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Â³äçíà÷èëèñü ìåäàëëþ 
òà ñêâåðàìè
� Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ïðîãîëîñóâàëè çà ñòâîðåííÿ çîí â³äïî÷èíêó

â òðüîõ ñòîëè÷íèõ ðàéîíàõ òà âñòàíîâëåííÿ â³äçíàêè äëÿ ãåðî¿â ÀÒÎ

ÇÀ ÃÎÄÈÍÓ äî ïî÷àòêó ñåñ³¿ Êè-
¿âðàäè á³ëÿ áóä³âë³ ñòîëè÷íî¿ ìå-
ð³¿ — ïëàêàòè, ãàñëà òà òðàíñïà-
ðàíò. Òàì ç³áðàëèñÿ ãðîìàäñüê³
àêòèâ³ñòè. Ëþäè ïðèéøëè, àáè
ì³ñüêèé ãîëîâà äîïîì³ã ¿ì âèð³-
øèòè ïðîáëåìó ³ç çíåñåííÿì ðèí-
êó òà ñêàíäàëüíèì áóä³âíèöòâîì
ïîðÿä ç³ ñòàíö³ºþ ìåòðî «Ë³âî-
áåðåæíà». Çã³äíî ³ç íîâèì ãåí-
ïëàíîì Êèºâà, òàì çàïëàíîâàíà
ìàñøòàáíà çàáóäîâà. «ß õî÷ó, àáè
íàì çàëèøèëè ðèíîê. Àäæå ìåí³
øêîäà òèõ áàáóñü ³ ä³äóñ³â, ÿê³ íå
ìîæóòü êóïèòè ïðîäóêòè â ìàãà-
çèíàõ ³ ïîñò³éíî ïðèõîäÿòü äî
íàñ — òîðãóþòüñÿ. Ìè âèéøëè,
àáè âèñëîâèòè ñâ³é ïðîòåñò. Àäæå
íàì íåìàº äå ïðàöþâàòè»,— ñêàð-
æèòüñÿ òàìòåøíÿ ïðîäàâ÷èíÿ Òå-
òÿíà Êóäàøîâà. Ìåð ì³ñòà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ïðîêîìåíòóâàâ, ùî
ãåíïëàí áåç ó÷àñò³ ãðîìàäñüêî-
ñò³ ïðèéìàòèñÿ íå áóäå ³ æîäíî-
ãî ð³øåííÿ ïðî áóä³âíèöòâî áåç
îáãîâîðåííÿ òàì òàêîæ ïðîâîäè-
òè íå áóäóòü.

Ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç êèÿíàìè
ñòîëè÷íèé ãîëîâà ðîçïî÷àâ ðîáî-
òó ñåñ³¿. Íàñàìïåðåä Â³òàë³é Êëè÷-
êî çàçíà÷èâ, ùî ç âåðåñíÿ áóäóòü
ï³äâèùåí³ çàðïëàòè óñ³ì ïðàö³â-
íèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè, çîêðå-
ìà â÷èòåëÿì òà ìåäèêàì. «Ãðîø³,
ÿê³ ìè âèâåëè ç êîðóïö³éíèõ îáî-
ðóäîê, éäóòü â áþäæåò ì³ñòà. Çà
ðàõóíîê öèõ êîøò³â, çà íàøèì ç

âàìè ð³øåííÿì, â ñòîëèö³ ç âåðåñ-
íÿ áóäóòü ï³äâèùåí³ çàðïëàòè óñ³ì
ïðàö³âíèêàì áþäæåòíî¿ ñôåðè,
öå 170 òèñÿ÷ êèÿí.
Çîêðåìà ï³äâè-
ùàòüñÿ çàðïëàòè
â÷èòåë³â òà ìåäè-
ê³â»,— ñêàçàâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî.

«Çåëåíå ñâ³òëî» —
çåëåíèì çîíàì

Íå ìåíø âàæëèâèìè áóëè é
ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó ñêâå-
ðó ïî âóëèö³ Ìèõàéë³âñüê³é, 24-
26. Òàì íèí³ ïàðê Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³, ÿêèé âèñàäèëè àêòèâ³ñòè. Êè-
¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òàêîæ ïðèïè-
íèëà äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíèõ
ä³ëÿíîê ïëîùåþ 0,2697 ãà òà 0,0266
ãà ç ÒÎÂ «Óêð³íâåñòðåñóðñ». Îêð³ì
öüîãî, äåïóòàòè çá³ëüøèëè ïëî-
ù³ çåëåíèõ íàñàäæåíü ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³, à òàêîæ íàäàëè
ñòàòóñ ñêâåðó ä³ëÿíö³ 0,59 ãà á³ëÿ
Ãîñòèíîãî äâîðó. Îäíîãîëîñíèì
ð³øåííÿì ó÷îðà áóëî ñòâîðåíî 3

ñêâåðè â Îáîëîíñüêîìó, Ñâÿòî-
øèíñüêîìó òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó
ðàéîíàõ.

Ïðî ãåðî¿â ÀÒÎ
Íà ñåñ³¿ òàêîæ ðîçãëÿíóëè ³

âàæëèâ³ ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ, à ñà-
ìå Êè¿âðàäà ïîãîäèëà ô³íàíñó-
âàííÿ â³äïî÷èíêó ä³òîê êèÿí —
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ð³âí³ 8,5 ìëí
ãðí â 2015-2018 ðîêàõ. «Ìè âèä³-
ëèëè âæå 2 ìëí äîäàòêîâî ³ ïëà-
íóºìî â ïîäàëüø³ ðîêè ïåðåäáà-
÷àòè ô³íàíñóâàííÿ, òîæ ïðîïî-
íóþ âêëþ÷èòè â³äïîâ³äíèé ïóíêò
äî ïðîãðàìè»,— çà-
çíà÷èëà äåïóòàò,
çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòà-
ðîñòåíêî. Íå çàáó-
ëè íàðîäí³ îáðàí-
ö³ ³ ïðî ñàìèõ âî-
¿í³â ÀÒÎ. Â³äòåïåð êè¿âñüêèõ ãå-
ðî¿â â³äçíà÷àòèìóòü ìåäàëëþ
«×åñòü. Ñëàâà. Äåðæàâà». «Çã³äíî
ç ð³øåííÿì, ìåäàëü «×åñòü. Ñëà-
âà. Äåðæàâà» âðó÷àòèìåòüñÿ êè-

ÿíàì — ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çà ìóæ-
í³ñòü, ïàòð³îòèçì, âèñîêó ãðîìà-
äÿíñüêó ïîçèö³þ, ãåðî¿çì, áîéî-
â³ çàñëóãè ó çàõèñò³ íåçàëåæíî-
ñò³, ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿
ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè. Çàãèáë³ ãåðî¿
áóäóòü âøàíîâóâàòèñÿ øëÿõîì
âðó÷åííÿ íàãîðîäè ¿õ ð³äíèì. Ìå-
äàëü ÿâëÿº ñîáîþ çîáðàæåííÿ Àð-
õàíãåëà Ìèõà¿ëà íà êîçàöüêîìó
õðåñò³ ðîçì³ðîì 32 íà 32 ìì, çðîá-
ëåíà ç ìåòàëó ñð³áíîãî êîëüîðó. Ìè
ðîçãëÿäàëè öå ïèòàííÿ íà ìèíó-
ëîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè, òîä³ áó-
ëè âíåñåí³ 2 ïðàâêè. Îäíà ç ïðè-
âîäó êîëüîðó. Äîäàëè ñèíüî-æîâ-

òó ñòð³÷êó»,— ïî-
ÿñíèâ êåð³âíèê
àïàðàòó ÊÌÄÀ
Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî. Îêð³ì
â³äçíàê, ó÷àñíèêè

ÀÒÎ, ÿê³ ïîñòðàæäàëè ó àôåð³ «Åë³-
òà-Öåíòðó», çà ð³øåííÿì ñåñ³¿
çìîæóòü îòðèìàòè íîâå æèòëî.

Íàãàäàéìî, ùî ñåñ³ÿ ïðîäîâæèòü
ñâîþ ðîáîòó ó ÷åòâåð,1 æîâòíÿ �

Çàãàëîì â ïîðÿäêó äåí-
íîìó ó÷îðàøíüî¿ ñåñ³¿
Êè¿âðàäè áóëî 99 ïè-
òàíü. Îäíàê íàñàìïåðåä
äåïóòàòè ðîçãëÿíóëè ñî-
ö³àëüí³ ïðîáëåìè, à ñà-
ìå ïðî ï³äâèùåííÿ çàð-
ïëàòè ïðàö³âíèêàì
áþäæåòíî¿ ñôåðè, ïðî
ô³íàíñóâàííÿ â³äïî÷èí-
êó ä³òîê êèÿí — ó÷àñíè-
ê³â ÀÒÎ, ïðî äîïîìîãó
ïîñòðàæäàëèì â³ä àôå-
ðè «Åë³òà-Öåíòðó», à òà-
êîæ íàäàëè ñòàòóñ 
ñêâåðó ñêàíäàëüíèì 
ä³ëÿíêàì ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó,
Ñâÿòîøèíñüêîìó òà Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîíàõ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Íà ó÷îðàøí³é ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïðîãîëîñóâàëè çà íèçêó ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, âàæëèâèõ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà

«Çåëåíáóä³âö³» 
âñòàíîâèëè 
2500 ìîá³ëüíèõ êëóìá

Íà òåðèòîð³¿ çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà —

â ïàðêàõ, ñêâåðàõ, ïëîùàõ, à òàêîæ

óçäîâæ ïðî¿æäæèõ ÷àñòèí ÊÎ «Êè¿âçå-

ëåíáóä» âñòàíîâèëî 2500 ìîá³ëüíèõ

êëóìá.

Òàê, âóëèö³ Õðåùàòèê, Âåëèêà Âà-

ñèëüê³âñüêà, Ìåëüíèêîâà, Âîëîäè-

ìèðñüêèé ïðî¿çä, ïàðêè «Òàðàùà-

íåöü», «Ïîçíÿêè», «Ïàðòèçàíñüêî¿

Ñëàâè» ïîïîâíèëèñü ìîá³ëüíèìè

êëóìáàìè, ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü çà¿ç-

äàì àâòî íà òåðèòîð³þ çåëåíîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà.Ó êâ³òíèêè âèñàäæåí³ áå-

ãîí³ÿ, êîëåóñ, ÷îðíîáðèâö³, ÿê³ áóëè

âèðîùåí³ â ïàðíèêîâî-îðàíæåðåé-

íèõ ãîñïîäàðñòâàõ ì³ñòà.

«Ìîá³ëüí³ êëóìáè íå ëèøå ïåðå-

øêîäæàþòü çà¿çäó àâòî â ïàðêè òà

ñêâåðè, àëå é íåñóòü åñòåòè÷íó ôóíê-

ö³þ ó ì³ñüêîìó ëàíäøàôò³.Òàêîæ äëÿ

ïåðåøêîäæàííÿ çà¿çäàì íà ãàçîí â

ì³ñò³ âñòàíîâëåíî 3500 äåêîðàòèâ-

íèõ äåðåâ’ÿíèõ ñòîâï÷èê³â»,— çàçíà-

÷èâ ãåíäèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»

Ñåðã³é Ñèìîíîâ.

Ó ñêâåð³ ³ìåí³ 
Êîòëÿðåâñüêîãî 
ïîñâ³òë³øàëî

Ïðàö³âíèêè ÊÏ «Êè¿âì³ñüêñâ³òëî» êî-

ìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»

âèêîíàëè ðîáîòè ç ïîòî÷íîãî ðåìîí-

òó ìåðåæ³ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ ó

ñêâåð³ ³ì.²âàíà Êîòëÿðåâñüêîãî (íà ðî-

ç³ âóë. Îâðóöüêî¿ òà âóë. Ìåëüíèêîâà)

ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³. Çîêðåìà

òóò áóëî â³äðåìîíòîâàíî 8 ñâ³òèëüíè-

ê³â, çàì³íåíî 10 ëàìï òà ïîôàðáîâà-

íî 23 îïîðè çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ.

Ñòîëè÷íó ìåäèöèíó
î÷îëèëà 
Òåòÿíà Äîí÷åíêî

Äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ ïðèçíà÷èëè Òåòÿíó

Äîí÷åíêî, ÿêà âèêîíóâàëà îáîâ’ÿç-

êè êåð³âíèêà äåïàðòàìåíòó òà óñï³ø-

íî ïðîéøëà ñòàæóâàííÿ íà öþ ïî-

ñàäó.Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ äíÿ-

ìè ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-

ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êè¿â ïðåçåíòóâàòèìóòü
íà Ì³æíàðîäíîìó 
òóðèñòè÷íîìó ñàëîí³

Ç 30 âåðåñíÿ äî 2 æîâòíÿ Óïðàâë³í-

íÿ òóðèçìó ÊÌÄÀ ïðåçåíòóâàòèìå

òóðèñòè÷í³ ìîæëèâîñò³ ñòîëèö³ íà

Ì³æíàðîäíîìó òóðèñòè÷íîìó ñàëîí³

«Óêðà¿íà» UITM-2015. Ó÷àñòü ó íüî-

ìó ìàþòü âçÿòè ïîíàä 100 òóðèñòè÷-

íèõ êîìïàí³é, òóðîïåðàòîð³â, íàö³î-

íàëüíèõ ³ ì³ñöåâèõ òóðèñòè÷íèõ àñî-

ö³àö³é òà îðãàí³çàö³é ãîòåë³â.

Îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ âèñòàâêè â³ä-

áóäåòüñÿ 30 âåðåñíÿ îá 11.00 ó ïà-

â³ëüéîí³ ¹ 3 íà òåðèòîð³¿ Ì³æíàðîä-

íîãî âèñòàâêîâîãî öåíòðó, ïîâ³äîì-

ëÿº Óïðàâë³ííÿ òóðèçìó Äåïàðòàìåí-

òó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é.
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ВИРІШИЛА:

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

сідання�III�сесії�Київради�VII�слиання�02.07.2015

таі�питання:

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

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�пор�шення�перед��оловою�Верховної

Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ородження

Грамотою�Верховної�Ради�Ураїни�тр�дово�о

олетив��позашільно�о�навчально�о�залад�

«Київсьий�палац�дітей�та�юнацтва».

3.�Про�надання�дозвол��на�створення�ор�ан�

самоор�анізації�населення�«Б�диновий�омітет

«Дано —�1»���Дарницьом��районі�м.�Києва.

4.�Про�звернення�деп�татів�Київсьої�місьої

ради�до�Верховної�Ради�Ураїни�та�Кабінет�

Міністрів�Ураїни.

5.�Про�затвердження�об’єта�права�ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�яий�може�передаватися�в�онцесію.

6.�Про�здійснення�заходів,�пов’язаних�із�від-

новленням�роботи�дошільно�о�навчально�о

залад��на�в�л.�Дніпродзержинсьій���Дарниць-

ом��районі�міста�Києва.

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

місьої�ради�від�13�листопада�2013�ро�

№ 487/9975�«Про�переймен�вання�ом�наль-

но�о�підприємства�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної

адміністрації)�«Київінжб�дсервіс».

8.�Про�звільнення�ТОВ�«ТМО�«Ліо-Холдин�»

від�сплати�пайової��часті�(внес�)���створенні

соціальної�та�інженерно-транспортної�інфра-

стр�т�ри�м.�Києва.

9.�Про�внесення�змін�до�таблиці�№ 1�додат-

а�5�до�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�23�черв-

ня�2011�ро��№ 242/5629�«Про�встановлення

місцевих�податів�і�зборів���м.�Києві�та�ациз-

но�о�подат�».

10.�Про�звільнення�КП�«Спецжитлофонд»�від

сплати�пайової��часті�(внес�)���створенні�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�-

т�ри�м.�Києва.

11.�Про�внесення�змін�до�Стат�т��ом�наль-

но�о�підприємства�«Місьий�ма�азин»�вионав-

чо�о�ор�ан��Київради�(Київсьої�місьої�дер-

жавної�адміністрації).

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

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

«Про�деяі�питання�діяльності�ом�нальних�під-

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва».

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

місьої�ради�від�04�вересня�2014�ро��№ 53/53

«Про�переймен�вання�Київсьо�о�місьо�о�лі-

нічно�о�шпиталю�інвалідів�Велиої�Вітчизняної

війни».

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

місьої�ради�від�16.04.2015�№ 413/1278�«Про

створення�тимчасової�онтрольної�омісії�Київ-

ради�з�питань�перевіри�діяльності�автозаправ-

них�станцій�(в�том��числі��азових)�на�території

міста�Києва».

15.�Про�по�одження�надання�фізичній�осо-

бі —�підприємцю�Федосовій�Осані�Борисівні

надр���орист�вання�з�метою��еоло�ічно�о�ви-

вчення,�в�том��числі�дослідно-промислової�роз-

роби�родовищ�орисних�опалин�за�ально-

державно�о�значення�(підземних�вод),�за�до-

помо�ою�однієї�артезіансьої�свердловини�за

адресою:�в�л.�Метроло�ічна,�11�Голосіївсьо-

�о�район��міста�Києва.

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�27.04.2015�№ 08/231-1080/ПР).

17.�Про�внесення�змін�до�деяих�рішень�Ки-

ївсьої�місьої�ради�(від�25.03.2015�№ 08/231-

578/ПР).

18.�Про�припинення�ом�нально�о�підпри-

ємства�«Громадсье�харч�вання�«Автовозал»

шляхом�приєднання�до�ом�нально�о�підпри-

ємства�«Шільне�харч�вання»�(від�09.04.2015

№ 08/231-665/ПР).

19.�Про�надання�дозвол��п�блічном��аціо-

нерном��товариств��«Аціонерна�омпанія�«Ки-

ївводоанал»�на�списання�основних�засобів,

яі�належать�до�ом�нальної�власності�терито-

ріальної��ромади�міста�Києва�(від�11.02.2015

№ 08/231-278/ПР).

20.�Про�реор�анізацію�ом�нально�о�підпри-

ємства�«Шляхово-еспл�атаційне��правління

по�ремонт��та��триманню�автомобільних�шля-

хів�та�спор�д�на�них�«Ма�істраль»�(від�30.04.2015

№ 08/231-1110/ПР).

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

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

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

формаційний�центр»�(від�09.04.2015�№ 08/231-

667/ПР).

22.�Про�визначення�розмір��стат�тно�о�а-

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

формаційний�центр»�вионавчо�о�ор�ан��Київ-

сьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої�держав-

ної�адміністрації)�(від�09.04.2015�№ 08/231-

666/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�18.05.2015�№ 08/231-1356/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�06.05.2015�№ 08/231-1152/ПР).

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

міщень�ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�13.05.2015�№ 08/231-1312/ПР).

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

(від�06.05.2015�№ 08/231-1151/ПР).

27.�Про�затвердження�перелі��нежитлових

приміщень�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва,�право�оренди�яих

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

06.05.2015�№ 08/231-1150/ПР).

28.�Про�передач��до�сфери��правління�Сє-

вєродонецьої�місьої�ради�майна,�що�нале-

жить�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�(від�20.05.2015�№ 08/231-

1389/ПР).

29.�Про�передач��до�сфери��правління�Жи-

томирсьої�місьої�ради�майна,�що�належить

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

мади�міста�Києва�(від�20.05.2015�№ 08/231-

1390/ПР).

30.�Про�передач��до�сфери��правління�Цен-

трально�о�автомобільно�о��правління�Зброй-

них�Сил�Ураїни�Озброєння�Збройних�Сил�Ура-

їни�майна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва�(від�22.05.2015�№ 08/231-

1431/ПР).

31.�Про�припинення�ом�нально�о�підпри-

ємства�«Солом’янаб�дінвест»�Солом’янсьої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

(від�15.04.2015�№ 08/231-694/ПР).

32.�Про�внесення�змін�до�перелі��об’єтів�ре-

онстр�ції,�реставрації,�незавершено�о�б�дів-

ництва,�що�належать�до�ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�затвер-

джено�о�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від

24�червня�2004�ро��№ 322/1532�(від�15.05.2015

№ 08/231-1325/ПР).

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

риторії,�обмеженої�просп.�Аадеміа�Гл�шо-

ва,�в�л.�Аадеміа�Заболотно�о�та�західною

межею�території�Національно�о�омплес�

«Еспоцентр�Ураїни»���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва.

34.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1265).

35.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1233).

36.�Про�продаж�земельної�діляни�підпри-

ємств���ромадсьо�о�харч�вання���формі�то-

вариства�з�обмеженою�відповідальністю�«ЗЕ-

ЛЕНИЙ�ГАЙ»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�об’єта��ромадсьо�о�обсл��ов�вання

населення�на�в�л.�Набережно-Печерсьій,�

10-��(літ.�А)���Голосіївсьом��районі�м.�Києва

(Є-1209).

37.�Про�продаж�земельної�діляни��ромадя-

нин��Варданян��Га�і��Маісович��для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�афе�на�в�л.�К�т�зо-

ва,�12���Печерсьом��районі�м.�Києва�(Є-1258).

38.�Про�продаж�земельної�діляни��рома-

дянці�Асоян�Ан�ш�Гри�орівні�для�еспл�атації

та�обсл��ов�вання�афе�на�в�л.�К�т�зова,�

12-б���Печерсьом��районі�м.�Києва�(Є-1259).

39.�Про�продаж�земельної�діляни�п�бліч-

ном��аціонерном��товариств��«БАНК�3/4»�для

реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

�отельно-офісно�о�омплес��на�в�л.�Фр�нзе,

25-27���Подільсьом��районі�м.�Києва�(Є-1271).

40.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Поліщ��Тетяні�Володимирівні,�Ко-

жевніовій�Осані�Володимирівні,�Кожевніовій

Анні�Володимирівні�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Тешебаєва,�33���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва.�(П-9245).

41.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Новіовій�Вірі�Миолаївні�та�Балаба-

нов��Володимир��Олесандрович��для�б�дів-

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Кар-

ла�Марса,�88-88�а���Солом’янсьом��районі

м.�Києва.�(П-9168).

42.�Про�приватизацію��ромадянці�Марти-

нено�Валентині�Василівні�земельної�діляни

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

б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д��

пров.�Івана�Франа,�3-д���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва.�(П-9213).

43.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Бадилевич�Валентині�Іванівні�для�б�-

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

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

Леніна,�37���Солом’янсьом��районі�м.�Києва.

(П-9091).

44.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Гребнєвій�Марині�Петрівні�та�Гребнє-

в��Олесандр��Леонідович��для�б�дівництва

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

дарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Повітроф-

лотсьій,�40-в���Солом’янсьом��районі�м.�Ки-

єва.�(П-9117).

45.�Про�приватизацію�земельної�діляни

�ромадянам�Бабаєвій�Антоніні�Іванівні�та�Сід-

лярен��Олесандр��Іванович��для�б�дівниц-

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

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Л�-

�овій,�31���Солом’янсьом��районі�м.�Києва.

(П-9129).

46.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Мельничен��Андрію�Васильович�

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

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

Бродівсьій,�183���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва.�(П-9130).

47.�Про�передач���ромадянці�Каменецьій

Зої�Іванівні���власність�земельної�діляни�для

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

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

Лаз�рній,�48���Голосіївсьом��районі�м.�Києва.

(А-8335).

48.�Про�передач���ромадянці�Єфимено�Ні-

ні�Миолаївні���власність�земельної�діляни

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

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

Любомирсьій,�2-����Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(А-9830).

49.�Про�передач���ромадянці�Зиовій�Євдо-

ії�Петрівні���приватн��власність�земельної�ді-

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

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Любомирсьій,�2-а���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-9828).

50.�Про�передач���ромадянин��Зиов��Сер-

�ію�Павлович����власність�земельної�діляни

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

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

Любомирсьій,�2-в���Голосіївсьом��районі�

м.�Києва�(А-9816).

51.�Про�передач���ромадянці�К�рінено�На-

талії�Василівні���приватн��власність�земельної

діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д���пров.�Залежном�,�38-б���Голосіїв-

сьом��районі�м.�Києва�(А-16409).

52.�Про�передач���ромадянці�Ковальч��Ні-

ні�Яівні���приватн��власність�земельної�ділян-

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

во�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Бродівсьій,�148-б���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-13535).

53.�Про�передач���ромадянин��Тюпі�Ед�ар-

д��Олесандрович����приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лісній,�29���в�Оболон-

сьом��районі�м.�Києва�(А-21389).

54.�Про�передач���ромадянці�Г�меню�Оле-

ні�Леонідівні���приватн��власність�земельної

діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�81-а���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-18001).

55.�Про�передач���ромадянин��Пацьорі�Ге-

ор�ію�Петрович����приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Героїв�Війни,�7-а���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-15981).

56.�Про�передач���ромадянин��Грищен�

Юрію�Михайлович����приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вітавсьій,�51-е���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�(А-16605).

57.�Про�передач���ромадянці�Костю�Тетя-

ні�Данилівні�земельної�діляни�для�б�дівництва

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

дарсьий�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Степана

Са�айдаа,�57���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-12347).

58.�Про�передач���ромадянин��Живиці�Оле-

сію�Станіславович����приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Бродівсьій,�148-���Го-

лосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-12261).

59.�Про�передач���ромадянці�Мар�ща�На-

талії�Віторівні���приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�73-в���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-12766).

60.�Про�передач���ромадянці�Абрамено�Ан-

тоніні�Іванівні���приватн��власність�земельної

діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д���пров.�Шевчена,�30���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-9543).

61.�Про�передач���ромадянин��Приходь�

Олесію�Іванович����власність�земельної�ді-

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

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Бродівсьій,�92-а���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(Д-6820).

62.�Про�передач���ромадянці�Ждано�Світ-

лані�Олесандрівні���приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�ведення�індивід�ально�о

садівництва�на�в�л.�Національної�Гвардії,�21

(�рочище�Толоа)���Деснянсьом��районі�

м.�Києва�(А-18225).
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63.�Про�передач���ромадянці�Приходьо�Оле-

ні�Михайлівні���приватн��власність�земельної�ді-

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

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Ніопольсьій,�24���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-6348).

64.�Про�передач���ромадянин��Платонен�

Петр��Іванович����приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Ват�тіна,�17-а���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-17134).

65.�Про�відмов����передачі�земельної�ді-

ляни���власність��ромадянин��Жм�цьом�

Святослав��Володимирович��для�б�дівництва

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

подарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вільям-

са,�8-����Голосіївсьом��районі�м.�Києва�

(А-8093).

66.�Про�відмов����передачі�земельної�ділян-

и���власність��ромадянці�Дмитрієно�Світла-

ні�Василівні�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Вільямса,�8-а���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-8094).

67.�Про�відмов����передачі�земельної�ділян-

и���власність��ромадянин��М�рашов��Оле-

сандр��Валентинович��для�б�дівництва�та�об-

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вільямса,�8��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-8095).

68.�Про�відмов����передачі�земельної�ділян-

и���власність��ромадянин��Щехорсьом��Іва-

н��Дем’янович��для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вільямса,�12-а���Голо-

сіївсьом��районі�м.�Києва�(А-8790).

69.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельних�діляно�держав-

ном��підприємств��«Дарницьий�ва�оноремонт-

ний�завод»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�під’їзної�залізничної�олії�на�в�л.�Машиніс-

тівсьій���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�

(Д-6377).

70.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Міністер-

ств��вн�трішніх�справ�Ураїни�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання���ртожит��на�в�л.�Мол-

давсьій,�3���Шевченівсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-4808).

71.�Про�затвердження�проет��земле�строю

щодо�відведення�земельної�діляни�Бортниць-

ом��міжрайонном���правлінню�водно�о��ос-

подарства�імені�Гар�ші�М.�А.�для�еспл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�виробничої�бази�на�в�л.

Леніна,�34���Дарницьом��районі�м.�Києва�

(Д-4480).

72.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

проет��земле�строю�щодо�відведення�земель-

ної�діляни�фізичній�особі —�підприємцю�Авва-

�мовій�Валентині�Вадимівні�на�в�л.�Оноре�де

Бальзаа,�63�(літ.�В)���Деснянсьом��районі�

м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

афе�(залад���ромадсьо�о�харч�вання)�

(К-17785).

73.�Про�надання�Державном��еономіо-тех-

ноло�ічном���ніверситет��транспорт��земель-

них�діляно�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�навчальних�орп�сів�на�в�л.�Миоли�Л�а-

шевича,�17,�19�та�в�л.�Брюллова,�8���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-19821).

74.�Про�передач��земельної�діляни�автоо-

оператив��по�б�дівництв��та�еспл�атації�ін-

дивід�альних��аражів�«ЛАДА»�Шевченівсьо-

�о�район��м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�індивід�альних��аражів�на�Вр�белів-

сьом���звозі,�1���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�(А-19639).

75.�Про�передач��приватном��аціонерном�

товариств��«Ураїнсьа��ірничо-метал�р�ійна

омпанія»�земельної�діляни�для�б�дівництва,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�та�спо-

р�д�виробничо-технічної�бази�№ 2�на�в�л.�Я�т-

сьій,�7-а���Святошинсьом��районі�м.�Києва�

(Д-2256).

76.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Компанія�«Веста-1»�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�житлово�о�ом-

плес��з�вб�довано-приб�дованими�офісними

та��ромадсьими�приміщенням�на�просп.�Кос-

монавта�Комарова,�46���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-7068).

77.�Про�передач��обсл��ов�ючом���аражно-

б�дівельном��ооператив��інвалідів�«Зол�ша»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��аражів�на�в�л.�Стадіонній,�5-А���Со-

лом’янсьом��районі�м.�Києва�(А-19673).

78.�Про�надання�ДЕРЖАВНІЙ�УСТАНОВІ�«ІН-

СТИТУТ�СЕРЦЯ�МІНІСТЕРСТВА�ОХОРОНИ�ЗДО-

РОВ’Я�УКРАЇНИ»�земельної�діляни�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�і�спор�д

ліарні�на�в�л.�Братиславсьій,�5-а�(літ.�А,�Б)��

Деснянсьом��районі�м.�Києва�(А-21508).

79.�Про�передач��об’єднанню�співвласниів

ба�атовартирно�о� б�дин�� «Еспланадна�

32-В»�земельної�діляни�для�еспл�атації�та

обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин��на�в�л.�Ес-

планадній,�32�(літера�«В»)���Печерсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Д-4790).

80.�Про�поновлення�ом�нальном��підпри-

ємств��«Київсьий�метрополітен»�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�б�дівництва�та

еспл�атації�вентиляційно�о�іос��№ 97�на

просп.�Аадеміа�Гл�шова���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-21146).

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

ною�відповідальністю�«Салсофі�Корпорейшн»

до�овор��оренди�земельної�діляни�для�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�станції

технічно�о�обсл��ов�вання�на�в�л.�Олени�Те-

лі�и���Подільсьом��районі�м.�Києва�(А-21361).

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

ною�відповідальністю�«Проетно-б�дівельна

фірма�«Б�дівельні�інвестиції»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно-поб�то-

во�о�омплес��на�просп.�Броварсьом��біля�стан-

ції�метро�«Черні�івсьа»���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21091).

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

ною�відповідальністю�«АНТЕЛ-СТАНДАРТ»�до-

�овор��оренди�земельної�діляни�для�реон-

стр�ції�АЗС,�б�дівництва�афе-ма�азин��та

автомийи�на�в�л.�Олени�Телі�и,�61-а���Поділь-

сьом��районі�м.�Києва.�(А-20988).

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

ною�відповідальністю�«БАУРІС»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�реонстр�ції�АЗС,

б�дівництва�афе-ма�азин��на�в�л.�Фр�нзе,�58

��Подільсьом��районі�м.�Києва.�(А-20725).

85.�Про�поновлення�п�блічном��аціонерно-

м��товариств��«Завод�залізобетонних�онс-

тр�цій�№ 1»�до�овор��оренди�земельної�ді-

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

міністративно-виробничих�та�сладсьих�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Б�дінд�стрії,�5���Голосі-

ївсьом��районі�м.�Києва�(А-21450).

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

мельної�діляни�приватном��аціонерном��то-

вариств��фірма�«Лісова»�для�реонстр�ції,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�рин��«Лісо-

вий»�на�в�л.�Миропільсьій,�2���Деснянсьом�

районі�м.�Києва�(із�змінами�та�доповненнями,

внесеними�до�овором�про�внесення�змін�до

До�овор��оренди�земельної�діляни�від�24.09.2010

№ 62-6-00558)�(А-20395).

87.�Про�поновлення��ромадянин��Велич�

Юрію�Анатолійович��до�овор��оренди�земель-

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

ня�тимчасово�о�ма�азин��для�продаж��б�ді-

вельних�товарів�на�в�л.�Жмеринсьій,�24-в��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�та�внесення

змін�до�ньо�о�(А-18967).

88.�Про�поновлення�приватном��підприємств�

«Арабела-Плюс»�до�овор��оренди�земельної

діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�автосервісно�о�центр��на�в�л.

Бо�атирсьій�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

(А-21078).

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

ною�відповідальністю�«БАУРІС»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�реонстр�ції�АЗС,

б�дівництва�афе-ма�азин��та�автомийи�на

К�дрявсьом���звозі,�10���Шевченівсьом�

районі�м.�Києва�(А-20989).

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

місьої�ради�від�14.07.2011�№ 824/6211�«Про

приватизацію�земельної�діляни�для�ведення�о-

летивно�о�садівництва�садівницьом��това-

риств��«Ім.�40-річчя�Жовтня»���Святошинсьо-

м��районі�м.�Києва»�(А-20693).

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

місьої�ради�від�28.01.1999�№ 116-2/217�«Про

передач���ромадянам���приватн��власність

земельних�діляно�для�обсл��ов�вання�жит-

лових�б�динів�та��осподарсьих�б�дівель»�

(А-20628).

92.�Про�внесення�змін�в�додато�до�рішен-

ня� Київсьої� місьої� ради� від� 01.11.2012

№ 450/8734�«Про�приватизацію�земельних�ді-

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

лових�б�динів,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д� �� Святошинсьом�� районі� м.� Києва»�

(А-20678).

93.�Про�внесення�змін���додато�до�рішен-

ня� Київсьої� місьої� ради� від� 23.04.2009

№ 431/1487�«Про�приватизацію�земельних�ді-

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

лових�б�динів,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д���Голосіївсьом��районі�м.�Києва»�(А-20639).

94.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни�від�18.03.2008�№ 78-6-00521,��ла-

дено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«ЛЕ-

ВІНТА�777»,�для�б�дівництва�житлових�б�дин-

ів�з�приміщеннями�соціально-�ромадсьо�о

призначення�та�підземним�парін�ом�на�в�л.

Мате�Зали,�10-��в�Оболонсьом��районі�

м.�Києва.

95.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни,��ладено�о�між�Київсьою�місьою

радою�та�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«АЛБАТРАНС�ІНВЕСТ»�від�07.02.2007

№ 82-6-00474,�на�підставі�рішення�Київсьої

місьої�ради�від�15.03.2007�№ 364/1025.

96.�Про�розірвання�до�оворів�оренди�земель-

них�діляно�від�16.03.2010�№ 79-6-00746�та

№ 79-6-00747,��ладених�між�Київсьою�місь-

ою�радою�та�товариством�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ�СОЮЗ�«ЛИ-

БІДЬ»,�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�соціально-�ромадсьо�о�омплес�

��сладі��отелю,�офісних�б�дівель,�ба�атоф�н-

ціонально�о�тор�овельно�о�центр�,�парін��,

об’єта�енер�озабезпечення�та�для�влашт�-

вання�доро�и,�обмежених�б�льв.�Др�жби�на-

родів,�в�л.�Горьо�о,�в�л.�Миоли�Грінчена�та

в�л.�Панаса�Любчена���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20154).

97.�Про�розірвання�до�овор��оренди�земель-

ної�діляни,��ладено�о�між�Київсьою�місьою

радою�та�приватним�підприємством�«Альор

Люс»�від�08.11.2010�№ 62-6-00562,�на�підста-

ві�рішення�Київсьої�місьої�ради�від�26.02.2010

№ 386/3824�та�надання�стат�с��свер��земель-

ній�ділянці�на�в�л.�Маяовсьо�о,�4���Деснян-

сьом��районі�м.�Києва.

98.�Про�поділ�та�поновлення�до�оворів�орен-

ди�земельних�діляно,�що�переб�вають�в�орен-

ді�товариства�з�обмеженою�відповідальністю

«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ»,�із�внесенням�змін�до

до�оворів�оренди�земельних�діляно�та�пере-

дач��земельних�діляно�товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Д.�І.�А.�ДЕВЕЛОПМЕНТ»

між�в�л.�Раїси�Оіпної�та�просп.�Броварсьим

(набережна�р.�Дніпро)���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва�для�бла�о�строю�території�із�влаш-

т�ванням�парової�території,�спортивно�о�май-

данчиа�та�причал��з�човновою�станцією�

(А-20863).

99.�Про�поділ�та�поновлення�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни,�що�переб�ває�в�оренді

товариства�з�обмеженою�відповідальністю�«Ро-

весни»,�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання

афе�на�площі�Солом’янсьій,�25���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�(А-21212).

100.�Про�поділ�земельної�діляни,�що�пере-

б�ває�в�оренді�п�блічно�о�аціонерно�о�това-

риства�«Релама»�на�в�л.�Верхній�Вал,�2-а�та

в�л.�Верхній�Вал —�в�л.�Воздвиженсьій,�4 —

12���Подільсьом��районі�м.�Києва,�внесення

змін�до�до�овор��оренди�земельної�діляни�та

передач��земельної�діляни�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«БЦ�РЕК-

ЛАМА»�на�в�л.�Верхній�Вал,�2-А���Подільсьо-

м��районі�м.�Києва�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�адміністративно-виробничо�о�май-

ново�о�омплес��(А-21246).

101.�Про�відмов��приватном��підприємств�

«Арабела-Плюс»���поновленні�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�автосервісно�о�цен-

тр��на�в�л.�Бо�атирсьій�в�Оболонсьом��райо-

ні�м.�Києва.

102.�Про�відмов��товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«ВОЛЮРМ»�в�поновленні�до�о-

вор��оренди�земельної�діляни�для�б�дівниц-

тва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�автоза-

правної�станції�на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�2

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�та�визначен-

ня�перелі��земельних�діляно�для�опрацюван-

ня�можливості�продаж��їх�(або�права�оренди

на�них)�на�земельних�тор�ах�(А-20873).

103.�Про�відмов��приватном��аціонерном�

товариств��«Трест�Київмісьб�д-1»�в�поновлен-

ні�до�овор��оренди�земельної�діляни�для�б�-

дівництва�спортивно-оздоровчо�о�омплес�

в��рочищі�Натала�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-20598).

104.�Про�відмов��ба�атопрофільном��підпри-

ємств��«Солідарність»���формі�товариства�з

обмеженою�відповідальністю�в�поновленні�до-

�оворів�оренди�земельних�діляно�для�ор�ані-

зації�б�дівельних�робіт�на�період�б�дівництва

центр��сімейно�о�дозвілля�на�в�л.�Маршала

Малиновсьо�о�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-20546).

105.�Про�змін��вид��виористання�та�понов-

лення�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ГАРДАРІКА»�до�овор��оренди�земель-

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

ня�нежитлових�б�дівель�на�в�л.�Зодчих,�5-б��

Святошинсьом��районі�м.�Києва�(А-21064).

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

ємств��з��тримання�та�еспл�атації�житлово-

�о�фонд��спеціально�о�призначення�«СПЕЦ-

ЖИТЛОФОНД»�права�постійно�о�орист�вання

земельною�діляною�на�в�л.�Прил�жній,�2��

Святошинсьом��районі�м.�Києва.

107.�Інформація�про�вионання�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�22.01.2015�№ 23/888

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

Київсьої�місьої�ради�деларацій�про�майно,

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

харатер��за�мин�лий�рі».

108.�Попередній�звіт��олови�тимчасової�он-

трольної�омісії�Київсьої�місьої�ради�з�питань

перевіри�діяльності�автозаправних�станцій�(в

том��числі��азових)�на�території�міста�Києва.

109.�Про�затвердження�поряд��забезпечен-

ня�технічними�та�іншими�засобами�реабіліта-

ції�иян,�інвалідів�та�осіб�з�обмеженими�фізич-

ними�можливостями.

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

няття�до�ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�цілісних�майнових�ом-

плесів�заладів�охорони�здоров’я�та�про�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсьої�місьої�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�омплесів�зала-

дів�охорони�здоров’я».

111.�Про�надання�з�оди�п�блічном��аціо-

нерном��товариств��«Аціонерна�омпанія�«Ки-

ївводоанал»�на�поліпшення�майна�ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�в�рамах�проет��«Реонстр�ція�спор�д

очисти�стічних�аналізаційних�вод�і�б�дівниц-

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

осадів�Бортницьої�станції�аерації».

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

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

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

вимо��Констит�ції�Ураїни,�Заон��Ураїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�Ураїні»,�Заон�

Ураїни�«Про�основні�засади�державно�о�на-

�ляд��(онтролю)���сфері��осподарсьої�діяль-

ності»,�Заон��Ураїни�«Про�релам�»�та�Уазів

Президента�Ураїни�з�питань�дере��лювання

підприємницьої�діяльності.

113.�Про�створення�тимчасової�онтрольної

омісії�Київсьої�місьої�ради�з�питань�перевір-

и�заонності�розташ�вання�існ�ючих�б�дин-

ів,�б�дівель,�спор�д,�інженерних�мереж�та�о-

м�ніацій,�малих�архітет�рних�форм,�а�таож

заонності�передачі�(надання)�земельних�діля-

но,�яі�знаходяться�на�території�Тр�ханово�о

острова.

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

ня�(позич�)�Ураїнсьом��фонд��соціальних

інвестицій�нежитлових�приміщень�ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

115.�Про�затвердження�Комплесної�місьої

цільової�про�рами�«Елетронна�столиця»�на

2015 —�2018�рои».

116.�Про�затвердження�Положення�про�осо-

бисте�посвідчення�і�нар�авн��пов’яз��члена
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�ромадсьо�о�форм�вання�з�охорони��ромад-

сьо�о�поряд��та�державно�о�ордон��на�те-

риторії�міста�Києва.

117.�Інформація�Департамент��фінансів�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�щодо�фі-

нанс�вання�ремонт��ліфтів���Київсьом��місь-

ом��лінічном��шпиталі�інвалідів�Велиої�Віт-

чизняної�війни.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київради VII
скликання 30.07.2015

Рішення Київської міської ради № 923/1787 від 30 липня 2015 року
Враховуючи подання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально)економіч)

ного розвитку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сідання�III�сесії�Київради�VII�слиання�30.07.2015

таі�питання:

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

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

2015�рі,�затвердженої�рішенням�Київсьої�місь-

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

2.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої�місь-

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

бюджет�міста�Києва�на�2015�рі».

3.�Про�рестр�т�ризацію���2015�році�бор�о-

вих�зобов’язань.

4.�Про�рестр�т�ризацію���2015�році�бор�о-

вих�зобов’язань.
Київський міський голова

В. Кличко

Про реструктуризацію у 2015 році боргових зобов’язань 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 927/1791 від 30 липня 2015 року
Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 348/8632
«Про здійснення в 2012 році внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва» та від 28 січня 2015 року
№ 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Здійснити���2015�році�рестр�т�ризацію

бор�ових�зобов’язань�міста�Києва,�зал�чених

шляхом�вип�с��облі�ацій�вн�трішньої�місцевої

позии�відповідно�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�01�листопада�2012�ро��№ 348/8632

«Про�здійснення�в�2012�році�вн�трішньо�о�за-

позичення�до�бюджет��міста�Києва»,�подов-

живши�по�ашення�основної�с�ми�бор���(облі-

�ацій�вн�трішньої�місцевої�позии�серії�G)�на�стро

не�менше�ніж�на�360�(триста�шістдесят)�а-

лендарних�днів.

2.�Інші�істотні��мови�запозичення,�яі�вста-

новлені�рішенням�Київсьої�місьої�ради�від�01

листопада�2012�ро��№ 348/8632�«Про�здійс-

нення�в�2012�році�вн�трішньо�о�запозичення�до

бюджет��міста�Києва»,�залишити�незмінними.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-еоно-

мічно�о�розвит�.
Київський міський голова

В. Кличко

Про порядок денний 
пленарного засідання III сесії Київради VII 

скликання 03.09.2015
Рішення Київської міської ради № 928/1792 від 3 вересня 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�слиання�03.09.2015

таі�питання:

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

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�схвалення��мов�рестр�т�ризації��

2015�році�бор�ових�зобов’язань�міста�Києва

(облі�ацій�вн�трішньої�місцевої�позии�серії�Н).

З.�Про�схвалення��мов�рестр�т�ризації��

2015�році�бор�ових�зобов’язань�міста�Києва

(облі�ацій�вн�трішньої�місцевої�позии�серії�G).

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

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

2015�рі,�затвердженої�рішенням�Київсьої�місь-

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

5.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої�місь-

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

бюджет�міста�Києва�на�2015�рі».

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

ої�ради�від�01�червня�2000�ро��№ 141/862

«Про�встановлення�звання�«Почесний��рома-

дянин�міста�Києва»�та�заохоч�вальних�відзна

Київсьо�о�місьо�о��олови».

7.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�26�січня�2012�ро��№ 16/7353�«Про

затвердження�місьої�цільової�омплесної�про-

�рами�профілатии�та�протидії�злочинності

«Безпечна�столиця»�на�2012-2015�рои».

8.�Про�впоряд�вання�орист�вання�об’єта-

ми�ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�при�б�дівництві�та�еспл�ата-

ції�телеом�ніаційних�мереж.

9.�Про�по�одження�надання�п�блічном��а-

ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�надр��

орист�вання�з�метою�розроби�родовищ�о-

рисних�опалин�за�альнодержавно�о�значен-

ня�(підземних�вод),�за�допомо�ою�двох�арте-

зіансьих�свердловин,�розташованих�на�тери-

торії�підприємства�за�адресою:�в�л.�Колетор-

на,�44���Дарницьом��районі�м.�Києва.

10.�Про�переймен�вання�в�лиць,�площ,�про-

в�лів�та�проспетів���місті�Києві.

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

�ан��самоор�анізації�населення�«Б�диновий

омітет�«В�лиця�Космонавта�Волова,�18»��

Дніпровсьом��районі�м.�Києва.

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

ної�Ради�Ураїни�лопотання�про�на�ороджен-

ня�Почесною��рамотою�Верховної�Ради�Ура-

їни�Швед�Марії�Анатоліївни.

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

ня�Київсьої�місьої� ради�від�25.12.2014

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

сті�Київсьої�місьої�ради�з�під�отови�прое-

тів�ре��ляторних�атів�на�2015�рі».

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

ділянці�біля�б�динів�№ 14-А —�16-А�на�прос-

петі�Оболонсьом��в�Оболонсьом��районі�м.

Києва.

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

ділянці�орієнтовною�площею�0,30��а�(земель-

на�діляна�ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)�за�адресою:�в�л.�Ла-

йоша�Гавро,�9-е�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва.

16.�Про�ор�анізаційно-правові�заходи,�спря-

мовані�на�вирішення�онфліт��наволо�б�дів-

ництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�при-

б�дови�до�Дніпровсьо�о��ніверма���для�роз-

міщення�ма�азин��промислових�товарів�на�в�л.

Андрія�Малиша,�39-а���Дніпровсьом��райо-

ні�м.�Києва.

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

рора�міста�Києва�від�26�люто�о�2013�ро�

№ 07/1/5-64-вих-ІЗ�на�п�нти�1,�2�рішення�Ки-

ївсьої�місьої�ради�від�29�листопада�2012�ро-

��№ 498/8782�«Про�передач��в�оренд��без

проведення�он�рсів�нежитлових�приміщень

ом�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва».

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

рора�міста�Києва�від�11�липня�2013�ро�

№ 07/1/5-205-вих-13�на�рішення�Київсьої�місь-

ої�ради�від�22�травня�2013�ро��№ 343/9400

«Про�передач��в�оренд��без�проведення�он-

�рс��нежитлових�приміщень�ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва».

19.�Про�надання�з�оди�ом�нальном��під-

приємств��«Автотранспортне�підприємство�ви-

онавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)»�на�без-

оплатн��передач��в�позич��автомобіля��ро-

мадсьій�ор�анізації�«Київсьий�дитячий�фонд»

(дор�чення�від�03.07.2015�№ 08/231-1769/ПР).

20.�Про�припинення�шляхом�лівідації�о-

м�нально�о�підприємства�«Поділ-Інвест�Ре-

онстр�ція»� (дор�чення� від� 30.06.2015

№ 08/231-1759/ПР).

21.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�БУДІНВЕСТ�МЕНЕДЖМЕНТ»

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�спортивно-оздоровчо�о�омплес�

на�Паровій�дорозі,�3�(літера�М)���Дніпров-

сьом��районі�м.�Києва�(Д-3371)�(повторний

роз�ляд�рішення�Київради�від�23.07.2013��

зв’яз��із�за�важеннями�Київсьо�о�місьо�о

�олови).

22.�Про�інвентаризацію�земель�міста�Києва

(А-21759).

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

місьої�ради�від�02.04.2015�№ 317/1182�«Про

забезпечення�недоп�щення�самочинно�о�б�-

дівництва�та�самовільно�о�зайняття�земель-

них�діляно».

24.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1278).

25.�Про�надання�дозвол��на�проведення�ес-

пертної��рошової�оціни�земельної�діляни,�що

підля�ає�продаж��(Є-1233).

26.�Про�визначення�перелі��земельних�ді-

ляно�для�опрацювання�можливості�продаж��їх

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

�ах�(Є-1272).

27.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсьої�місь-

ої�ради�(Є-1270).

28.�Про�визначення�перелі��земельних�ді-

ляно�для�опрацювання�можливості�продаж��їх

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

�ах�(Є-1283).

Про реструктуризацію у 2015 році боргових зобов’язань 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 926/1790 від 30 липня 2015 року
Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 частини першої статті 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 467/7804 «Про
здійснення в 2012 році внутрішнього запозичення до бюджету міста Києва», від 31 липня 2014 року № 34/34 «Про
здійснення в 2014 році запозичення до бюджету міста Києва» та від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет
міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Здійснити���2015�році�рестр�т�ризацію

бор�ових�зобов’язань�міста�Києва,�зал�чених

шляхом�вип�с��облі�ацій�вн�трішньої�місце-

вої�позии�відповідно�до�рішень�Київсьої�місь-

ої�ради�від�24�травня�2012�ро��№ 467/7804

«Про�здійснення�в�2012�році�вн�трішньо�о�за-

позичення�до�бюджет��міста�Києва»�та�від�31

липня�2014�ро��№ 34/34�«Про�здійснення�в

2014�році�запозичення�до�бюджет��міста�Києва»,

подовживши�по�ашення�основної�с�ми�бор��

(облі�ацій�вн�трішньої�місцевої�позии�серій�F,

H)�на�стро�не�менше�ніж�на�360�(триста�шіст-

десят)�алендарних�днів.

2.�Інші�істотні��мови�запозичення,�яі�встанов-

лені�рішеннями�Київсьої�місьої�ради�від�24

травня�2012�ро��№ 467/7804�«Про�здійснен-

ня�в�2012�році�вн�трішньо�о�запозичення�до

бюджет��міста�Києва»�та�від�31�липня�2014�ро-

��№ 34/34�«Про�здійснення�в�2014�році�запо-

зичення�до�бюджет��міста�Києва»,�залишити

незмінними.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-еономіч-

но�о�розвит�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про припинення 
комунального підприємства 

«Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва» 
шляхом приєднання його 

до комунального підприємства по утриманню житлового 
господарства Дніпровського району 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 823/1687 від 23 липня 2015 року

Відповідно до статті 56, статей 59, 78 Господарського кодексу України, пункту 30 статті 26, частини п’ятої
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ра)
ди від 01.12.2011 № 758/6994 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до кому)
нальної власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери управління Дніпровській район)
ній в місті Києві державній адміністрації» та з метою вдосконалення роботи комунальних підприємств, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

р�юча�диреція�Дніпровсьо�о�район��м.�Ки-

єва»�(од�ЄДРПОУ�38133008)�шляхом�приєднан-

ня�йо�о�до�ом�нально�о�підприємства�по��т-

риманню�житлово�о��осподарства�Дніпров-

сьо�о�район��м.�Києва�(од�ЄДРПОУ�03366612).

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

по��триманню�житлово�о��осподарства�Дніп-

ровсьо�о�район��м.�Києва�є�правонаст�пниом

�сіх�прав,�обов’язів�та�майна�припинено�о�о-

м�нально�о�підприємства�«Кер�юча�диреція

Дніпровсьо�о�район��м.�Києва».

3.�Дніпровсьій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�здійснити�ор�анізаційно-

правові�заходи�з�ідно�з�заонодавством�Ура-

їни�щодо�вионання�п�нт��1�цьо�о�рішення:

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

нально�о�підприємства�«Кер�юча�диреція�Дніп-

ровсьо�о�район��м.�Києва»�шляхом�приєднан-

ня�йо�о�до�ом�нально�о�підприємства�по��т-

риманню�житлово�о��осподарства�Дніпров-

сьо�о�район��м.�Києва.

3.2.�Затвердити�в��становленом��поряд�

передавальний�ат.

4.�Встановити�стро�пред’явлення�редито-

рами�своїх�вимо��до�ом�нально�о�підприєм-

ства�«Кер�юча�диреція�Дніпровсьо�о�райо-

н��м.�Києва»�протя�ом�двох�місяців�з�дня�оп�б-

лі�вання�повідомлення�про�рішення�щодо�при-

пинення�юридичної�особи.

5.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�рішення

поласти�на�постійн��омісію�Київсьої�місьої

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко
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29.�Про�визначення�перелі��земельних�діля-

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

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

�ах�(Є-1266).

30.�Про�приватизацію��ромадянин��Поло-

вин��Володимир��Степанович��земельної�ді-

ляни�для�обсл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,

�осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Патріо-

тів,�91���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(П-9024).

31.�Про�приватизацію��ромадянам�Мельни-

овій�Ірині�Дмитрівні�та�Осініній�Тамарі�Павлів-

ні���спільн��частов��власність�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Степана�Са�айдаа,�79���Дніпров-

сьом��район�м.�Києва�(А-20484).

32.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�Воробйовій�Людмилі�Петрівні�для�б�-

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

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Замовецьій,�13-а���Подільсьом��районі�

м.�Києва�(П-9110).

33.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Г�ляр��Геор�ію�Іванович�,�Г�ляр��Оле-

сандр��Іванович��для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Маарівсьій,�10���Шев-

ченівсьом��районі�м.�Києва�(П-9041).

34.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Бров��Роман��Святославович��та�Та-

расено�Галині�Іванівні�для�б�дівництва�і�об-

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

сьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Зеленій,�18��

Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(П-9055).

35.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Гала��з�Марині�Віталіївні,�Варфоломе-

євій�Ладі�Дмитрівні�та�Варфоломеєвій�Анаста-

сії�Дмитрівні�для�б�дівництва�і�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель

і�спор�д�на�в�л.�Листопадній,�23���Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�(П-9210).

36.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянин��Артамонов��Клим��Валерійович��для

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

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

Холмо�орсьій,�27���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9212).

37.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянці�П’яти�орсьій�Осані�Єв�еніївні�для�б�-

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

�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.

Криничній,�38-а���Солом’янсьом��районі�

м.�Києва�(П-9077).

38.�Про�приватизацію�земельної�діляни��ро-

мадянам�Яхимович��Борис��Віторович�,�Але-

сєєв��Костянтин��Єв�енович��та�Алесеєв��Єв-

�ен��Оле�ович��для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�на�в�л.�Оль�и�Кобилянсьої,�9

��Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(П-9099).

39.�Про�приватизацію��ромадянин��Переве-

зію�Валерію�Олесандрович��земельної�ділян-

и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово-

�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Котовсьо�о,�37-а���Дарницьом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9139).

40.�Про�передач��земельної�діляни��рома-

дянці�Косих�Капіталіні�Пилипівні�для�ведення

індивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Кринич-

ній,�12���Дарницьом��районі�м.�Києва�(А-12867).

41.�Про�передач���ромадянці�Корнієно�Ва-

лентині�Михайлівні���приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих

б�дівель� і� спор�д� на� в�л.� Героїв� війни,�

12-а���Солом’янсьом��районі�м.�Києва�(А-14292).

42.�Про�передач��земельної�діляни��ромадя-

нин��Чеп�р��Оле���Васильович��для�ведення

індивід�ально�о�садівництва�на�в�л.�Крилова,

58-ж���Дарницьом��районі�м.�Києва�(А-8721).

43.�Про�передач���ромадянин��Дерач��Во-

лодимир��Олесандрович����приватн��влас-

ність�земельної�діляни�для�ведення�індивід�-

ально�о�садівництва�на�в�л.�Добрий�шлях,�54

��Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-14609).

44.�Про�передач���ромадянці�Ж��Ользі�Во-

лодимирівні���приватн��власність�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Залежній,�6-����Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-18625).

45.�Про�передач��Ковалю�Мирослав��Миро-

славович����приватн��власність�земельної�ділян-

и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово-

�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д��

пров.�Залежном�,�19-з���Голосіївсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21472).

46.�Про�передач���ромадянин��Демянч��

Сер�ію�Станіславович����власність�земельної

діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Свирсьом�,�3-а���Голосіївсьом�

районі�м.�Києва�(А-18948).

47.�Про�передач���ромадянці�Паламарч�

Тетяні�Гри�орівні���приватн��власність�земель-

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

ництва�на�в�л.�2-ій�Південно-Л��овій,�діл.�7���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�(А-19527).

48.�Про�передач���ромадянці�Немчено�Лідії

Михайлівні���приватн��власність�земельної�ді-

ляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д�на�в�л.�Мосовсьій,�22-Б���Солом’янсьо-

м��районі�м.�Києва�(А-13578).

49.�Про�передач���ромадянин��З�б��Іван�

Михайлович����приватн��власність�земельної

діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жит-

лово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спо-

р�д���пров.�Шевчена,�14-д���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(А-17494).

50.�Про�передач���ромадянин��Лихварю�Ва-

лентин��Андрійович����приватн��власність�зе-

мельної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д���пров.�Шевчена,�17���Соло-

м’янсьом��районі�м.�Києва�(А-16068).

51.�Про�передач���ромадянин��Василинч�-

��Іван��Данилович����приватн��власність�земель-

ної�діляни�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і

спор�д���пров.�Ват�тіна,�22���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�(А-18683).

52.�Про�передач���ромадянці�Сьомочіній

Тетяні�Афанасіївні���приватн��власність�земель-

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

ництва�на�в�л.�Першо�о�Травня,�16-д���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�(А-18200).

53.�Про�передач���ромадянин��Шпаович�

Олесандр��Олесандрович��земельної�ділян-

и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�житлово-

�о�б�дин�,��осподарсьих�б�дівель�і�спор�д

на�в�л.�Лісній,�19/28-в�в�Оболонсьом��райо-

ні�м.�Києва�(Щ-1143).

54.�Про�передач��земельної�діляни�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Б�рхли-

вий�поті»�для�б�дівництва,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ба�атоф�нціонально�о�омпле-

с����сладі�житлових�б�динів,�тор�івельно-офіс-

них�приміщень,�об’єтів�соціально-поб�тово�о

призначення�на�в�л.�Аадеміа�Т�полєва,�8��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-5361).

55.�Про�передач���ромадянці�Щербаовій

Марині�Валеріївні�земельної�діляни�для�об-

сл��ов�вання�та�еспл�атації�нежитлово�о�ад-

міністративно-офісно-тор�ово�о�приміщення

на�в�л.�Рахманінова,�21/26���Святошинсьом�

районі�м.�Києва�(Д-6955).

56.�Про�передач��земельної�діляни��рома-

дянам�Михальчено�Олені�Віторівні�та�Саче-

��Сер�ію�Михайлович��для�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�тор�овельно�о�павільйой��на�в�л.

Овр�цьій,�15-а���Шевченівсьом��районі�

м.�Києва�(А-20963).

57.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕН-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«КИЇВСЬКА�ЕНЕР-

ГЕТИЧНА�БУДІВЕЛЬНА�КОМПАНІЯ»�земельної

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

міністративної�б�дівлі�і�спор�д�з�місцевим�пар-

�ванням�сл�жбово�о�автотранспорт��на�в�л.�Про-

мисловій,�4-а���Голосіївсьом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-5714).

58.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�ПІДПРИЄМ-

СТВУ�«ГОЛДЕН�ФАРМ»�земельної�діляни�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�офісно-сладсьо-

�о�приміщення�на�в�л.�Ма�ніто�орсьій,�1�(літ.

XXVI)���Деснянсьом��районі�м.�Києва�(Д-6413).

59.�Про�передач��спільном���раїнсьо-бель-

�ійсьом��підприємств��в�формі�товариства�з

обмеженою�відповідальністю�«РЕЙКАРЦ�І�ПАРТ-

НЕРИ.�УКРАЇНА»�земельної�діляни�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-по-

б�тово�о�орп�с��(літ.�А)�на�в�л.�Тепловозній,

18-д� �� Дарницьом�� районі� міста� Києва�

(А-21017).

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

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ІТТ-

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

міністративно�о�б�дин��на�в�л.�Фіз�льт�ри,

30�(літ.�Б)���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-

15973).

61.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«РІЕЛТІ�СІСТЕМ»�земельної

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

тор�овельно-офісно�о�омплес��та�залад�

�ромадсьо�о�харч�вання�на�в�л.�Гриша,�8-в

��Дарницьом��районі�м.�Києва�(Д-6817).

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

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ГУНА-

ТЕХ»�для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�не-

житлової�б�дівлі�(літ.�Б) —�офісно�о�центр��з

приміщеннями�по�обсл��ов�ванню�населення

та�підземним�парін�ом�на�в�л.�Доро�ожиць-

ій,�8���Шевченівсьом��районі�м.�Києва�(Д-

7105).

63.�Про�передач��приватном��аціонерно-

м��товариств��«МЕДТЕХСЕРВІС»�земельної�ді-

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

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адміністратив-

но-виробничо-сладсьих�б�дівель�і�спор�д�на

просп.�Мосовсьом�,�21-б�(літ.�«А»,�«Б»,�«В»)

в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(Д-6278).

64.�Про�передач��Посольств��Спол�чено�о

Королівства�Велиої�Британії�та�Північної�Ір-

ландії�в�Ураїні�земельної�діляни�для�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин��на�в�л.�Лаврсьій,

30���Печерсьом��районі�м.�Києва�(Д-7020).

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

РИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПЕРША�ЛІЗИНГОВА�КОМПАНІЯ»�для�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�адміністративно-ви-

робничої�б�дівлі�і�майданчиа�для�відстою�ван-

тажно�о�автотранспорт��на�в�л.�Гвардійсьій,

80���Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-19479).

66.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АРС-ЕН»�земельних�діляно

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ма�азин�

на�в�л.�Андрія�Малиша,�3-в,�3-л���Дніпров-

сьом��районі�м.�Києва�(А-21018).

67.�Про�передач���ромадянці�Васечо�Люд-

милі�Василівні�земельної�діляни�для�обсл�-

�ов�вання�та�еспл�атації�СТО�(літ.�«А»)�на�в�л.

Єлизавети�Чавдар,�2-а���Дарницьом��районі

м.�Києва�(Д-7051).

68.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«СІТІ�ПРЕМ’ЄР»�земельної�ді-

ляни�для�завершення�б�дівництва�та�еспл�-

атації�ба�атоповерхово�о�житлово�о�б�дин�

з�об’єтами�обсл��ов�вання�населення�на�в�л.

Дра�оманова,�35/55���Дарницьом��районі�

м.�Києва�(Д-7106).

69.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«РІЕЛТІ�СІСТЕМ»�земельної

діляни�для�обсл��ов�вання�тор�овельно-офіс-

но�о�омплес��та�залад���ромадсьо�о�хар-

ч�вання�на�в�л.�Олесандра�Миш��и,�7-а���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�(А-20763).

70.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Міжнародний�автомобіль-

ний�холдин��«АТЛАНТ-М»�земельної�діляни

для�реонстр�ції,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�тор�овельно�о�омплес��зі�станцією

технічно�о�обсл��ов�вання�на�Дніпровсьій�на-

бережній,�16���Дарницьом��районі�м.�Києва.

71.�Про�поновлення�та�внесення�змін�до�до-

�овор��оренди�земельної�діляни�від�18.09.2008

№ 75-6-00418,��ладено�о�між�Київсьою�місь-

ою�радою�та�товариством�з�обмеженою�від-

повідальністю�«ЕЛЕРОН»�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�рито�о�тор�о-

вельно�о�павільйон��на�в�л.�Симирена.�5-���

Святошинсьом��районі�м.�Києва�(А-20782).

72.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«СОНЦЕ»�до�овор��оренди

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�швейно�о�цех��на�в�л.�К�ренівсьій,

21�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-21031).

73.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ДКС»�до�оворів�оренди�зе-

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

в�вання�житлово�о�б�дин��і��осподарсьих

б�дівель�на�в�л.�Щербаова,�19���Шевченів-

сьом��районі�м.�Києва�(А-14638).

74.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ФЛАМЕНКО»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�сервісно-тор�овельно-офісних�б�-

дівель�на�в�л.�Доро�ожицьій,�1�(літ.�А,�Б)��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�та�внесен-

ня�змін�до�ньо�о�(А-20224).

75.�Про�поновлення�ДОЧІРНЬОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�ЧЕСЬКОЇ�ФІРМИ�«КОПОС�КОЛІН»�

А.�Т.�ФІРМИ�«КОПОС�ЕЛЕКТРО�УА»�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�реонстр�ції

б�дівлі�машинно�о�зал��№ 3�під�б�дівлю�ви-

робничо�о�призначення�(цех�по�виробництв�

елетромонтажних�виробів),�йо�о�подальшої

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�на�в�л.�Ма�ні-

то�орсьій,�1�(літ.�XXXII)���Деснянсьом��райо-

ні�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-21060).

76.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Партнер�і�К»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�адміністративно-сладсьих�б�ді-

вель�на�в�л.�Польовій,�53�(літ.�А)���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо�о�(А-21062).

77.�Про�поновлення��аражно-б�дівельном�

ооператив��«Райд�жний»�до�овор��оренди

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл�-

�ов�вання��аражів�на�в�л.�Райд�жній���Дніп-

ровсьом��районі�м.�Києва�(А-21485).

78.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Олбрізсервіс»�земельної�ді-

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

сьих�б�дівель�на�в�л.�Російсьій,�59���Дар-

ницьом��районі�м.�Києва�(А-19682).

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

мельної�діляни�с�б’єт��підприємницьої�ді-

яльності —�фізичній�особі�Черноті�Наталії�Во-

лодимирівні�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�тор�овельно�о�павільйон��на�в�л.�Андрія

Малиша,�3-д�(літ.�А)���Дніпровсьом��районі

м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-20983).

80.�Про�поновлення�авто�аражном��оопе-

ратив��по�еспл�атації��аражів�та�збері�анню

транспортних�засобів�«Північ»�до�овор��оренди

земельної�діляни�для�еспл�атації�та�обсл��о-

в�вання��аражів�на�в�л.�Миоли�Заревсьо�о,

93���Деснянсьом��районі�м.�Києва�(А-21014).

81.�Про�поновлення�п�блічном��аціонерно-

м��товариств��«Холдин�ова�омпанія�«Київ-

місьб�д»�до�овор��оренди�земельної�діляни

для�еспл�атації�та�обсл��ов�вання�адмініс-

тративних�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�С�ворова,

4/6���Печерсьом��районі�м.�Києва�та�внесен-

ня�змін�до�ньо�о�(А-21015).

82.�Про�поновлення�ом�нальном��підприєм-

ств��Міжнародний�аеропорт�«Київ»�(Ж�ляни)

до�овор��оренди�земельної�діляни�для�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-�ос-

подарсьих�б�дівель�та�інженерних�спор�д�на

просп.�Повітрофлотсьом�,�86-а���Солом’ян-

сьом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо�о�(А-21194).

83.�Про�поновлення�приватном��аціонер-

ном��товариств��«Вищий�навчальний�залад

«Міжре�іональна�Аадемія��правління�персо-

налом»�до�овор��оренди�земельної�діляни

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�б�дівель�на�ово-освітньо�о�омпле-

с��на�в�л.�Фрометівсьій,�18-����Голосіївсьо-

м��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до�ньо-

�о�(А-21254).

84.�Про�поновлення�приватном��аціонер-

ном��товариств��«Промінвест�р�п-1»�до�ово-

р��оренди�земельної�діляни�для�влашт�ван-

ня�проходів�на�в�л.�Лютерансьій,�12���Печер-

сьом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо�о�(А-21304).

85.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Промінвест�р�п»�до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�реонстр�ції,

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�існ�ючої�спо-

р�ди�під�офісні�приміщення�на�в�л.�Лютеран-

сьій,�14�(літ.�Б)���Печерсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21303).

86.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КОМПАНІЯ�«ДОБРИЙ�ГОС-

ПОДАР»�до�овор��оренди�земельної�діляни

для�б�дівництва,�еспл�атації�та�обсл��ов�-

вання�ма�азин��по�продаж��саджанців�на�в�л.

Північній,�2-��в�Оболонсьом��районі�м.�Києва

та�внесення�змін�до�ньо�о�(А-13506).

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

ною�відповідальністю�«ЛАВІКОМ�ПЛЮС»�до-

�овор��оренди�земельної�діляни�для�реон-

стр�ції�з�надб�довою,�еспл�атації�та�об-

сл��ов�вання�адміністративно�о�б�дин��на
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в�л.�Верхній�Вал,�60-б���Подільсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20880).

88.�Про�поновлення�та�внесення�змін�до�до-

�овор��оренди�земельної�діляни�фізичній�осо-

бі —�підприємцю�Кірсанов��Олесандр��Пет-

рович��для�обсл��ов�вання�та�еспл�атації�п�н-

т��технічно�о�обсл��ов�вання�автомашин�на

просп.�Правди,�108-а���Подільсьом��районі

м.�Києва�(А-20976).

89.�Про�поновлення�Національній�аадемії

про�рат�ри�Ураїни�до�овор��оренди�земель-

них�діляно�для�еспл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�навчально�о�орп�с��та��ромадсьих�б�ді-

вель�на�в�л.�Мельниова,�81-б���Шевченів-

сьом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін�до

ньо�о�(А-21119).

90.�Про�поновлення�фірмі�«Шахід�Бахонар

К�пер�Індастріз»,�відрито�о�тип��до�овор�

оренди�земельної�діляни�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�виробничо-лабо-

раторно�о�орп�с��замість�існ�ючої�б�дівлі�(о-

лишнє�пожежне�депо�завод��«Більшови»)�на

просп.�Перемо�и,�49/2���Солом’янсьом��райо-

ні�м.�Києва�(А-21172).

91.�Про�відмов��Сл�жбі�безпеи�Ураїни�в

поновленні�до�овор��оренди�земельної�ділян-

и�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин��з�підзем-

ним�автопарін�ом,�офісними�приміщеннями�та

об’єтами�соціальної�інфрастр�т�ри�на�в�л.

Маршала�Тимошена,�між�б�динами�2-а�та

2-б�в�Оболонсьом��районі�м.�Києва�(А-17120).

92.�Про�відмов���ромадянин��Гордію�Михай-

л��Єв�енович����наданні�дозвол��на�розроб-

лення�проет��земле�строю�щодо�відведення

земельної�діляни�для�б�дівництва�та�обсл�-

�ов�вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д�(А-21518).

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

місьої�ради�від�14.07.2011�№ 824/6211�«Про

приватизацію�земельної�діляни�для�ведення

олетивно�о�садівництва�садівницьом��то-

вариств��«ім.�40-річчя�Жовтня»���Святошин-

сьом��районі�м.�Києва�(А-20693).

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

місьої�ради�від�28.08.2008�№ 134/134�«Про

затвердження�перелі��земельних�діляно,�при-

значених�для�продаж��на�земельних�тор�ах

(а�ціонах�з�продаж��земельних�діляно�або

права�їх�оренди)�під�заб�дов�»�(Є-1274).

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

місьої�ради�від�28.02.2013�№ 73/9130�«Про

надання�дозвол��на�розроблення�проет��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�діляни

�ромадянці�Гривівсьій�Світлані�Михайлівні�на

в�л.�Карла�Марса,�31-а���Солом’янсьом�

районі�м.�Києва�для�б�дівництва�та�обсл��ов�-

вання�житлово�о�б�дин�,��осподарсьих�б�-

дівель�і�спор�д»�(А-21562).

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

місьої�ради�від�14.07.2011�№ 687/6074�«Про

надання�дозвол��на�розроблення�проет��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�діляни

державном��підприємств��«Національна�енер-

�етична�омпанія�«Уренер�о»�на�в�л.�Стецен-

а,�1-а�в�Шевченівсьом��районі�м.�Києва�для

еспл�атації�та�обсл��ов�вання�ПС�330�В

Отябрсьа,�опори�№ 99,�100�Пл�330�В�Ново-

иївсьа-Отябрсьа»�(К-23204).

97.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�товариств��з�обмеженою�від-

повідальністю�«Бером»�для�б�дівництва,�ес-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о�рин-

ово�о�омплес��з�автостояною�на�в�л.�Се-

рафимовича,�4���Дніпровсьом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21680).

98.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�04.02.2011�№ 79-6-00804

(А-21677).

99.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�від�30.07.2015�№ 75-6-00072

(в�редації���оди�про�поновлення�та�про�вне-

сення�змін�та�доповнень�до�до�овор��оренди

земельної�діляни�виладено�о�в�редації�від

14.10.2011�№ 75-6-00526)�на�просп.�Аадемі-

а�Палладіна,�16/39���Святошинсьом��районі

м.�Києва�(А-21739).

100.�Про�припинення�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�на�площі�Др�жби�народів,�5�в

Оболонсьом��районі�м.�Києва�та�надання�до-

звол��на�опрацювання�можливості�продаж��зе-

мельної�діляни�або�продаж��права�її�оренди�на

земельних�тор�ах�(А-21452).

101.�Про�припинення�до�овор��оренди�зе-

мельної�діляни�на�в�л.�Командарма�Уборе-

вича���Святошинсьом��районі�м.�Києва�та

визначення�перелі��земельних�діляно�для

опрацювання�можливості�їх�продаж��(або

продаж��права�їх�оренди)�на�земельних�тор-

�ах�(А-21348).

102.�Про�припинення�п�блічном��аціонер-

ном��товариств��«Холдин�ова�омпанія�«Київ-

місьб�д»�права�орист�вання�та�права�влас-

ності�на�земельні�діляни���зв’яз��із�добро-

вільною�відмовою.

103.�Про�змін��вид��виористання�та�поно-

влення�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«КОНТИНЕНТ-СЕРВІС»�до�овор��орен-

ди�земельної�діляни�для�б�дівництва,�еспл�-

атації�та�обсл��ов�вання�ма�азин��з�заладом

�ромадсьо�о�харч�вання�на�в�л.�Братислав-

сьій,�13���Дніпровсьом��районі�м.�Києва�(А-

21689).

104.�Про�змін��вид��виористання�земель-

них�діляно��ромадянина�Кочар�Нешет�для�б�-

дівництва�житлово-�отельно�о�омплес��з�тор-

�овельними�та�офісними�приміщеннями�і�під-

земним�парін�ом���пров.�Полоцьом�,�11-Б��

Голосіївсьом��районі�м.�Києва�(А-21686).

105.�Про�поділ�земельної�діляни,�що�пере-

б�ває�в�оренді�п�блічно�о�аціонерно�о�това-

риства�«ПАРФУМ»�на�в�л.�Святошинсьій,�1 �

Святошинсьом��районі�м.�Києва,�внесення

змін�до�до�овор��оренди�земельної�діляни

та�передач��земельної�діляни��ромадянці

Войтено�Людмилі�Олесіївні�на�в�л.�Свято-

шинсьій,�1���Святошинсьом��районі�м.�Ки-

єва�для�обсл��ов�вання�офісної�б�дівлі�(А-

21106).

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

мельної�діляни�від�03.04.2003�№ 72-6-00087,

�ладено�о�між�Київсьою�місьою�радою�та

об’єднаним�ооперативом�по�б�дівництв��та

еспл�атації��аражів,�стояно —�ГБК�«Центр».

107.�Звіт�диретора�КП�«Київрелама»�що-

до�впоряд�вання�місьо�о�простор��в�части-

ні�розміщення�незаонної�релами.

108.�Інформація�начальниа�ГУ�МВС�Ура-

їни���м.�Києві�про�стан�заонності,�боротьби

зі�злочинністю,�охорони��ромадсьо�о�поряд-

��та�рез�льтати�діяльності�на�відповідній�те-

риторії.

109.�Інформація�заст�пниа��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

про�еоло�ічний�стан�м.�Києва.

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

місьої�ради�від�18.11.2004�№ 570/1980�«Про

затвердження�Положення�про�порядо�фінан-

сово-редитної�підтрими�молодих�сімей�та

одиноих�молодих��ромадян�на�б�дівництво

(реонстр�цію)�житла�в�місті�Києві».

111.�Про�створення�пар��відпочин��на�зе-

мельній�ділянці�площею�16,44��а�на�в�лиці�При-

річній�в�Оболонсьом��районі�міста�Києва.

112.�Про�достроове�припинення�повно-

важень�деп�тата�Київсьої�місьої�ради�С�-

хіна�Ю.�М.

113.�Про�внесення�змін�до�деяих�рішень

Київсьої�місьої�ради.

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

місьої�ради�від�19.03.2015�№ 275/1140�«Про

проведення�он�рсно�о�відбор��андидатів

на�заміщення�ваантних�посад�ерівниів�за-

собів�масової�інформації�Київсьої�місьої�ра-

ди».

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

ділянці�біля�б�дин��№ 33/35�на�в�л.�Марша-

ла�Тимошена�в�Оболонсьом��районі�м.�Ки-

єва.

116.�Про�переймен�вання�в�лиці�в�Печер-

сьом��районі�міста�Києва.

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

місьої� ради� від� 04� березня� 2015� ро�

№ 165/1030�«Про�внесення�змін�до�місьої�ці-

льової�про�рами�«Т�рбота.�Наз�стріч�иянам»

на�2011 —2015�рои»�та�фінанс�вання�її�захо-

дів���2015�році.

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

сьої�місьої�ради�від�09�жовтня�2014�ро�

№ 271/271�«Про�надання�додатових��аран-

тій��часниам�антитерористичної�операції�та

членам�їх�сімей».

119.�Інформація�заст�пниа��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�Рад�цьо�о�М.�Б.

про�насліди�подій,�що�відб�лися�під�б�дівлею

Верховної�Ради�Ураїни�31.08.2015,�та�робо-

т��медичної�сл�жби�м.�Києва.

Київський міський голова В. Кличко

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ. ì
Âàðò³ñòü,

ãðí
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 

ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

1 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹3
(03148, Êó÷åðà Âàñèëÿ, 7, (044) 405-34-86) 1 ïîâåðõ Êó÷åðà Âàñèëÿ, 7, ê.1 3,00 75950,00 Áàíêîìàò

Ñòàíîì íà 10.08.2015

2 ðîêè 364 äí³ 40 % 857,25 2571,74

2 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé îíêîëîã³÷íèé
öåíòð (03115, Âåðõîâèííà, 69, 424-68-18) 2 ïîâåðõ Âåðõîâèííà, 69, ê. 6 85,30 1360600,00 Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (ðîçì³ùåííÿ

êîìï'þòåðíîãî òîìîãðàôó)
Ñòàíîì íà 13.08.2015

2 ðîêè 364 äí³ 10 % 131,59 11224,94

3 Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âäîðñåðâ³ñ"
03062, ×èñòÿê³âñüêà, 19-À, 374-11-01) 1 ïîâåðõ ×èñòÿê³âñüêà, 19-À,

ë³ò. Ä 183,20 1282800,00 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (âèðîáíèöòâî
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â)

Ñòàíîì íà 31.07.2015

2 ðîêè 364 äí³ 15 % 61,27 11224,5

4
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âäîðñåðâ³ñ"

(03062, ×èñòÿê³âñüêà, 19-À 374-11-01)

1 ïîâåðõ ×èñòÿê³âñüêà, 19-À,
ë³ò. Ã 361,20 2552600,00 Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà

ðåìîíò àâòîìîá³ë³â
Ñòàíîì íà 21.07.2015

2 ðîêè 364 äí³ 20% 117,78 42543,33

5 1 ïîâåðõ ×èñòÿê³âñüêà, 19-À,
ë³ò. À' 140,00 1034800,00 Ìàéñòåðíÿ, ùî çä³éñíþº òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà

ðåìîíò àâòîìîá³ë³â
Ñòàíîì íà 21.07.2015

2 ðîêè 364 äí³ 20% 123,19 17246,66

6 ÊÊ "Êè¿âàâòîäîð" (01133, Êàìåíºâà Êîìàí-
äàðìà, 6, 284-71-49) 1 ïîâåðõ Êàìåíºâà Êîìàí-

äàðìà, 6, ë³ò. À 42,93 1003000,00 Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ
Ñòàíîì íà 09.09.2015

2 ðîêè 15% 286,81 12312,83

7 ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (03056, Ïåðå-
ìîãè ïðîñï., 35 , 238-44-00)

ïðèì³ùåí-
íÿ ¹62 ïå-

ðåõîäó

Ñòàíö³ÿ ìåòðî "Âè-
äóáè÷³" á/í 11,74 505000,00

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó òîðãîâåëüíèõ
îá'ºêò³â ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â (ïðîäàæ

ãàçåòíî-æóðíàëüíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êàíöòîâàð³â)

Ñòàíîì íà 01.09.2015

2 ðîêè 364 äí³ 50% 2075,57 24367,15

8 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" (04070, Íàáåðåæíå øî-
ñå, 2, 279-20-31) 1 ïîâåðõ Íàóêè ïðîñï., 55,

ë³ò. À 34,40 561000,00 Òîðãîâåëüíèé îá'ºêò ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òà
íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â òà òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 20.08.2015

2 ðîêè 364 äí³ 18% 242,18 8330,85

9
ÒÂÇÊ "Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷-

íèé òåàòð îïåðåòè" ì. Êè¿â, âóë. ×åðâîíîàð-
ì³éñüêà, 53/3, 287-14-80)

ï³äâàë âóë. ×åðâîíîàðì³é-
ñüêà, 53/3 27,2 855100,00 ðîçì³ùåííÿ ðåñòîðàíó

Ñòàíîì íà 31.07.2015

2 ðîêè 364 äí³ 20% 523,96 14251,67

10

ÊÏ " Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ"
(ì. Êè¿â, Âîëîäèìèðñüêà, 51-à, 234-23-24)

1, 2 ïîâåð-
õè Õðåùàòèê, 19, ë³ò. À

19,50 
(êîðèñíà-

18,59 êâ.ì;
ÌÇÊ — 0,91

êâ. ì)

945280,00 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (ðîçì³ùåííÿ
òåëåêîìóí³êàö³éíîãî îáëàäíàííÿ)

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2015

2 ðîêè 364 äí³ 15% 586,11 11429,09

11

Ãðóïà ³íâåíòàðíèõ îá'ºêò³â:

í/áóäèíîê ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 63, ë³òåð Á 80,20 1163000,00

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³-
ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâå-

äåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó
2 ðîêè 360 äí³

Ñòàíîì íà ëèïåíü 2015

3% 36,25 2907,50

í/áóäèíîê ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 63, ë³òåð Â 77,90 1129700,00 3% 36,25 2824,25

í/áóäèíîê ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 63, ë³òåð Ã 80,80 1172000,00 3% 36,26 2930,00

òåí³ñí³ êîð-
òè (¹1-9)

ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-
ñüêèé, 63 7354,1 6729000,00 3% 2,29 16822,50

Âñüîãî: 7593,00 10193700,0 25484,25

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÅÊÎËÎÃ²×Í² ÍÀÑË²ÄÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÏÏ "ÎË²ÌÏ-ÑÅÐÂ²Ñ" (ì. Êè¿â, âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 16à/1) ³íâåñòóº áóä³âíèöòâî ÀÇÊ ç ïóí-

êòîì ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â ïî ïð. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, 33 ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ìåòà ³ íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ðîáî÷îãî ïðîåêòó"Áóä³âíèöòâî ÀÇÊ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî îáñ-
ëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â ïî ïð. Àêàäåì³êà Ïàëëàä³íà, 33 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³
ì. Êèºâà", ïîâ'ÿçàí³ ç ïîêðàùåííÿì óìîâ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ³ ï³äïðèºìñòâ ÿê³ñíèì ïà-
ëèâîì, ñòâîðåííÿ äîäàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäõîäæåííÿ â äåðæáþäæåò.

Ðîáî÷èé ïðîåêò ðîçðîáëåíèé ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ä³þ÷èìè íîðìàìè, ïðàâèëàìè, ³íñòðóêö³ÿ-
ìè, äåðæàâíèìè ñòàíäàðòàìè, ó òîìó ÷èñë³ ç íîðìàìè ³ ïðàâèëàìè äëÿ ïðèì³ùåíü ç âèáóõî-
íåáåçïå÷íèìè çîíàìè òà ïîæåæîíåáåçïå÷íèìè çîíàìè, áåçïå÷íà åêñïëóàòàö³ÿ, ÿêèõ çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ ïðè äîòðèìàíí³ ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì çàõîä³â.

Ïðè ïðîåêòóâàíí³ ÀÇÊ çàñòîñîâàíà ñó÷àñíà òåõíîëîã³÷íà ñõåìà çàïðàâëåííÿ àâòîòðàí-
ñïîðòó ç âèêîðèñòàííÿì íàä³éíîãî ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ, çàáåçïå÷åíîãî ñèñòåìîþ àâòîìà-
òè÷íîãî îáë³êó, êîíòðîëþ òà ñèãíàë³çàö³¿. Îáëàäíàííÿ, ðåêîìåíäîâàíå ïðîåêòîì, â³äíîñèòü-
ñÿ äî íàéá³ëüø åêîëîã³÷íî áåçïå÷íîãî â äàíèé ÷àñ íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó òà ïðîéøëî äåð-
æàâí³ âèïðîáóâàííÿ ³ äîïóùåíî äî çàñòîñóâàííÿ â Óêðà¿í³.

ÀÇÊ, ÿêèé ïðîåêòóºòüñÿ, ðîçðàõîâàíèé íà 250 çàïðàâîê íà äîáó òðüîìà ìàðêàìè áåíçè-
íó — À-92, À-95, À-95 ïðåì³óì, äèçåëüíèì ïàëüíèì òà äèçåëüíèì ïàëüíèì ïðåì³óì êëàñó, à
òàêîæ 100 çàïðàâîê íà äîáó ÑÂÃ (ñêðàïëåíèì âóãëåâîäíåâèì ãàçîì), (ïðîïàí-áóòàí).

Ðåæèì ðîáîòè ÀÇÊ — ö³ëîäîáîâèé. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ áóäèíêó ÀÇÊ ç ïóíêòîì ñåðâ³ñíîãî
îáñëóãîâóâàííÿ âîä³¿â òà ïàñàæèð³â 60 ðîê³â. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ ðåçåðâóàð³â 40 ðîê³â.

Íà ÀÇÊ çàïðîåêòîâàíî àâòîìèéêó ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ íà 2 ïîñòè.

Ñêèä ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â â³ä áóäèíêó ÀÇÊ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíþâàòè â ³ñíó-
þ÷ó ì³ñüêó êàíàë³çàö³éíó ìåðåæó.

Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ çàáåçïå÷óº ñàìîïëèâíå â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òà-
ëèõ âîä ç ïîêð³âåëü îïåðàòîðíî¿, íàâ³ñó ³ ç íåçàáóäîâàíî¿ òåðèòîð³¿ ÀÇÊ â ìåðåæó äîùîâî¿
êàíàë³çàö³¿.

Çîâí³øíÿ ìåðåæà äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ì³ñöü ëîêàëüíèõ çàáðóäíåíü çàáåçïå÷óº ñàìîïëèí-
íå â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç ì³ñöü çëèâó òà ðîçäà÷³ ÏÌÌ òà ç ïëîùàäîê òèì÷àñîâî-
ãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó äëÿ î÷èñòêè íà ñåïàðàòîð íàôòîïðîäóêò³â, î÷èñí³ ñïîðóäè ñò³÷-
íèõ âîä (òèï SWOBK Ô³ðìà "JPR system", Ïîëüùà; ïðåäñòàâíèê ó ì. Êè¿â TOB "Åêîëàéí"), ñåð-
òèô³êîâàíîãî â Óêðà¿í³. Î÷èùåí³ âîäè â³äâîäÿòüñÿ â ìåðåæó äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿.

Áåçïîñåðåäíüîãî òà ïðÿìîãî âïëèâó íà âîäí³ îá'ºêòè, ñêèäó ñò³÷íèõ âîä íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ.

Âîäîïîñòà÷àííÿ áóäèíêó ÀÇÊ çàïðîåêòîâàíå â³ä ³ñíóþ÷îãî ì³ñüêîãî âîäîïðîâîäó. Äîáî-
âà âèòðàòà âîäè íà ãîñïîäàðñüêî-ïèòí³ ïîòðåáè ñêëàäàº 16,27 ì3.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèâåçåííÿ îñàäó ³ âëîâëåíèõ íàôòîïðîäóêò³â íà óòèë³çàö³þ â ë³öåíç³éíó
îðãàí³çàö³þ (ì. Êè¿â). Òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè âèâîçÿòüñÿ, çã³äíî äîãîâîðó, íà ä³þ÷èé ïîë³ãîí
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. Áóä³âåëüíå ñì³òòÿ ÷àñòêîâî âèêîðèñòîâóþòü íà ï³äñèïêó, à çàéâå âèâîçÿòü
íà ïîë³ãîí áóä³âåëüíèõ â³äõîä³â.

Ïåðåë³ê çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ:

Îö³íêà ðîçðàõóíêîâîãî ð³âíÿ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ïðîâåäåíà çã³äíî ç Äåð-
æàâíèìè ñàí³òàðíèìè ïðàâèëàìè îõîðîíè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ñâ³ä÷èòü, ùî ð³âåíü çàá-
ðóäíåííÿ — äîïóñòèìèé, à ñòóï³íü éîãî íåáåçïå÷íîñò³ — áåçïå÷íèé.

Â ðåæèì³ íîðìàëüíî¿ òåõíîëîã³÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà âïëèâ íà íàâêîëèøíº ïðèðîäíå
ñåðåäîâèùå íå ïåðåâèùóº ÃÄÊ ³ íåãàòèâíèõ åêîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â ä³ÿëüíîñò³ íå âèíèêíå.

Ñâî¿ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ñâÿòîøèíñüêî¿
ðàéîííî¿ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â ì. Êèºâ³ , çà àäðåñîþ: 03115, ì. Êè¿â/115, ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè,97, òåë: (044)424-66-66, àáî äî çàìîâíèêà ïðîåêòó (àäðåñà òà êîíòàêòíèé òåëåôîí âèùå).

Âèäè â³äõîä³â Âåëè÷èíà, ã/ñ Âåëè÷èíà, ò/ð³ê Êëàñ íåáåçïåêè

Îêñèä âóãëåöþ 0,101 0,118 4

Ä³îêñèä àçîòó 0,0635 0,01947 3

Ä³îêñèä ñ³ðêè 0,0151 0,00278 3

Ñàæà 0,00314 0,00112 3

Äâîîêèñ âóãëåöþ 1,331 2,392 4

Ôîðìàëüäåã³ä 0,00054 0,000057 2

Áåíçàï³ðåí 0,000000038 0,000000005 1

Áåíçèí 0,0716 2,0573 4

Âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ (Ñ12-C19) 0,0191 0,0749 4

Áóòàí 0,838 0,52843 4

Ïðîïàí 1,11 0,70047 0

Ðàçîì: 3,55 5,89

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ Öåíòðó ÄÇÊ ïîâ³äîìëÿº ãð. Ì³íÿºâó Í.Ì., Ãîí÷àð Ñ.Á. (ñóì³æíèê³â), ùî

05.10.2015 ðîêó îá 11.00 áóäå ïðîâîäèòèñü âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³), ÿêà íàäàºòüñÿ ãð. Ñåðã³ºíêî Ì.Â. çà àäðåñîþ: âóë. Ñòàðîñ³ëü-

ñüêà, 60 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ Öåíòðó ÄÇÊ ïîâ³äîìëÿº ãð. Þð÷óê Â.Â. (ñóì³æíèêà), ùî 05.10.2015

ðîêó îá 11.00 áóäå ïðîâîäèòèñü âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòó-

ð³ (íà ì³ñöåâîñò³), ÿêà íàäàºòüñÿ ãð. Îñüê³í³é Í.À. çà àäðåñîþ: âóë. Ñòàðîñ³ëüñüêà, 50 ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ Öåíòðó ÄÇÊ ïîâ³äîìëÿº ãð. Êàçàðíîâñüêó Í.². (ñóì³æíèêà), ùî 05.10.2015

ðîêó îá 11.00 áóäå ïðîâîäèòèñü âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòó-

ð³ (íà ì³ñöåâîñò³), ÿêà íàäàºòüñÿ ãð. Îñüê³íó Ñ.Â. çà àäðåñîþ: âóë. Ñòàðîñ³ëüñüêà, 77 ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ Öåíòðó ÄÇÊ ïîâ³äîìëÿº Ãîí÷àð Ñ.Á. (ñóì³æíèêà), ùî 05.10.2015 ðîêó

îá 11.00 áóäå ïðîâîäèòèñü âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³

(íà ì³ñöåâîñò³), ÿêà íàäàºòüñÿ ãð. Áîíäàðåíêî Î.Â. çà àäðåñîþ: âóë. Ñòàðîñ³ëüñüêà, 56 ó Äåñíÿí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè äëÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

02.10.2015 ðîêó î 9.30 íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çà àäðåñîþ: âóë. Ñîøåíêà, 1À ó
Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äáóäåòüñÿ ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè
ÒÎÂ "ÃÎÐÎÑÊÎÏ" ³ç ñóì³æíèìè çåìëåêîðèñòóâà÷àìè. Ïðîñèìî âñ³õ ñóì³æíèõ
çåìëåêîðèñòóâà÷³â ç'ÿâèòèñÿ ó âêàçàíèé ÷àñ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ.

29.10.15 î 13.30 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà, 8, êîðïóñ, 1 çàë 32, ñóääÿ: Àðñ³ð³é P.O.
â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/17814/14 çà àäì³í³ñòðàòèâíèì ïîçî-
âîì ÃÎ "Ñï³ëêà ï³äïðèºìö³â Æîâòíåâà" äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ
íåçàêîííèì òà òàêèìè, ùî íå â³äïîâ³äàþòü àêòàì âèùî¿ þðèäè÷íî¿ ñèëè â ð³øåí-
íÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.01.15 ¹ 746/746 "Ïðî îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ
Ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî, ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
ì. Êèºâ³", â³ä 04.09.14 ¹ 62/62 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 24 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹ 56/5443 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åí-
íÿ îáñÿã³â ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) âëàñíèê³â òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïî-
áóòîâîãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðåñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ â
óòðèìàíí³ îá'ºêò³â áëàãîóñòðîþ ì. Êèºâà òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè" òà äåÿêèõ ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè" òà â³ä 28.05.15
¹ 566/1430 "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæå-
íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051".

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñ-
íÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³ä-
ïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4 "Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèº-
âà: 1) âóë. Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà, 18-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 15,12 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàí-
íÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì —141,80 ãðí,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 2144,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà
ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿
ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìà-
òè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

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
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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 ö³-

ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â —2 ðîêè 364 äí³. (ó ðàç³ ñòðîêó îðåí-

äè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè

äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³ä-

íî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîç-

ì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-

êè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-

êè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàí-

íÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷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 (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñ-

ëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîí-

òó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáó-

äèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî

ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ

íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ 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 ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);

- 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;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðå-

í³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó 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 ìà-

ëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, 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 ðåêâ³-

çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 16.10.2015 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,

êàá. 523 îá 14.30.

Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³, ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çà-

ïå÷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 êîí-

êóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —09.10.2015 (êàá.510).

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 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.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áóä³âíèöòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:
- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà — þðèñòà â³ää³ëó áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ; 

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ôîíäó.

Âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè.
Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñêîâñüêà, 37/2, ê³ìí., òåë. 254-26-22.

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÷ — Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè (ò. 279-61-09)

1.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,6 êâ. ì

çà àäðåñîþ: áóëüâ. Ò.Øåâ÷åíêà, 3, ë³ò. À (1 ïîâåðõ)
Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó àáî ïðîôåñ³éíî¿
ñï³ëêè, àáî ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

13440,60 26881,20

ð/ð: 35428202027372,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 02231933

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Ïå÷åðñüêñåðâ³ñ" (ò. 285-77-87)

2.
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)

11717,76

59097,16

ð/ð: 26008056105820,
Áàíê: ÏÀÒÊÁ "Ïðèâàòáàíê"

ÌÔÎ: 380775 
ªÄÐÏÎÓ: 19024635

Ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ìàéñòåðíÿ ïî ðåìîíòó êàâîâîãî îá-

ëàäíàííÿ)*äëÿ ïëîù³ 1100,0 êâ.ì

17830,82
Âñüîãî: 29548,58

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" (ò. 234-23-24)

3.
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: 033665004.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 136,70 êâ.
ì çà àäðåñîþ: âóë. Âåðõí³é Âàë, 42, ë³ò. À (1, 2 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ùî çä³éñíþº îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü

7606,83 15213,66

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (ò.285-18-50)

5.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58,9 êâ. ì
çà àäðåñîþ: âóë. Ï³äâèñîöüêîãî, 4-Á, ë³ò. Ã (1 ïîâåðõ

(ïðèì³ùåííÿ õàð÷îáëîêó)

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

9524,67 19049,34

ð/ð: 35420201038371,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019,
ªÄÐÏÎÓ: 01993842

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹1 (ò.564-52-54)

6.
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 2,0 êâ. ì

çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 121, ê. 1 (1 ïîâåðõ)
Ðîçì³ùåííÿ àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè (ãàðÿ÷³ íàïî¿)

405,75 811,50 ð/ð: 35421201025156,
Áàíê: ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 019817387.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 59,70 êâ. ì
çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå øîñå, 121 ê. 3 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

6674,67 13349,34

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (ò. 238-44-00)

8.
Ïðèì³ùåííÿ â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹2 ñòàíö³¿ ìåòðî

"Àêàäåìì³ñòå÷êî" çàãàëüíîþ ïëîùåþ 9,15 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿
òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäî-

âîëü÷èìè òîâàðàìè

24225,00 48450,00
ð/ð .2600000990432; 

Áàíê: ÏÀÒ ÊÁ "Õðåùàòèê";
ÌÔÎ: 300670; 

ªÄÐÏÎÓ: 03328913
9.

Ïðèì³ùåííÿ ¹19 â ïåðåõîä³ ñòàíö³¿ ìåòðî "Äàðíèöÿ"
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,1 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³-
òåíó òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿
òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäî-

âîëü÷èìè òîâàðàìè

25317,50 50635,00
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 43209

25 âåðåñíÿ 2015 ð.

¹134(4730)
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Îñòàíí³é ó³êåíä âåðåñíÿ âèäàâñÿ íà-

ñè÷åíèé ïîä³ÿìè: ôåñòèâàë³, ôîðóìè

³ ñ³ìåéí³ çàõîäè, ì³æíàðîäíèé ìàðà-

ôîí, ìîæëèâ³ñòü á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî

ºâðîïåéñüê³ ìîâè òà â³ä÷óòè ãðóçèí-

ñüêó ãîñòèíí³ñòü.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Çíàéîìñòâî ç ªâðîïîþ 
òà Ãðóç³ºþ

Ó ñóáîòó ç 11.00 äî 17.00 ïîñîëüñòâî Í³-
ìå÷÷èíè (âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 25) â³ä-
êðèâàº äâåð³, ùîá ïðåçåíòóâàòè ä³ÿëüí³ñòü
í³ìåöüêèõ îðãàí³çàö³é øèðîêîìó çàãàëó. Â
ïðîãðàì³ «Í³ìåöüêîãî ñàäó» â³êòîðèíè,
êîðîòêîìåòðàæêè, ïðèãîùàííÿ òà êîíöåðò.

À â íåä³ëþ âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü â³äêðè-
òè ðîçìà¿òòÿ ºâðîïåéñüêèõ ìîâ ÷åðåç ïðîá-
í³ ìîâí³ óðîêè, â³äâ³äàòè ïðåçåíòàö³¿ íà-
â÷àííÿ â ªâðîï³, ïîåòè÷í³ ÷èòàííÿ, ìàé-
ñòåðí³, ê³íîïîêàçè, òàíöþâàëüí³ ìàéñòåð-
êëàñè òà ñâÿòêîâèé êîíöåðò. ªâðîïåé-
ñüêèé äåíü ìîâ, îðãàí³çîâàíèé êóëüòóð-
íèìè öåíòðàìè Âåëèêîáðèòàí³¿, Í³ìå÷÷è-
íè, ²ñïàí³¿, Ôðàíö³¿, ²òàë³¿, Ïîëüù³ òà ×å-
õ³¿ â³äáóäåòüñÿ 27 âåðåñíÿ ç 11.00 äî 19.00
ó ïðèì³ùåíí³ Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè òà Goethe-
Institut (âóë. Âîëîñüêà 12/4), à òàêîæ ó äâî-
ð³ ÍàÓÊÌÀ. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ç íàãîäè ñâîãî 125-ð³÷÷ÿ «Áîðæîì³» çà-
ïðîøóº êèÿí íà «Âåëèêå ãðóçèíñüêå çàñò³ë-
ëÿ». Ó Íàö³îíàëüíîìó áîòàí³÷íîìó ñàäó ³ì.
Ì. Ì. Ãðèøêà ìîæíà áóäå ñêóøòóâàòè ñòðà-
âè íàö³îíàëüíî¿ êóõí³ â³ä 20-òè ãðóçèíñüêèõ
ðåñòîðàí³â, ïîñëóõàòè ãðóçèíñüêèõ ï³ñåíü,
âçÿòè ó÷àñòü ó òàíöþâàëüíèõ, ìîâíèõ, êóë³-
íàðíèõ òà ðåì³ñíè÷èõ ìàéñòåð-êëàñàõ.Âõ³ä—
30 ãðí, ä³òÿì — 10 ãðí.

Àðò, ìóçèêà ³ êîðîòêîìåòðàæêè

Â ê³íîòåàòðàõ «Êè¿â», «Ê³íîïàíîðàìà»
òà «Îñêàð» ñòàðòóâàâ ³íòåðàêòèâíèé Ìàí-
õåòòåíñüêèé ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â, ùî ïðîõî-

äèòü â 300 ì³ñòàõ ïî âñüîìó ñâ³òó. Ïðîòÿ-
ãîì òèæíÿ êèÿíè ìàþòü çìîãó ïåðåãëÿíó-
òè 10 êàðòèí-ô³íàë³ñò³â, îáðàòè ñåðåä íèõ
íàéêðàù³, à ïåðåìîæöÿ îãîëîñÿòü ó æîâò-
í³ â Íüþ-Éîðêó.

Ç 26 âåðåñíÿ äî 4 æîâòíÿ â ì³ñò³ ïðîõî-
äèòèìå 26-é «Êè¿â Ìóçèê Ôåñò», ùî ïðå-
çåíòóº ñó÷àñíó ìóçèêó 15-òè êðà¿í ñâ³òó.
Óïðîäîâæ 9-òè äí³â â³äáóäåòüñÿ 25 çàõîä³â:
5 ñèìôîí³÷íèõ, 3 õîðîâèõ, 11 êàìåðíèõ,
5 àíñàìáëåâèõ êîíöåðò³â ³ 2 ôîðòåï³àíí³

³ìïðåçè, ðîê-êîíöåðò (óïåðøå â ³ñòîð³¿ ôåñ-
òèâàëþ), âå÷³ð åñòðàäíî-äæàçîâèõ êîìïî-
çèö³é, ô’þæí-ïðîåêò «Ìóçèêà óêðà¿íñüêî¿
çåìë³» òîùî. Âõ³ä íà óñ³ çàõîäè, îêð³ì êîí-
öåðòó 30 âåðåñíÿ â Áóäèíêó îðãàííî¿ ìó-
çèêè, â³ëüíèé.

À â «Ìèñòåöüêîìó Àðñåíàë³» â³äêðèâñÿ
ùîð³÷íèé ôîðóì Art-Kyiv Contemporary.
Â³í ïðåäñòàâëÿº äîá³ðêó óêðà¿íñüêîãî ìèñ-
òåöòâà ç ïðèâàòíèõ êîëåêö³é çà îñòàíí³ 30
ðîê³â, ïðîåêòè ãàëåðåé ³ îêðåìèõ õóäîæíè-

ê³â, à òàêîæ Dialogia — ìåä³à-ðîáîòè òà ³í-
ñòàëÿö³¿ ìîëîäèõ àâòîð³â. Âõ³ä — 50-60 ãðí,
ï³ëüãîâèé — 20 ãðí.

Äåíü Ñîô³¿ ç ìóçàìè

26 òà 27 âåðåñíÿ ó Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é â³ä-
çíà÷àòèìóòü Äåíü Ñîô³¿, ñâÿòî ìóäðîñò³
òà ìèñòåöòâà. Íà ãîñòåé ÷åêàþòü âèñòàâêà-
ïðåçåíòàö³ÿ âèäàíü íàóêîâö³â çàïîâ³äíè-
êà, êíèæêîâèé ÿðìàðîê, âèñòàâè òà ïåðôî-
ìàíñè, ìàéñòåð-êëàñè ç àêòîðñüêî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³, õóäîæí³é ïëåíåð. Ïî÷àòîê î 12.00,
âõ³ä — 10 ãðí.

Ñ³ìåéíå ñâÿòî òà ìàðàôîí

«Þíü Êèºâà çàïðîøóº», ùî â³äáóäåòü-
ñÿ 26 âåðåñíÿ ç 10.00 äî 16.00 â Ìàð³¿íñüêî-
ìó ïàðêó, á³ëÿ ñöåíè «Ìóøëÿ», ïðîéäå ï³ä
ãàñëîì «Ì³ñòî â³äêðèòèõ ëþäåé». Ñâÿòî ïðè-
ñâÿ÷åíå òâîð÷îñò³, êîðèñíèì çíàííÿì ³ áåç-
ïåö³. Íà àêö³¿ ïðåçåíòóþòü áåçêîøòîâí³ ñî-
ö³àëüí³ ïîñëóãè òà ïîñëóãè ïîçàôîðìàëü-
íî¿ îñâ³òè äåðæàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ çà-
êëàä³â Êèºâà äëÿ ä³òåé ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåíèõ êàòåãîð³é, ïîïóëÿðèçóâàòèìóòü çäî-
ðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ òà áåçïå÷íî¿ ïîâåä³í-
êè, âîëîíòåðñüêîãî òà ñêàóòñüêîãî ðóõó, çà-
ëó÷àòèìóòü äî ñîö³àëüíî-êîðèñíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Â ïðîãðàì³ òàêîæ êîíöåðòè, ìàéñòåð-
êëàñè ç íàñòàâíèöòâà ³ òüþòåðñòâà, êîí-
ñóëüòàö³¿ ôàõ³âö³â Öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ñòîëèö³.

6-é Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé ìàðàôîí
«Wizz Air Kyiv City Marathon 2015» ïðîéäå
â ì³ñò³ 27 âåðåñíÿ. Âóëèöÿìè ñòîëèö³ á³ãàòè-
ìóòü áëèçüêî 8 òèñÿ÷ ñïîðòñìåí³â ç-ïîíàä
30-òè êðà¿í ñâ³òó. Öåé ìàðàôîí âèð³çíÿòè-
ìåòüñÿ óí³êàëüíèì ìàðøðóòîì, ùî îõîïèòü
íàéÿñêðàâ³ø³ ì³ñöÿ ñòîëèö³: Õðåùàòèê, Áåñ-
ñàðàáêó, Ïîä³ë, Êèºâî-Ïå÷åðñüêó ëàâðó, ì³ñò
Ïàòîíà, Ðóñàí³âñüêó íàáåðåæíó òîùî. Êð³ì
êëàñè÷íî¿ ìàðàôîíñüêî¿ äèñòàíö³¿ (íà 41,195
êì), çàõ³ä âêëþ÷àº äâ³ åñòàôåòè (4 ïî 10 êì ³
2 ïî 21 êì), çàá³ãè íà 10 ³ 5 êì, à òàêîæ áëàãî-
ä³éíèé ïðîá³ã íà 2 êì. Íàïåðåäîäí³ íà ÍÑÊ
«Îë³ìï³éñüêèé» 25-26 âåðåñíÿ òðèâàòèìå òðå-
òÿ ñïåö³àë³çîâàíà âèñòàâêà «SportExpoUa» �

Äåíü ìîâ, Ãðóç³ÿ 
³ ìàðàôîí
� «Õðåùàòèê» ï³äãîòóâàâ ö³êàâó ïðîãðàìó íà âèõ³äí³
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26 ÒÀ 27 ÂÅÐÅÑÍß còîëèöÿ
ïðèéìàòèìå ²² Ì³æíàðîä-
íèé äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü-êîí-

êóðñ «Euro Music Dance»,ÿêèé
çáåðå ó÷àñíèê³â ç Óêðà¿íè,
Á³ëîðóñ³, Ïîëüù³. Çàõ³ä îð-

ãàí³çîâàíî çà ³í³ö³àòèâè ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòó-
ïåí³â ¹ 23 ç ïîãëèáëåíèì
âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ ìî-
âè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó,
òâîð÷èõ îá’ºäíàíü «PRODIS»
(Óêðà¿íà, Êè¿â) òà
«Interfriends» (Ðèãà, Ëàòâ³ÿ)
çà ï³äòðèìêè Äåïàðòàìåíòó
îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó ÊÌÄÀ, Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà

óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿí-
ñüêî¿ ÐÄÀ. Éîãî ìåòà — ïî-
ïóëÿðèçàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ äè-
òÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, âèÿâëåííÿ
òàëàíîâèòèõ ³ îáäàðîâàíèõ
ä³òåé â ð³çíèõ âèäàõ ìèñ-
òåöòâà òà ðîçâèòîê ì³æíà-

ðîäíèõ êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â.
Þíèõ òàëàíò³â íà ôåñòèâà-
ë³ ï³äòðèìàþòü â³äîì³ àð-
òèñòè — Àëëà Ïîïîâà, Àí-
äð³é Êíÿçü, Ìàð³ÿ Îðëîâà,
Âîëîäèìèð Òêà÷åíêî, Ä³ìà
Êîëÿäåíêî, Àðòóð Ì³ðçîÿí,

Îëåêñàíäð Äîëÿ, äóåò «Âà-
áàíê», ïðåäñòàâíèêè ç Ïîëü-
ù³ Ìîëãîæàòà Ïàâëîâñüêà
òà Þð³é Ãîðä³ºíêî.

Çàõ³ä ïðîõîäèòèìå íà áà-
ç³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà (âóë.
Òèìîøåíêà, 13-á) òà ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ øêîëè ²-²²² ñòóïå-
í³â ¹ 23 (âóë. Ïóòèâëüñüêà,
35). Ó ïåðøèé äåíü â³äáó-
äóòüñÿ êîíêóðñí³ çìàãàííÿ
ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ (âîêàë,
õîðåîãðàô³ÿ, ³íñòðóìåíòàëü-
íà ìóçèêà, òåàòð ìîä, îðè-
ã³íàëüíèé æàíð). Ïðîòÿãîì
äðóãîãî äíÿ áóäå ïðîâåäåíî
êîíêóðñ àâòîðñüêî¿ ï³ñí³,
Ãðàí-ô³íàë òà ðîç³ãðàø Ãðàí-
ïð³ ôåñòèâàëþ.Òàêîæ ãîñò³ òà
ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ-êîí-
êóðñó ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü
ïîñëóõàòè äóåòè ìîëîäèõ âè-
êîíàâö³â òà ç³ðîê óêðà¿íñüêî¿
åñòðàäè.

Óñ³õ áàæàþ÷èõ çàïðîøó-
þòü íà çóñòð³÷ ç òàëàíîâè-
òèìè ä³òüìè �

Â³äâ³äàâøè «Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë», ìîæíà ñêëàñòè âëàñíå âðàæåííÿ ïðî óêðà¿íñüêå ìèñòåöòâî 
çà îñòàíí³ 30 ðîê³â

Ìåòà ôåñòèâàëþ - âèÿâëåííÿ òàëàíîâèòèõ ³ îáäàðîâàíèõ ä³òåé â
ð³çíèõ âèäàõ ìèñòåöòâà òà ðîçâèòîê ì³æíàðîäíèõ êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â

Äèòÿ÷à òâîð÷³ñòü
ïîºäíàº êðà¿íè
� Íà âèõ³äíèõ â Êèºâ³ â³äáóäåòüñÿ ²² Ì³æíàðîäíèé

«Euro Music Dance»

Ó ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³ â³çüìóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíè-

êè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü,

Ïîëüù³. Ï³äòðèìàþòü öåé çàõ³ä ç³ðêè åñòðàäè òà

óêðà¿íñüêîãî øîó-á³çíåñó.
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