

Ìð³ÿ ²ãîðÿ Äè÷åíêà — ìóçåé-ñà-
ëîí,äå ëþäè çìîæóòü ïîäèâèòèñÿ éî-
ãî êîëåêö³þ ï³ä çâóêè á³ëîãî ðîÿëÿ.
Âëàñíå, òàêó ëåãêó ³ ðàä³ñíó àòìî-
ñôåðó ³ íàìàãàëèñÿ â³äòâîðèòè îð-
ãàí³çàòîðè âèñòàâêè. Â³äâ³äóâà÷³
ìàþòü çìîãó ïîáà÷èòè êàðòèíè âè-
äàòíèõ àâàíãàðäèñò³â (Âàñèëÿ ªð-
ìèëîâà, Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, Îëåê-
ñàíäðà Áîãîìàçîâà, Â³êòîðà Ïàëü-
ìîâà, åñê³çè êîñòþì³â ³ äåêîðàö³é
Àíàòîëÿ Ïåòðèöüêîãî, Îëåêñàíäðà
Õâîñòåíêà-Õâîñòîâà, Âàäèìà Ìåë-
ëåðà), ø³ñòäåñÿòíèê³â (Àëëè Ãîð-
ñüêî¿, Àíàòîë³ÿ Ñóìàðà, Çî¿ Ëåðìàí),
ñó÷àñíèê³â (Âàñèëÿ Öàãîëîâà, Äìèò-
ðà Êîâñàíà, Àíàòîë³ÿ Êðèâîëàïà), à
òàêîæ êîëàæ³ ñàìîãî ²ãîðÿ Äè÷åíêà.

Ó ï’ÿòíèöþ, 28 ñåðïíÿ, â³äáó-
äåòüñÿ «Í³÷ Àðëåê³íà» — ç 20.00 äî
0.00 ãîñòÿì ï³äãîòóâàëè ïðîãðàìó
ç àðò-ôåøíîì, êîíöåðòîì êëàñè÷-
íî¿ ìóçèêè, åêñêóðñ³ºþ òà òåàòðàëü-
íîþ ïîñòàíîâêîþ.

Âèñòàâêà òðèâàº â «Ìèñòåöüêî-
ìó Àðñåíàë³» äî 6 âåðåñíÿ. Âàðò³ñòü
êâèòêà — 50 ãðí, ï³ëüãîâèé — 20 ãðí.
Ïðîåêò ñóïðîâîäæóº îñâ³òíÿ ïðî-
ãðàìà (ëåêö³¿ ïðî àâàíãàðä, íåîô³-
ö³éíå ìèñòåöòâî, ø³ñòäåñÿòíèê³â,
ïîêàçè ô³ëüì³â Þð³ÿ ²ëëºíêà òà Ëåî-
í³äà Îñèêè) �

� Â «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³» äåìîíñòðóþòü
êîëåêö³þ ²ãîðÿ Äè÷åíêà

Ñïàäîê «Àðëåê³íà»

Ô
î
òî

 Î
ë
å
ê
ñ³

ÿ
 ²

Â
À

Í
Î

Â
À

Ô
î
òî

 Î
ë
å
ê
ñ³

ÿ
 ²

Â
À

Í
Î

Â
À



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




