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ÏÐÈªÌÍÎ âàáèòü êðóãëèé êâ³ò-
íèê ç ÿëèíî÷êîþ ïî öåíòðó. Îíîâ-
ëåíèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê íå ÷å-
êàâ îô³ö³éíîãî â³äêðèòòÿ, à â³ä-
ðàçó íàïîâíèâñÿ ìàëþêàìè.

Ó÷îðà ó â³äêðèòò³ ñêâåðó, ùî
íà âóëèö³ Âàñèëÿ Ïîðèêà, âçÿâ
ó÷àñòü ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî,

à òàêîæ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ, ãîëîâà Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ÐÄÀ Âàëåíòèí Ìîíäðè¿â-
ñüêèé, ãåíäèðåêòîð ÊÎ «Êè¿âçå-
ëåíáóä» Ñåðã³é Ñèìîíîâ.

Ðàçîì ³ç ïîñàäîâöÿìè Â³òàë³é
Êëè÷êî âèñàäèâ äåêîðàòèâíó ñëè-
âó â íîâîìó ñêâåð³.

«ß äóæå ðàäèé, ùî ìè ñüîãîäí³
â³äêðèâàºìî ùå îäèí ñêâåð. Çà-
ãàëîì öüîãî ðîêó ìè â³äðåìîíòó-
âàëè 38 çåëåíèõ çîí, ñòâîðèëè 18
íîâèõ ñêâåð³â, íà ÿê³ òàê äîâãî ÷å-
êàëè êèÿíè. Öüîãî òèæíÿ â³äêðèþ-
òüñÿ ùå 3 çåëåí³ êóòî÷êè
â³äïî÷èíêó, ³ 11 îá’ºêò³â — íà ñòà-
ä³¿ çàâåðøåííÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Êëè÷êî. Ìåð ï³äêðåñëèâ, ùî
÷è íå âïåðøå â ñòîëèö³ íîâ³ çåëå-
í³ çîíè ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íà ì³ñ-
öÿõ êîëèøí³õ íåñàíêö³îíîâàíèõ
çâàëèù, ïàðêîâîê, áóäìàéäàí÷è-
ê³â. «Ìè ïîâèíí³ ³íâåñòóâàòè â
ïàðêîâó ³íôðàñòðóêòóðó, ùîá âî-
íà áóëà ñó÷àñíîþ, ùîá Êè¿â áóâ
çåëåíèì ³ êîìôîðòíèì äëÿ âñ³õ
ìåøêàíö³â òà ãîñòåé. ² ìè ðîáè-
ìî âñå äëÿ öüîãî. Îäèí ³ç äèïëî-
ìàò³â êîëèñü êàçàâ ìåí³, ùî Êè-
¿â — öå ì³ñòî â ïàðêó. ² íàì ïî-
òð³áíî çáåðåãòè öåé ñòàòóñ íàé-

çåëåí³øîãî ì³ñòà ªâðîïè. ² òîìó
âïåðøå çà îñòàíí³õ 10 ðîê³â ìè
âèä³ëèëè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó áåç-
ïðåöåäåíòíó ñóìó íà îçåëåíåííÿ
ì³ñòà — 128 ìëí ãðí»,— ï³äêðåñëèâ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ìåøêàíö³ áóäèíê³â ïî âóë.
Ïîðèêà çàäîâîëåí³ «îáíîâêîþ».
«Òåïåð º äå ïîãóëÿòè ç ä³òüìè,
ïðîñòî ïîñèä³òè íà ëàâî÷ö³, öå
äóæå ïðèºìíî»,— êàæå Îêñàíà
Ãàâðèëþê, ìàìà 5-ð³÷íîãî Ìàð-
êà. À Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ çàö³-
êàâèâñÿ ì³ñöåì äëÿ âèãóëó ñî-
áàê. «Í³êîëè á íå ïîäóìàâ, ùî
äëÿ ñîáàê º ñïåö³àëüí³ òóàëåòè.
Öå òàê êëàñíî, êîëè ÷îòèðèëàï³ íå
âëàøòîâóþòü òóàëåò ñêð³çü, äå ¿ì
çàìàíåòüñÿ. À âçàãàë³, ÷èì á³ëü-
øå áóäå ñêâåð³â, ïàðê³â, ÿê êî-
ëèñü, òèì íàøå æèòòÿ áóäå çäî-
ðîâ³øèì ³ ÿñêðàâ³øèì»,— ïåðå-
êîíàíèé Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ �

Êîìôîðòàáåëüíà îàçà
� Ó íîâîìó ñêâåðèêó íà Âèíîãðàäàð³ º êëóìáè, ñó÷àñíà ñèñòåìà ïîëèâó, ë³õòàð³, ëàâî÷êè,

óðíè ³ íàâ³òü òóàëåòè äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí

Íà Âèíîãðàäàð³ ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïîì³æ
âèñîòîê ç’ÿâèâñÿ íîâèé ñêâåð. Ç ñåðåäèíè ë³òà ñòî-
ëè÷í³ çåëåíáóä³âö³ ïðàöþâàëè íàä áëàãîóñòðîºì
öüîãî êóòî÷êó â³äïî÷èíêà íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà.
Âëàøòóâàëè äîð³æêè, êëóìáè, âñòàíîâèëè ñó÷àñíó
ñèñòåìó ïîëèâó, âèñàäèëè æèâó îãîðîæó é äåðåâà,
ïåðåâàæíî ïàõó÷³ ëèïè, ïîñòàâèëè íîâ³ ë³õòàð³, ëà-
âî÷êè, óðíè ³ íàâ³òü òóàëåòè äëÿ äîìàøí³õ òâàðèí.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íà âóë. Âàñèëÿ Ïîðèêà, ùî â Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, â³äêðèëè çàòèøíèé ñêâåð 

Çàêëàäè ñîöñôåðè 
ï³äêëþ÷àþòü äî òåïëà

Êè¿â ïðàêòè÷íî ãîòîâèé äî îïàëþ-

âàëüíîãî ñåçîíó. Íàðàç³ ó ñòîëèö³

ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ ï³äêëþ÷åííÿ äî

òåïëà çàêëàä³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.Ïðî

öå â åô³ð³ òåëåêàíàëó ICTV çàÿâèâ

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî.

«ß äàâ ðîçïîðÿäæåííÿ,ùîá ç ïî-

íåä³ëêà ðîçïî÷àëè ïðîöåñ ï³äêëþ-

÷åííÿ äî îïàëåííÿ äèòÿ÷èõ ñàäê³â,

øê³ë, ë³êàðåíü. Öåé ïðîöåñ çàéìå

ê³ëüêà äí³â»,— íàãîëîñèâ ìåð Êèºâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî ï³ä-

êëþ÷åííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ â äâà åòà-

ïè — ñïî÷àòêó ñîö³àëüí³ çàêëàäè, à

ïîò³ì æèòëîâèé ôîíä.

Ìåð Êèºâà òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî

ñòîëè÷íà âëàäà ðîáèòü óñå äëÿ çà-

ïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ ºâðîïåéñüêî¿

ñèñòåìè åíåðãîçáåðåæåííÿ. Çîêðå-

ìà, çàóâàæèâ Â³òàë³é Êëè÷êî, çàâåð-

øóºòüñÿ ïðîãðàìà âñòàíîâëåííÿ 4 000

áóäèíêîâèõ òåïëîë³÷èëüíèê³â, ç ÿêèõ

âæå çìîíòîâàíî ïîíàä 3 000.

«Öå çáåðåæåííÿ íå ëèøå òåïëà,

öå çáåðåæåííÿ ãðîøåé êèÿí. Ó êîæ-

íîìó áóäèíêó,äå ñòî¿òü òàêèé ë³÷èëü-

íèê, áóäå åêîíîì³ÿ íà îïëàò³ çà òåï-

ëî äî 30 %»,—äîäàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé ãîëîâà.

Êð³ì òîãî,íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷-

êî, çàïðîâàäæóºòüñÿ ñèñòåìà, ÿêà äî-

çâîëÿº ðåãóëþâàòè ïîäà÷ó òåïëà â

êâàðòèðè. «Ìè ÷àñòî ñòèêàºìîñÿ ç

òàêîþ ñèòóàö³ºþ: íà âóëèöÿõ òåïëî,

à íàø³ áàòàðå¿ äóæå ãàðÿ÷³. Ìè â³ä-

÷èíÿºìî â³êíà, àëå ïðè öüîìó ñïëà-

÷óºìî çà òåïëî»,— ñêàçàâ â³í.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ï³ä-

êðåñëèâ, ùî ó ïîíàä 50 ñòîëè÷íèõ

áóäèíêàõ áóäå ïðîâåäåíà ðåêîí-

ñòðóêö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ òåïëîâèõ

ïóíêò³â ³ áóäå âñòàíîâëåíà ñèñòåìà

ïîãîäíîãî ðåãóëþâàííÿ ïîäà÷³ òåï-

ëà, ùî äîçâîëèòü ìåøêàíöÿì åêî-

íîìèòè åíåðã³þ ³ êîøòè. «Òàêèé òåï-

ëîâèé ïóíêò ðîçðàõîâàíèé íà îäèí

áóäèíîê. Êîøòóº ïðèáëèçíî 300 òèñ.

ãðí.Àëå çà òðè ðîêè ö³ âèòðàòè îêó-

ïîâóþòüñÿ. Òàêà ñèñòåìà ïîâèííà

ïðàöþâàòè â êîæíîìó áóäèíêó», —

íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çåëåí³ çîíè 
âïîðÿäêîâóþòü

Ïðàö³âíèêè êîìóíàëüíîãî îá’ºäíàí-

íÿ «Êè¿âçåëåíáóä» ùîäíÿ îáëàø-

òîâóþòü çîíè â³äïî÷èíêó äëÿ êèÿí.

Òàê, ï³ñëÿ ìîíòàæíî-áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò ó ñêâåð³ íà ïðîñïåêò³ Ïåòðà

Ãðèãîðåíêà, 36-38 áóäå âèñàäæåíî

24 äåðåâà, 43 êóù³ òà îáëàøòîâàíî

2 600 êâ. ì ãàçîíó.

Òàêîæ òðèâàþòü ðîáîòè íà âóëè-

ö³ Áåðåçíÿê³âñüê³é,12 ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³.

Çåëåíáóä³âö³ âëàñíèìè ñèëàìè

âæå â³äðåìîíòóâàëè äèòÿ÷èé ìàé-

äàí÷èê. Êð³ì òîãî, äåìîíòóâàëè ïëè-

òè, âñòàíîâèëè áîðäþðè, ï³äãîòóâà-

ëè ùåáåíåâó îñíîâó äëÿ âëàøòóâàí-

íÿ äîð³æîê ç ÔÅÌ.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання згоди комунальному підприємству 

«Автотранспортне підприємство виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)» 
на безоплатну передачу в позичку автомобіля громадській 

організації «Київський дитячий фонд»
Рішення Київської міської ради № 952/1816 від 10 вересня 2015 року

Відповідно до статей 327, 827, 828 Цивільного кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26, части'
ни п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи громадської
організації «Київський дитячий фонд» від 30 квітня 2015 року № 77 та комунального підприємства «Авто'
транспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі'
ністрації)» від 7 травня 2015 року № 288/8, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�з�од
��ом
нальном
�підприємств


«Автотранспортне�підприємство�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)»�на�безоплатн
�пе-

редач
�в�позич�
�безстро�ово��ромадсь�ій�ор-

�анізації�«Київсь�ий�дитячий�фонд»�транспорт-

но�о�засоб
 —�ле��ово�о�автомобіля�мар�и

Opel�Omega,�2002�ро�
�вип
с�
,�номер�шасі

(�
зова)�WOLOVBF6921030457,�первісною�ба-

лансовою�вартістю�118943,60��рн,�залиш�о-

вою�балансовою�вартістю�0,00��рн,�що�нале-

жить�до��ом
нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�переб
ває�на�балансі

�ом
нально�о�підприємства�«Автотранспорт-

не�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої

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

міністрації)».

2.�Ком
нальном
�підприємств
�«Автотранс-

портне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан
�Ки-

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

ної�адміністрації)»�
�ласти�до�овір�позич�и�з

�ромадсь�ою�ор�анізацією�«Київсь�ий�дитячий

фонд»�з�ідно�з�п
н�том�1�цьо�о�рішення�
�вста-

новленом
�за�онодавством�поряд�
�та�переда-

ти�йо�о��опію�до�Департамент
��ом
нальної

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

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

адміністрації).

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України 
Швед Марії Анатоліївни

Рішення Київської міської ради № 946/1810 від 3 вересня 2015 року
Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже'

ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541'III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216'IV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Пор
шити��лопотання�перед�Головою�Вер-

ховної�Ради�У�раїни�про�на�ородження�Почес-

ною��рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Швед

Марії�Анатоліївни —�заст
пни�а�дире�тора�з

виховної�роботи��імназії�№ 283�II-III�ст
пенів

Деснянсь�о�о�район
�м.�Києва�за�ба�аторічн


с
млінн
�працю,�висо�ий�професіоналізм,�ва-

�омий�особистий�внесо��
�розвито��освіти�У�ра-

їни.

2.�Управлінню�по�роботі�з�персоналом�апа-

рат
�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

�от
вати��лопотання�про�на�ородження�Почес-

ною��рамотою�Верховної�Ради�У�раїни�Швед

Марії�Анатоліївни —�заст
пни�а�дире�тора�з

виховної�роботи��імназії�№ 283�II-III�ст
пенів

Деснянсь�о�о�район
�м.�Києва�за�ба�аторічн


с
млінн
�працю,�висо�ий�професіоналізм,�ва-

�омий�особистий�внесо��
�розвито��освіти�У�ра-

їни.

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

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

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

�іональних�та�міжнародних�зв’яз�ів.

Київський міський голова
В. Кличко

Про схвалення умов реструктуризації у 2015 році 
боргових зобов’язань міста Києва 

(облігацій внутрішньої 
місцевої позики серії G)

Рішення Київської міської ради № 939/1803 від 3 вересня 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 Державний бюджет України на 2015 рік»,
рішень Київської міської ради від 01 листопада 2012 року № 348/8632 «Про здійснення в 2012 році внутріш'
нього 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

пози�и�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої

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

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

позичення�до�бюджет
�міста�Києва»�(облі�ацій

вн
трішньої�місцевої�пози�и�серії�G).

2.�Схвалити�істотні�
мови�рестр
�т
ризації

облі�ацій�вн
трішньої�місцевої�пози�и�серії�G,�а

саме:

2.1.�Вид,�розмір�та�валюта�запозичення�(ос-

новна�с
ма�бор�
):�вн
трішні�запозичення�
�с
-

мі�1�915�253,0�тис.��ривень.

2.2.�Відсот�ова�став�а�за��орист
вання�за-

л
ченими��оштами:�15,25�%�річних.

2.3.�Термін�сплати�основної�с
ми�бор�
:�19

�р
дня�2016�ро�
.

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

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

ди�з�питань�бюджет
�та�соціально-е�ономічно-

�о�розвит�
.

Київський міський голова
В. Кличко

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 929/1793 від 3 вересня 2015 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

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

ВИРІШИЛА:

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

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

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

ради�03.09.2015,�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

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

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

т
.

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

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

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.09.2015�№ 929/1793

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

на пленарному засіданні Київської міської ради 03.09.2015
№ п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Київському міському голові Кличку В. В. Директору Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О. Г. 
Щодо надання інформації про причини затримки спорудження
спортивно-торговельно-розважального комплексу на перетині
просп. Леся Курбаса та вул. Академіка Корольова у
Святошинському районі м. Києва

2. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Поліщуку О. Г. 
Щодо вжиття заходів з встановлення факту нецільового
використання земельної ділянки на вул. Воскресенській, 2-а

3. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо встановлення засобів обмеження паркування
автотранспорту на вул. Лаврській

4. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо відновлення благоустрою території Замкової гори у
Шевченківському районі м. Києва

5. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо надання копій дозвільної документації на будівельні роботи
на вул. Полковника Потєхіна, 9

6. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо надання копій дозвільної документації на будівельні роботи
на просп. Голосіївському, 74

7. АНДРІЙКО Руслан Юрійович Директору Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо перевірки правомірності ведення будівництва за адресою:
вул. Буслівська, 12, 14/2, вул. Новоселицька, 23, 25/4 на предмет
дотримання містобудівного законодавства

8. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо економічної обґрунтованості вартості встановлення газових
лічильників

9. БАЛЕНКО Артур Ігорович Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В. 
Щодо розслідування відносно Кредитної Спілки "13-а зарплата"

10. БАЛЕНКО Артур Ігорович Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В. 
Щодо приватизації кімнати у буд. № 20, кв. 4, на вул. Паньківській
в Голосіївському районі м. Києва

11. БАЛЕНКО Артур Ігорович Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В. 
Щодо запуску маршрутного таксі

12. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо відновлення постачання гарячої води

13. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Рябікіну П. Б. 
Щодо будівництва багатоповерхового будинку у небезпечній зоні

14. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо ремонту аварійного будинку біля дитячого садка

15. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо перерахунку оплати відносно температурного стану в
квартирі

16. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо здачі підвалу в оренду

17. БАЛЕНКО Артур Ігорович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги та вирішення житлового
питання

18. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Миколаєнко Н. М.

19. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Богданович Є. О.
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20. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Деньгіній Н. К.

21. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Деньгіну Є. В.

22. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Косьміній Л. П.

23. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Циганковій В. Т.

24. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Давтяну Ю. К.

25. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Сенюк Т. М.

26. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Ніконовій З. В.

27. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Сенюку В. О.

28. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Кирилюку О. В.

29. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо здійснення асфальтування дорожнього покриття
прибудинкової території буд. № 9-з на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі м. Києва

30. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо здійснення асфальтування дорожнього покриття
прибудинкової території буд. № 9 на вул. Декабристів у
Дарницькому районі м. Києва

31. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо здійснення асфальтування дорожнього покриття
прибудинкової території буд. № 9-а на просп. Миколи Бажана у
Дарницькому районі м. Києва

32. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Матковському А. С.

33. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо вирішення питання кронування сухого дерева, яке
розміщене на прибудинковій території буд. № 5-б на вул.
Декабристів у Дарницькому районі м. Києва

34. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо перенесення дитячого майданчика, що розміщений на
прибудинковій території буд. № 5-б на вул. Декабристів у
Дарницькому районі м. Києва

35. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо ремонту козирків над дверима вхідних груп у під'їздах буд.
№ 5-б на вул. Декабристів у Дарницькому районі м. Києва

36. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо заміни вікон між поверхами буд. № 5-б на вул. Декабристів
у Дарницькому районі м. Києва

37. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо ремонту сходів між поверхами буд. № 5-б на вул.
Декабристів у Дарницькому районі м. Києва

38. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо заміни поштових скриньок у під'їздах буд. № 5-б на вул.
Декабристів у Дарницькому районі м. Києва

39. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо заміни/ремонту ліфтів у під'їздах буд. № 5-б на вул.
Декабристів у Дарницькому районі м. Києва

40. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо перерахунку газу у кв. № 121, буд. № 7-а на просп. Миколи
Бажана у Дарницькому районі м. Києва

41. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Старостенко Г. В. 
Щодо розформування 1-г класу гімназії № 237, що розміщена за
адресою: вул. Архітектора Вербицького, 28-г у Дарницькому
районі м. Києва

42. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Старостенко Г. В. 
Щодо влаштування дитини у дошкільний навчальний заклад

43. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Рябікіну П. Б. 
Щодо приватизації земельної ділянки

44. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо перенесення соціальної мобільної їдальні

45. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Бендюк Р. І.

46. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Киричик Я. В.

47. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Ржепко Є. Л.

48. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Пашковській В. М.

49. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Носаль В. М.

50. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Спичак Н. І.

51. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Алексєєвій Н. Г.

52. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В. 
Щодо встановлення технічних засобів обмеження швидкості руху
транспорту перед аркою та на відстані 100 кв. м після арки буд. № 9
на вул. Декабристів у Дарницькому районі м. Києва

53. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо здійснення асфальтування дорожнього покриття біля
кінотеатру "Факел", що розміщений на просп. Миколи Бажана, 3 
у Дарницькому районі м. Києва

54. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Першому заступнику голови Київської міської державної
адміністрації Ніконову І. В. 
Щодо запровадження зупинки комунального транспорту
автобусного маршруту № 45 біля "Макдональдса" на ст. метро
"Харківська" у Дарницькому районі м. Києва

55. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Журавель Л. О.

56. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Холодній Т. Є.

57. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Печерських Т. М.

58. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Бакуловій Є. О.

59. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Клоковій Н. К.

60. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Бузінській О. М.

61. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Сидоровій А. П.

62. БАЛЕНКО Ігор Миколайович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Радуцькому М. Б. 
Щодо надання матеріальної допомоги гр. Нестеренко Т. А.

63. БЕЗПАЛИЙ Олексій Ігорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо назви скверу за адресою: вул. Мате Залки, 10-г на честь
загиблого воїна в АТО

64. БЕРЕЗОВСЬКИЙ Андрій Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо порушення посадовими особами Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації вимог чинного законодавства
при розгляді депутатського звернення

65. БРИЧУК Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо вирішення житлових проблем гр. Надоленка А. С.

66. БРИЧУК Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо вирішення проблемних питань мешканців житлових
будинків № № 28, 28-а на бульв. Лесі Українки у Печерському
районі м. Києва

67. БРИЧУК Костянтин Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо вирішення проблемних питань мешканців житлових
будинків № № 6/8, 9, 10 на вул. Тверський тупик у Печерському
районі м. Києва

68. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо реконструкції кінотеатру ім. Ю. Гагаріна на вул. Щусєва, 5 у
Шевченківському районі м. Києва

69. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо демонтажу зупиночного комплексу за адресою: м. Київ,
просп. Палладіна, парна сторона, зупинка "Станція метро
"Академмістечко"

70. БРОДСЬКИЙ Олександр Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо виділення коштів на коригування проектно-кошторисної
документації на будівництво централізованих каналізаційних
мереж на масиві Сирець у Шевченківському районі

71. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Голові Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо можливості модернізації конструкції житлового будинку у
Печерському районі міста Києва

72. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо проведення повірки дотримання норм санітарного та
епідемічного законодавства України на підприємстві,
розташованому на вул. Малокитаївській, 7 у Голосіївському районі
м. Києва

73. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович В. о. прокурора м. Києва Валендюку О. С. 
Щодо зловживання владою органами досудового розслідування

74. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві,
головному державному санітарному лікарю м. Києва Рубану О. М.
Щодо проведення перевірки дотримання норм санітарного та
епідемічного законодавства України на підприємстві,
розташованому на вул. Малокитаївській, 7 у Голосіївському районі
м. Києва

75. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо усунення дефектів сходових клітин, часткового ремонту
капітальної стіни на тильній стороні будинку на вул. Немировича-
Данченка, 5 та перевірки законності розміщення малих
архітектурних форм біля пологового будинку № 1 у Печерському
районі міста Києва

76. ВОВЧЕНКО Олександр Леонідович Т. в. о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А. А. 
Щодо проведення повірки дотримання норм санітарного та
епідемічного законодавства України на підприємстві,
розташованому на вул. Малокитаївській, 7 у Голосіївському районі
м. Києва

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

78. ГАПЧУК Максим Миколайович Київському міському голові, Голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Директору Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Фіданян О. Г. 
Щодо кількості закладів освіти, що здають в оренду приміщення в
дитячих садках та школах м. Києва

79. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Голові Київської міської державної адміністрації, Київському
міському голові Кличку В. В. 
Щодо завершення будівництва житлового будинку за адресою: 
м. Київ, вул. Старонаводницька, 2 - 20

80. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Голові Київської міської державної адміністрації, Київському
міському голові Кличку В. В. 
Щодо забезпечення безпечного руху пішоходів по тротуару на вул.
Наталії Ужвій

81. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Голові Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
Мартинчуку С. О. 
Щодо створення незручностей при використанні власниками та
орендарями допоміжних приміщень/споруд прибудинкової
території на вул. Лютеранській, 30

82. ГОЛОВНЯ Роман Григорійович Директору Департаменту комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Гудзю А. А. 
Щодо створення незручностей при використанні власниками та
орендарями допоміжних приміщень/споруд прибудинкової
території на вул. Лютеранській, 30
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83. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Директору КП "Керуюча компанія Дарницького району м. Києва"
Хоменку В. М. 
Щодо проведення різноманітних ремонтних робіт, а також робіт з
благоустрою на прибудинкових та інших територіях Дарницького
району міста Києва

84. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В. 
Щодо організації та нормалізації пасажирських перевезень на
автобусному маршруті № 108 у Дарницькому районі міста Києва

85. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення водопостачання та створення умов для
нормального проживання мешканців приватних домоволодінь, що
розташовані на вул. Зовнішній, вул. Дніпровій, вул. Батуринській та
вул. Тальнівській у 2-му мікрорайоні житлового масиву Позняки
Дарницького району міста Києва

86. ГОРДОН Дмитро Ілліч Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо захисту прав та інтересів співвласників багатоповерхового
будинку на вул. Саксаганського, 121

87. ГОРДОН Дмитро Ілліч Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо благоустрою прибудинкової території

88. ГОРДОН Дмитро Ілліч Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Старостенко Г. В. 
Щодо правомірності призначення на посаду директора
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

89. ГОРДОН Дмитро Ілліч Т. в. о. голови Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації Мондриївському В. М. 
Щодо проведення капітального ремонту в будинку

90. ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо впровадження світлофорного регулювання на вул.
Закревського, 29 та неналежного розгляду депутатських звернень

91. ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо скасування рішення Деснянської районної в м. Києві ради
від 03.06.2003 № 20

92. ГУЛЕЙ Ярослав Танасійович В. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у
Київській області Шумському А. Г. 
Щодо повернення земельної ділянки законному власнику 
гр. Мулярчук Л. І.

93. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович Київському міському голові, Голові Київської міської державної
адміністрації Кличку В. В. Директору Департаменту державної
архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві Горобченко Л. А.
Щодо дотримання норм містобудівного та архітектурного
законодавства України при знесенні та проведенні будівельних
робіт у буд. № 1 на вул. Сагайдачного

94. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович В. о. директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Арешкович А. О. 
Щодо надання інформації стосовно платних послуг, що надаються
комунальними та державними закладами охорони здоров'я в місті
Києві, з обов'язковим зазначенням вартості таких послуг

95. ГУСОВСЬКИЙ Сергій Михайлович В. о. директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Арешкович А. О. 
Щодо дефіциту використання бюджетних коштів у сфері охорони
здоров'я за перше півріччя 2015 року та щодо заходів, які
впроваджені та які плануються впровадити з метою покриття
дефіциту бюджету у сфері охорони здоров'я

96. ДВОРНІКОВ Віктор Металович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заяви гр. Фединої Г. А. стосовно низької температури в її
квартирі під час опалювального сезону

97. ДВОРНІКОВ Віктор Металович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо фінансування розроблення проектно-кошторисної
документації будівництва комунального дитячого садка на вул.
Академіка Вільямса, 10 (7) та передбачення цих витрат у Програмі
економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 - 2018 роки

98. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо питання призначення завідуючого дошкільним навчальним
закладом № 241 (вул. Печерський узвіз, 18)

99. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.
Щодо стану утримання двору буд. № 18/20 на вул. Суворова

100. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення незавершеного будівництва на вул.
Старонаводницькій, 2 - 20, діл. 14

101. ДІДЕНКО Ярослав Олександрович Київському міському голові Кличку В. В. Голові Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації Мартинчуку С. О.
Щодо перевірки шуму від розважальних закладів, що заважають
киянам

102. КАРПЕНКО Анатолій Якович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо невиконання своїх посадових обов'язків т. в. о. голови
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуком В. М.

103. КЛЮС Олександр Васильович Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О. В. 
Щодо незаконного відключення гарячого водопостачання
мешканцям житлово-будівельного кооперативу "Дарниця-2"

104. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А. 
Щодо встановлення освітлення у дворі та здійснення ремонту у
четвертому під'їзді буд. № 3 на вул. Героїв Оборони у
Голосіївському районі м. Києва

105. КОЛІСНІЧЕНКО Олександр
Миколайович

Голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації
Мельничуку А. А. 
Щодо вжиття заходів для забезпечення вільного проходу громадян
на територію буд. 130 на просп. Голосіївському

106. КОЛОДІЙ Богдан Васильович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо законності будівництва на земельній ділянці між вул.
Клавдіївською та вул. Бахмацькою та її цільового призначення

107. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення засобів примусового обмеження швидкості
(лежачих поліцейських) біля буд. № 5 на вул. Драгоманова у
Дарницькому районі м. Києва

108. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо проведення ремонтних робіт зливної каналізації біля буд. 
№ 5 на вул. Драгоманова у Дарницькому районі м. Києва

109. КОСТЮК Сергій Анатолійович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо незадовільного санітарного стану прилеглої території до
озера Сонячного з боку вул. Драгоманова у Дарницькому районі
м. Києва

110. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо належного прибирання сміття у будинках та прибудинкових
територіях у Шевченківському районі м. Києва

111. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо усунення проблем, пов'язаних з експлуатацією ліфтів у буд.
№ 12 на вул. Підгірній, та надання недостовірної інформації
Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією
на депутатське звернення

112. КУТНЯК Святослав Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо завершення робіт по підключенню буд. № 9 на вул.
Дегтярівській до централізованого теплопостачання

113. КУЗИК Петро Миколайович В. о. прокурора м. Києва Валендюку О. С. Київському міському
голові, Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Директору Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо порушення чинного законодавства України у сфері
містобудування шляхом проведення самочинного будівництва

114. ЛАПШОВ Олександр Васильович Голові правління ПАТ "Київгаз" Горовому С. О. 
Щодо встановлення газового лічильника

115. ЛАПШОВ Олександр Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо благоустрою прибудинкової території житлово-
будівельного кооперативу "Хімік-17"

116. ЛАПШОВ Олександр Васильович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Пантелеєву П. О. 
Щодо благоустрою прибудинкової території житлового будинку на
просп. Маяковського, 62-а

117. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. 
Директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
В. о. директора комунального підприємства "Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"
Болоту А. В. 
Щодо ремонту вантажного ліфта у буд. № 20-а на просп. Героїв
Сталінграда в Оболонському районі м. Києва

118. ЛЕЩЕНКО Юрій Володимирович Київському міському голові Кличку В. В. 
Директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О. В. 
Щодо відновлення гарячого водопостачання у буд. № 14-а, 
№ 14-б, № 14-в, № 14-є та № 16 на просп. Оболонському

119. ЛИМАР Юлія Володимирівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо перевірки законності розміщення та функціонування
автозаправного комплексу на вул. Дегтярівській, 37 у
Шевченківському районі м. Києва

120. МЕЛІХОВА Тетяна Іванівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо асфальтування внутрішньоквартальних проїздів на вул.
Ромена Роллана, № № 13, 13-а, 13-б, 13-в, 13-г, на вул. Зодчих, 
№ № 62, 62-а, 62-б, на вул. Жмеринській, № № 24, 22 та
встановлення світлофорів на вул. Жмеринській, 24 у
Святошинському районі м. Києва

121. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо благоустрою прибудинкової території та ремонту у буд. 1-б
на вул. Героїв Космосу у Святошинському районі м. Києва

122. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вирішення питання забезпечення гр. Ахмадової Б. Д., яка
проживає за адресою: вул. Виборзька, 18/20, кв. 12, умовами
проживання, що відповідають санітарно-гігієнічним та технічним
нормам

123. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення майданчика для вигулу собак за адресою: вул.
Чорнобильська, 24/26 у Святошинському районі м. Києва

124. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вільного доступу до озера за адресою: вул. Ушакова у
Святошинському районі м. Києва

125. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення світлофорів на масиві Новобіличі у
Святошинському районі м. Києва

126. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення тролейбусного маршруту від масиву
Новобіличі до станції метро "Святошин" у Святошинському районі
м. Києва

127. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо руху автомобілів по прибудинковій території за адресою:
вул. Командарма Уборевича, 4 у Святошинському районі м. Києва

128. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вирішення питання забезпечення гр. Небесної К. Т., яка
проживає за адресою: вул. Комісара Рикова, 5, кв. 32, умовами
проживання, що відповідають санітарно-гігієнічним та технічним
нормам

129. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вирішення питання забезпечення гр. Малащинської Н. Ф.,
яка проживає за адресою: вул. Феодори Пушиної, 23, кв. 4,
умовами проживання, що відповідають санітарно-гігієнічним та
технічним нормам

130. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Шкуру М. Ю. 
Щодо надання інформації стосовно подальшого фінансування та
використання Центру дитячої та юнацької творчості на вул. Героїв
Севастополя, 35 у Солом'янському районі м. Києва

131. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Шкуру М. Ю. 
Щодо надання інформації про цільове призначення бойлерної, яка
знаходиться у дворі буд. № 33 на вул. Героїв Севастополя у
Солом'янському районі м. Києва

132. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Начальнику управління праці та соціального захисту населення
Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
Лактіоновій Т. Ю. 
Щодо надання пільг на комунальні послуги гр. Герасимову Д. Ю.

133. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О. О. 
Щодо ремонту дороги біля будинку за адресою: вул.
Чорнобильська, 24/26, під'їзд № 1 у Святошинському районі 
м. Києва

134. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О. О. 
Щодо ремонту доріг на вул. Командарма Уборевича та на вул.
Осінній у Святошинському районі м. Києва

135. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О. О. 
Щодо ремонту дороги на вул. Обухівській у Святошинському
районі м. Києва

136. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у дитячому садку за адресою:
вул. Клавдіївська, 36 у Святошинському районі м. Києва

137. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо приведення в належний стан бювету за адресою: вул.
Генерала Наумова, 27 у Святошинському районі м. Києва

138. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо приведення в належний стан бювету за адресою: вул.
Командарма Уборевича, 24 у Святошинському районі м. Києва

139. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо ремонту підвального приміщення, яке знаходиться в
аварійному стані, за адресою: вул. Командарма Уборевича, 4 у
Святошинському районі м. Києва
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140. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо встановлення вікон на сходових клітинах між поверхами
будинку за адресою: вул. Клавдіївська, 32/4 у Святошинському
районі м. Києва

141. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
Сагайдаку І. В. 
Щодо ремонту дитячих майданчиків у Святошинському районі 
м. Києва

142. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Фіданян О. Г. 
Щодо надання інформації стосовно фінансування та використання
Центру дитячої та юнацької творчості на вул. Героїв Севастополя,
35 у Солом'янському районі м. Києва

143. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Голові правління-генеральному директору ПАТ "Акціонерна
компанія "Київводоканал" Білику А. О. 
Щодо проблем з каналізацією біля буд. № 20 на вул.
Пржевальського у Солом'янському районі м. Києва

144. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві Горобченко Л. А. 
Щодо законності планування і забудови спортивного комплексу та
зеленої зони Національного авіаційного університету на просп.
Космонавта Комарова, 1 у Солом'янському районі м. Києва

145. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О.
Щодо класифікації та інвентаризації зелених насаджень, що
знаходяться на території Національного авіаційного університету
за адресою: просп. Космонавта Комарова, 1 у Солом'янському
районі м. Києва

146. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві,
головному державному санітарному лікарю м. Києва Рубану О. М.
Щодо необхідності здійснення заходів санітарно-епідеміологічного
нагляду у буд. № 19 на бульв. Кольцова у Святошинському районі
м. Києва

147. МІСЮРЕНКО Євгеній Валерійович Виконавчому директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Магері Ю. М. 
Щодо надання договору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" на гаряче
водопостачання мешканцям будинку за адресою: вул. Підлісна, 2,
кв. 179 та нарахування комунальних платежів згідно з показниками
лічильників

148. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо питання обмеження руху вантажного автотранспорту

149. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо розгляду звернення гр. Кравченко Ю. В.

150. МІЩЕНКО Олександр Григорович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо розміщення комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 Дніпровського
району м. Києва" за адресою: пров. Лобачевського, 2

151. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо відновлення гарячого водопостачання в буд. № 1 на вул.
Академіка Стражеска

152. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Голові Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Шкуру М. Ю. 
Щодо відновлення гарячого водопостачання в буд. № 1 на вул.
Академіка Стражеска

153. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Директору Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Новицькому Д. Ю. 
Щодо відновлення гарячого водопостачання в буд. № 1 на вул.
Академіка Стражеска

154. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л. 
Щодо встановлення дверей або решіток на вхід у підвал буд. 
№ 2-б на вул. Північній

155. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л. 
Щодо проведення ремонтних робіт у частині буд. № 42-а на вул.
Героїв Дніпра

156. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Цибульщаку О. Л. 
Щодо реконструкції спортивного майданчика біля буд. № 26 на
просп. Героїв Сталінграда та буд. № 1, № 1-а, № 5 на вул. Північній

157. МИХАЙЛЕНКО Владислав
Олегович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Білоцерковцю Д. О. 
Щодо здійснення заходів для унеможливлення викидання сміття
на затоці Верблюд в Оболонському районі м. Києва

158. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення засобу для обмеження швидкості на дорогах
біля авторинку та встановлення світлофора на перехресті буд. 
№ 21-а та № 27-а на вул. Райдужній та на кінцевій зупинці
тролейбусу № 29

159. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо доопрацювання та затвердження детального плану території
парку культури і відпочинку "Гідропарк"

160. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо завезення на прибудинкову територію чорнозему та ремонту
у під'їздах буд. № 36 на вул. Сєрова у Дніпровському районі 
м. Києва

161. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заміни вікон у буд. № 15-б на бульв. Перова у
Дніпровському районі м. Києва

162. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення теплових лічильників у будинках мешканців
житлового масиву Райдужний у Дніпровському районі м. Києва

163. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо відновлення асфальтового покриття біля буд. № 11 на бульв.
Перова у Дніпровському районі м. Києва

164. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення дитячого майданчика біля буд. № 11 на бульв.
Перова у Дніпровському районі м. Києва

165. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо включення благоустрою парку культури і відпочинку
"Гідропарк" у перелік об'єктів Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2016 рік

166. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заміни старих зношених труб у підвальному приміщенні буд.
№ 25-а на бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва

167. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо вирішення питання подальшої долі будівлі за адресою: вул.
Райдужна, 33-а, приведення її балансоутримувачем у відповідний
до санітарно-гігієнічних норм стан та догляду за дотриманням
порядку на території

168. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення газового лічильника гр. Камишній Т. С., яка
проживає за адресою: бульв. Перова, № 9-в, кв. 26

169. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заміни вікон та поштових скриньок у під'їзді буд. № 11 на
бульв. Перова у Дніпровському районі м. Києва

170. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заміни поштових скриньок у під'їзді буд. № 15-б на бульв.
Перова у Дніпровському районі м. Києва

171. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення у підвальному приміщенні циркуляційного
насосу для подачі гарячої води та крану для поливу зелених
насаджень на прибудинковій території буд. № 25-а на бульв.
Перова у Дніпровському районі м. Києва

172. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заміни поштових скриньок у під'їздах № № 3, 4, 5, 6 буд. 
№ 36 на вул. Сєрова у Дніпровському районі м. Києва

173. ОВРАМЕНКО Олена Вікторівна Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо проведення капітального ремонту у під'їзді № 1 буд. № 26-б
на просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва

174. ОКОПНИЙ Олексій Юрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо погашення заборгованості перед ДП "Укржитлосервіс"

175. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо проведення ремонтних робіт в буд. № 15 на вул. Шолом-
Алейхема

176. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо проблем освітлення

177. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О. В. 
Щодо неналежної температури гарячого водопостачання
житлових будинків мікрорайону Биківня

178. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо заміни віконних рам на сходових клітинах у буд. № 26 та 
№ 34 на вул. Братиславській

179. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо капітального ремонту стояків гарячого і холодного
водопостачання та каналізаційної системи в буд. № 16 на вул.
Курчатова

180. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Заступнику голови Київської міської державної адміністрації
Старостенко Г. В. 
Щодо звільнення приміщення в дитячому садку за адресою: вул.
Братиславська, 14-а та перенесення місця розташування вечірньої
школи III ступеня № 18

181. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо встановлення віконних рам у спортивній залі ЗНЗ № 190 за
адресою: вул. Шолом-Алейхема, 16-а

182. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо виділення коштів для відновлення первісного стану
земельної ділянки за адресою: вул. Кіото, 5 - 9

183. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо розробки Програми поетапної сплати придбання і
встановлення лічильників ГВП та ХВП

184. ОПАДЧИЙ Ігор Михайлович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Щодо надання інформації стосовно намірів ПАТ ХК "Київміськбуд"
повторно отримати право оренди земельної ділянки за адресою:
вул. Кіото, 5 - 9

185. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо заборгованості мешканців міста Києва за спожиту
електроенергію

186. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо невиплати заробітної плати працівникам комунального
підприємства "Київпасстранс"

187. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо виконання вимог розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 08 вересня 1997 року № 1372 "Про
порядок утримання і поводження з домашніми та іншими
тваринами в м. Києві"

188. ПАБАТ Олександр Вікторович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо надання в оренду приміщення комунальної власності ФОП
Ляшенко Ю. П.

189. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення газових приладів обліку в квартирах
мешканців Дарницького району м. Києва

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

191. ПАВЛИК Віталій Андрійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо здійснення заходів, пов'язаних із відновленням роботи
дошкільного навчального закладу на вул. Дніпродзержинській у
Дарницькому районі м. Києва

192. ПИШНЯК Вадим Петрович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо встановлення дитячого майданчика біля буд. № 21 на вул.
Якуба Коласа у Святошинському районі м. Києва

193. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського району м. Києва" Радику В. І. 
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації Дударю М. П. 
Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О. В. 
Щодо неналежного стану схеми електропостачання житлового
будинку на вул. Антонова, 17

194. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського району м. Києва" Радику В. І. 
В.о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації Дударю М. П. 
Щодо аварійного стану підвалу житлового буд. № 24 на вул.
Єреванській

195. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю. В. о. прокурора м. Києва Валендюку О. С. 
Начальнику Головного управління ДФС у м. Києві Демченко Л. Д. 
Щодо проблем, пов'язаних з розташуванням у буд. № 31, корпус
№ 2 на вул. Уманській продуктового магазину

196. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського району м. Києва" Радику В. І. 
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації Дударю М. П. 
Щодо неналежного стану асфальтового покриття на
прибудинковій території житлового будинку № 5 на вул.
Єреванській

197. СЕМЕНЕНКО Олександр
Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В.
Голові Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації
Шкуру М. Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Солом'янського району м. Києва" Радику В. І. 
В. о. директора КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації Дударю М. П. 
Щодо житлово-комунальних проблем у буд. № 31, корпус № 2 на
вул. Уманській
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Про зарахування та прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва інженерних мереж 

зовнішнього освітлення з обладнанням 
КП «Житлоінвестбуд — УКБ»

Розпорядження № 261 від 25 березня 2015 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, статті 60 Закону України «Про місцеве самовря(

дування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкуван(
ня прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків,
інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення КП «Житлоінвестбуд —
УКБ» (листи від 16 липня 2014 року № 114/3157, від 26 вересня 2014 року № 114/3157/2 та від 14 жовтня 2014
року № 114/3157/3), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

198. СУЛИГА Юрій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо небезпеки падіння конструктивних елементів фасаду

199. СУЛИГА Юрій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо корупції в роботі паркувальних майданчиків біля
Дарницького ринку

200. СУЛИГА Юрій Анатолійович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту трамвайних колій та надання неправдивої
інформації на депутатський запит

201. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо заборони функціонування паркувального майданчика на
вул. В. Васильківській, 85/87 у Печерському районі м. Києва

202. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо демонтажу тимчасової споруди на вул. Щорса, № 15, корпус
№ 3 у Печерському районі м. Києва

203. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення належного санітарного стану та благоустрою
біля підземного пішохідного переходу станції метро "Олімпійська"

204. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо забезпечення гр. Колесникова Я. А., інваліда першої групи,
автомобілем

205. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо відновлення знаку зупинки "Вул. Анрі Барбюса" на розі вул.
Щорса у Печерському районі м. Києва

206. ТЕРЕНТЬЄВ Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В. В. 
Щодо вирішення питань по відновленню будівництва житлового
будинку на вул. Старонаводницькій, 2 F 20 у Печерському районі
м. Києва

207. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ситуації зі стихійною торгівлею в м. Києві

208. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег Станіславович Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Репіку
В. М. 
Щодо надання інформації про обсяг заборгованості бюджету міста
Києва по облігаціях

209. ФЕДОРЕНКО Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо розміщення реклами в м. Києві

210. ШВИРИД Микола Васильович Директору Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Козловському О. В. 
Щодо надання інформації стосовно відкриття автомобільного руху
по вул. Петра Дегтяренка в Оболонському районі м. Києва

211. ШВИРИД Микола Васильович Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В. В. 
Щодо надання інформації стосовно безкоштовного проїзду в
метрополітені столиці працівників МВС, які працюють в м. Києві

212. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо вирішення проблеми транспортного сполучення у
мікрорайоні Звіринецькому Печерського району м. Києва

213. ШЛАПАК Алла Василівна Київському міському голові Кличку В. В. 
Щодо ремонту асфальтового покриття прибудинкової території
буд. № 1/2 на вул. Кіквідзе у Печерському районі м. Києва

214. ЯЛОВИЙ Костянтин
Володимирович

Київському міському голові Кличку В. В. 
Генеральному директору ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" Фоменку О. В. 
Щодо встановлення загальнобудинкових лічильників теплової
енергії

215. ЯЛОВИЙ Костянтин
Володимирович

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації Гарязі О. О. 
Щодо термінів виконання робіт з капітального ремонту стадіону
"Піонер" на вул. Туполєва, 22Fд у Шевченківському районі м. Києва

216. ЯЛОВИЙ Костянтин
Володимирович

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації Гарязі О. О. 
Щодо термінів виконання робіт з ремонту житлового фонду у
Шевченківському районі м. Києва

Київський міський голова В. Кличко

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�та�за�ріпи-

ти�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за��ом�-

нальним�підприємством�еле�тромереж�зов-

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

ло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�освітлення

з�обладнанням�КП�«Житлоінвестб�д —�УКБ»

з�ідно�з�додат�ом�1.

2.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�та

за�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відання�за

�ом�нальним�підприємством�еле�тромереж

зовнішньо�о�освітлення�м.�Києва�«Київмісь�-

світло»�інженерні�мережі�зовнішньо�о�освіт-

лення�з�обладнанням�КП�«Житлоінвестб�д—�УКБ»

з�ідно�з�додат�ом�2.

3.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�інженерних�мереж�зовнішньо�о�освітлення�з

обладнанням,�зазначених���п�н�ті�1�та�п�н�ті�2

цьо�о�розпорядження.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про надання одноразової адресної соціальної матеріальної 

допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств
населення міста Києва з нагоди відзначення Дня захисника

України у 2015 році
Розпорядження № 950 від 24 вересня 2015 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу(
стріч киянам» на 2011(2015 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення міс(
та Києва та з нагоди відзначення Дня захисника України у 2015 році, в межах функцій органу місцевого са(
моврядування:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���о�ремим��ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення�міста

Києва�з�на�оди�відзначення�Дня�захисни�а

У�раїни���2015�році,�а�саме:

��розмірі�1700��рн:

членам�сімей�осіб,�із�числа�жителів�міста�Ки-

єва,�смерть�я�их�пов’язана�з��частю�в�масо-

вих�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�-

лися���період�з�21�листопада�2013�ро���по�21

люто�о�2014�ро���(Небесна�сотня)�а�та�ож�осіб,

я�им�посмертно�присвоєно�звання�Герой�У�ра-

їни�за��ромадянсь���м�жність,�патріотизм,��е-

роїчне�відстоювання��онстит�ційних�засад�де-

мо�ратії,�прав�і�свобод�людини,�самовіддане

сл�жіння�У�раїнсь�ом��народові,�виявлені�під

час�Революції��ідності;

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,�я�і�от-

римали�тяж�і�тілесні��ш�одження�під�час��час-

ті���масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що

відб�лися���період�з�21�листопада�2013�ро���по

21�люто�о�2014�ро��;

особам,�із�числа�жителів�міста�Києва,��час-

ни�ам�антитерористичної�операції;

членам�сімей�осіб,�із�числа�жителів�міста�Ки-

єва,�я�і�за�ин�ли�(померли)�внаслідо��пора-

нення,��онт�зії�чи��аліцтва,�одержаних�під�час

�часті�в�антитерористичній�операції.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити,�за�рах�но���оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2015�рі��на

ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч��иянам»�на�2011-2015�ро�и»,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�17�люто�о�2011�ро���№ 19/5406�(в�реда�-

ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�04�бе-

резня�2015�ро���№ 165/1030),�надання�одно-

разової�адресної�соціальної�матеріальної�до-

помо�и�на�за�альн��с�м���оштів�19 376,3�тис.

�рн�о�ремим��ате�оріям�соціально�незахище-

них�верств�населення�міста�Києва,�зазначе-

ним���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Виплат��одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�орі-

ям�соціально�незахищених�верств�населення�міс-

та�Києва�з�на�оди�відзначення�Дня�захисни�а

У�раїни���2015�році�проводити:

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�ор�а-

нах�праці�та�соціально�о�захист��населення,

відповідно�до�Поряд���виплати�пенсій�та��ро-

шової�допомо�и�за�з�одою�пенсіонерів�та�одер-

ж�вачів�допомо�и�через�їх�поточні�рах�н�и��

бан�ах,�затверджено�о�постановою�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�від�30�серпня�1999�ро��

№ 1596,�та�Інстр��ції�про�виплат��та�достав��

пенсій,�соціальних�допомо��національним�опе-

ратором�поштово�о�зв’яз��,�затвердженої�на-

�азом�Міністерства�транспорт��та�зв’яз���У�ра-

їни,�Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и

У�раїни�від�28��вітня�2009�ро���№ 464/156,�по-

становою�правління�Пенсійно�о�фонд��У�ра-

їни�від�28��вітня�2009�ро���№ 14-1,�зареєстро-

ваної�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�2�липня

2009�ро���за�№ 592/16608.

При�цьом��держателям�«Карт�и��иянина»�ви-

плата�допомо�и�проводиться�шляхом�зарах�ван-

ня��оштів�на��арт�овий�рах�но��в�рам�ах�впро-

вадження�прое�т��системи�«Карт�а��иянина».

3.�Одноразова�адресна�соціальна�матері-

альна�допомо�а,�я�а�не�б�ла�своєчасно�випла-

чена��ромадянин��через�незалежні�від�ньо�о

причини,���разі�смерті�цих��ромадян,�випла-

ч�ється�членам�сім’ї�померло�о���поряд��,�пе-

редбаченом��для�виплати�пенсій���зв’яз���зі

смертю�пенсіонера.

4.�Врах�вати�те,�що�особам,�я�і�одночасно

належать�до�де�іль�ох��ате�орій,�надається�од-

на�допомо�а.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забез-

печити�оприлюднення�цьо�о�розпорядження�в

засобах�масової�інформації,

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць-

�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до реалізації інвестиційного проекту «Будівництво Wi(Fi мережі

в комунальних закладах охорони здоров’я територіальної 
громади міста Києва для надання послуги доступу до мережі 

Інтернет»
Розпорядження № 264 від 25 березня 2015 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер(
но(транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав(
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу(
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза(
вершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 06 лютого 2015 року № 66/2015), з метою підвищення ефективності залучення ін(
весторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�Департамент�охорони�здо-

ров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

замовни�ом�реалізації�прое�т��«Б�дівництво

Wi-Fi�мережі�в��ом�нальних�за�ладах�охоро-

ни�здоров’я�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�для�надання�посл��и�дост�п��до�мережі

Інтернет».

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е

інвестиційне�а�ентство»�замовни�ом�під�отов-

чих�(передінвестиційних)�робіт�для�проведен-

ня�інвестиційно�о��он��рс�.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»:
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Про питання Державної надзвичайної протиепізоотичної 
комісії при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 262 від 25 березня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину» та розпорядження виконавчого органу Київ(
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимча(
совий розподіл обов’язків між Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської
державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації».

1.�Призначити��оловою�Державної�надзви-

чайної�протиепізоотичної��омісії�при�ви�онав-

чом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Рад�ць�о�о�М.�Б.

2.�П�н�т�4�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�05�листопада�2014

ро���№ 1286�«Про��творення�Державної�над-

звичайної�протиепізоотичної��омісії�при�ви�о-

навчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)»�ви�лю-

чити.

Голова В. Кличко

Про перезатвердження робочого проекту «Реконструкція 
вулиці Васильківської на ділянці від Голосіївської площі 

до Амурської площі»
Розпорядження № 263 від 25 березня 2015 року

Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», розпорядження вико(
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 січня 2010 року № 5
«Про реконструкцію вулиці Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі», з метою
приведення дорожнього покриття та тротуарів вулиці Васильківської у відповідність до державних будівель(
них норм України, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�робочий�прое�т�«Ре�онстр��ція�в�лиці�Василь�івсь�ої�на�ділянці�від�Голо-

сіївсь�ої�площі�до�Ам�рсь�ої�площі»,�врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое�тної�до-

��ментації�від�31�липня�2014�ро���№ 00-1807-13/I3,�виданий�Державним�підприємством�«Спе-

ціалізована�державна�е�спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У�раїнсь�ої�державної�б�ді-

вельної�е�спертизи»,�з�та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�за�об’є�том�інвест�вання,�зазначеним��

перелі��.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�за�об’є�том�інвес-

т�вання�з�Департаментом�охорони�здоров’я

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

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

партаментом�транспортної�інфрастр��т�ри�ви-

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

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

4.3.�Надати�по�оджені�орієнтовні�техні�о-

е�ономічні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні

пропозиції�та�пропозиції�до��мов��он��рс��до

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд���для�під�отов�и��мов��он��р-

с�.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�Департамен-

т��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям,��ом�нальним

за�ладам�охорони�здоров’я�територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�зазначеним�в�перелі���об’є�-

тів,�я�і�потреб�ють�зал�чення�інвестицій,�за�за-

питами��ом�нально�о�підприємства�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�е�інвести-

ційне�а�ентство»�надавати�необхідні�виснов-

�и,�по�одження�та�матеріали�для�під�отов�и

орієнтовних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів

щодо�реалізації�інвестиційно�о�прое�т�.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести�інвестиційний��он��рс

із�зал�чення�інвестора.

Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�оно-

ва�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів
до реалізації інвестиційного проекту «Про облаштування місць

для розміщення реклами на території, спорудах, зовнішніх 
та внутрішніх поверхнях рухомого складу, що знаходяться 

на балансі комунального підприємства 
«Київський метрополітен»

Розпорядження № 265 від 25 березня 2015 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк(

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер(
но(транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав(
ня 2007 року № 528/1189, Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської місь(
кої ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню ін(
весторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового при(
значення, незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної роз(
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22
жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 06 березня 2015 року № 67/2015), з метою підвищення ефективності
залучення інвесторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київре�-

лама»�замовни�ом�під�отовчих�робіт�та�замов-

ни�ом�реалізації�прое�т��«Про�облашт�вання

місць�для�розміщення�ре�лами�на�території,

спор�дах,�зовнішніх�та�вн�трішніх�поверхнях

р�хомо�о�с�лад�,�що�знаходяться�на�балансі

�ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий�метро-

політен».

3.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київре�лама»:

3.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропо-

зиції�по�інвестиційном��об’є�т�,�зазначеном�

��перелі��.

3.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�з�Департаментом

транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Департаментом�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),��ом�нальним�підприєм-

ством�«Київсь�ий�метрополітен».

3.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по-

�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та

пропозиції�до��мов��он��рсів�до�Департамен-

т��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�в��становленом��поряд-

���для�під�отов�и��мов��он��рсів.

4.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��ом�-

нальном��підприємств��«Київсь�ий�метропо-

літен»�за�запитами��ом�нально�о�підприємства

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

ре�лама»�надавати�необхідні�виснов�и,�по�о-

дження�та�матеріали�для�під�отов�и�орієнтов-

них�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів�щодо�реалі-

зації�інвестиційно�о�прое�т�.

5.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівниц-

тва,�ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів

житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�неза-

вершено�о�б�дівництва,�інженерно-транспорт-

ної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становле-

ном��поряд���провести�інвестиційні��он��рси

із�зал�чення�інвесторів.

6.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко
Показник Одиниця виміру Кількість

Характер будівництва F реконструкція

Довжина ділянки реконструкції км 1,55

Ширина проїзної частини м 21,0

Кількість смуг руху смуга 6

Площа проїзної частини кв.м 35458,0

Мінімальні радіуси кривих у плані кв.м 800

Мінімальні радіуси вертикальних кривих кв.м 3500,0

Максимальний поздовжний ухил ‰ 61,0

Кількість примикань вулиць шт. 10

Площа тротуарів кв.м 9682,0

Площа газонів кв.м 3572,0

Площа   підземного   пішохідного   переходу,   у   тому числі: кв.м 386,78

тунельна частина м2 172,18

електрощитова м2 9,0

насосна м2 9,0

приміщення зберігання прибирального інвентарю м2 9,0

сходи входуFвиходу №1 м2 96,6

сходи входуFвиходу №2 м2 91,0

Довжина тунельної частини підземного пішохідного переходу м 38,85

Тривалість будівництва місяці 14,0

Тип покриття щебеневоFмастиковий асфальтобетон (ЩМАF
20) на бітумі, модифікованому полімером

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах
станом на 27.06.2014 р., у тому числі: 
будівельні роботи 
устаткування 
інші витрати

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн 
тис.грн

102440,140 
81484,152 

100,753 
20855,235

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи���та�додат�ових�витрат,�пов’язаних�з�інфляційни-

ми�процесами�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним��ошторисним�розрах�н�ом�вартості�б�дівниц-

тва,�здійснює�замовни��б�дівництва�на�підставі�об�р�нт�вальних�до��ментів�та�рез�льтатів�їх

детальної�перевір�и�в��становленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�18�жовтня�2012�ро���№ 1825�«Про�за-

твердження�робочо�о�прое�т��«Ре�онстр��ція�в�л.�Василь�івсь�ої�на�ділянці�від�Голосіївсь�ої

площі�до�Ам�рсь�ої�площі�в�м.�Києві».

4.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�овор��підряд��на�ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції�об’є�-

та�обов’яз�ово�передбачати��мови�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт

та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

25.03.2015�№ 265

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій 
Про�облашт�вання�місць�для�розміщення�ре�лами�на�території,�спор�дах,�зовнішніх�
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Керівник апарату В. Бондаренко

Про встановлення надбавки Гарязі О. О.
Розпорядження № 267 від 25 березня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів»:

Гарязі�Оле���Оле�сандрович� —��олові�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації —�встановити�надбав���за�висо�і�дося�нення���праці���розмірі�50�відсот�ів�поса-

дово�о�о�лад��з��рах�ванням�надбав�и�за�ран��державно�о�сл�жбовця�та�надбав�и�за�висл�-

���ро�ів.

Голова В. Кличко
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Ó ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ãîðÿ Âîëîäèìèðîâè-
÷à Í³êîíîâà
(ïèòàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ àïà-
ðàòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó
Ê è ¿ â ñ ü ê î ¿
ì³ñüêî¿ ðàäè
( Ê è ¿ â ñ ü ê î ¿
ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿), äîêóìåíòàëüíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ; ðîáîòè ç³ çâåðíåí-
íÿìè ãðîìàäÿí, ä³ÿëüíîñò³ ap-
xiâ³â, âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè, ñó-
ñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ñòî-
ëèö³ òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ;
åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ òà çà-
õèñòó ³íôîðìàö³¿; ïðåñè òà ³íôîð-
ìàö³¿, âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè, ïèòàí-
íÿ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, áþ-
äæåòó òà ô³íàíñ³â, ö³íîâî¿, ïîäàò-
êîâî¿ ïîë³òèêè, çàõèñòó ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â, îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³, òðàíñïîðòó òà çâ’ÿç-
êó, ³íôîðìàòèçàö³¿, òåëå- òà ðà-
ä³îìîâëåííÿ, ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó,
áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó äîð³ã, òó-
ðèçìó òà êóðîðò³â, íàäàííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã) îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — ïåðøîãî â³â-
òîðêà ç 16.00 äî 18.00 íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñî-
áè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,
202-74-40. Îñîáèñòèé âè¿çíèé
ïðèéîì — òðåòüîãî â³âòîðêà êîæ-
íîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00 ó Ïå-
÷åðñüê³é ÐÄÀ òà ó ÷åòâåðòèé â³â-
òîðîê êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî
18.00 ó Øåâ÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ. Äåíü
òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ-
÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæíî¿
äðóãî¿ ñåðåäè ç 17.00 äî 18.00, òåë.
202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðà Îëåêñàíäðîâè÷à Ïàíòå-
ëåºâà (ïèòàííÿ æèòëîâî-êîìó-

íàëüíîãî ãîñ-
ï î ä à ð ñ ò â à ,
åíåðãåòèêè,
åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³ òà
åíåðãîçáåðå-
æåííÿ, óòðè-
ìàííÿ i çàáåç-
ïå÷åííÿ íà-
ëåæíîãî ñòà-

íó æèòëîâîãî ôîíäó, ñï³âïðàö³ ç
ÎÑÁÁ, ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà, íàäàí-
íÿ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã, êîíòðîëþ
çà áëàãîóñòðîºì, íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, îõîðîíè äîâê³ëëÿ, îõî-

ðîíè ïðàö³ òà áåçïåêè æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ, ïðîìèñëîâî¿,
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³é-
íî¿ ïîë³òèêè, ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³-
òèêè òà ï³äïðèºìíèöòâà, âíóòði-
øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüíî-
ñò³ ðèíê³â) îñîáèñòèé ïðèéîì —
êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 16.00
äî 18.00 íà âóëèö³ Õðåùàòèê, 36.
Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïî-
â³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñ-
òîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, 202-74-56.
Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæ-
íîãî ïåðøîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
18.00 ó Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ òà êîæ-
íîãî òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
18.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ. Äåíü
òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ-
÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæíî-
ãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðãà ç 16.00 äî
17.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ìèõàéëà Áîðèñîâè÷à Ðàäóöü-
êîãî (ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,

ñîö³àëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ
òà ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó ñî-
ö³àëüíî íåçà-
õèùåíèõ ãðî-
ìàäÿí — ïeí-
cioíepiâ, ³í-
âàë³ä³â, îäè-
íîêèõ íåïðà-

öåçäàòíèõ, ä³òåé-ñèð³ò, îäèíîêèõ
ìàòåð³â, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé òà ³í-
øèõ, çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çà-
êîíîäàâñòâà ïðî ï³ëüãè, çàéíÿ-
òîñò³ íàñåëåííÿ, ïðàö³ òà çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè, ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè,
ïèòàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,
ïðèâàòèçàö³¿) îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — êîæíî¿ òðåòüî¿ ï’ÿò-
íèö³ ç 12.00 äî 14.00 íà âóë. Õðå-
ùàòèê, 36 (ê³ìíàòà 516). Òåëåôî-
íè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëü-
íî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-76-16,
202-77-21. Îñîáèñòèé âè¿çíèé
ïðèéîì — êîæíîãî ïåðøîãî ïîíå-
ä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00 â Ãî-
ëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀ òà òðåòüî¿ ï’ÿò-
íèö³ ç 16.00 äî 17.00 ó Äàðíèöüê³é
ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 11.00
äî 12.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ç ïè-
òàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè (ðåãóëþâàííÿ ìiñòîáó-
äiâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà, áóäiâíèöòâà æèò-

ëà, ðåêîíñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ôîí-
äó, çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèò-
ëîâîþ ïëîùåþ, ïèòàííÿ âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì iíâåñòîð³â, ÿêi çàçíàëè
çáèòê³â âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ãðó-
ïè iíâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ
êîìïàí³é «Åë³òà-öåíòð», âèêî-
ðèñòàííÿ òà îõîðîíè çåìåëüíèõ
påcypciâ ì. Êèºâà, ðåêëàìè òà
ðåêëàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³) îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíî¿ ïåð-
øî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00
íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîíè
ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿
çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí,— 202-77-04, 202-
77-05. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðè-
éîì — ó äðóãó ñåðåäó ç 16.00 â
Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ, ÷åòâåðòî¿ ñåðå-
äè ç 16.00 â Ïîä³ëüñüê³é ÐÄÀ. Äåíü
òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãà-
ðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæ-
íîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç 14.00 äî
15.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ãàííè Â³êòîð³âíè Ñòàðîñòåí-
êî (ïèòàííÿ
ocâ³òè i íàóêè,
êóëüòóðè òà
îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè
³ ñïîðòó; íà-
ö³îíàëüíèõ
ìåíøèí ³ ì³ã-
ðàö³¿ òà äåðæàâíî-öåðêîâíèõ â³ä-
íîñèí, ïèòàííÿ ìàòåðèíñòâà i äè-
òèíñòâà, ä³òåé-ñèð³ò, ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³âòîðêà
ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùàòèê,
36 (ê³ìíàòà 319). Òåëåôîí ïîñà-
äîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó ãðîìàäÿí, 202-74-03. Îñîáèñ-
òèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî
÷åòâåðòîãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 16.00
â Äåñíÿíñüê³é ÐÄÀ òà òðåòüîãî
â³âòîðêà ç 16.00 ó Äí³ïðîâñüê³é
ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³-
í³é — êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîðêà
ç 10.00 äî 11.00, òåë. 202-76-76.

Ïðèì³òêà.
Ó ïîïåðåäíüîìó íîìåð³ «Õðå-

ùàòèêà» áóëî âèïàäêîâî îïðè-
ëþäíåíî îñîáèñòèé òà âè¿çíèé
ãðàô³êè ïðèéîìó ãðîìàäÿí çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïàâëîì
Áîðèñîâè÷åì Ðÿá³ê³íèì, ÿêèé íà-
ðàç³ âæå íå çàéìàº öþ ïîñàäó �

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ òà âè¿çíèõ
ïðèéîì³â ãðîìàäÿí i ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ»)
òåëåôîííèõ ëiíié ïåðøèì çàñòóïíèêîì 
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ
íà IV êâàðòàë 2015 ðîêó

Á²Ëß àäì³íáóä³âë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âñòà-

íîâèëè ñò³éêè äëÿ ïàðêóâàííÿ âå-

ëîñèïåä³â.Íîâà ïàðêîâêà ðîçðàõî-

âàíà íà 10 âåëîñèïåä³â.Äèçàéí âå-

ëîñò³éîê ðîçðîáèâ àðõ³òåêòîð òà âî-

ëîíòåð Àñîö³àö³¿ âåëîñèïåäèñò³â Êè-

ºâà Ñåðã³é Ñì³ðíîâ.

Ðàäíèöÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãî-

ëîâè ç ïèòàíü ðîçâèòêó âåëî³íôðà-

ñòðóêòóðè Êñåí³ÿ Ñåìåíîâà ðîçïî-

â³ëà,ùî äî îáëàøòóâàííÿ âåëîïàð-

êîâêè,îêð³ì ÊÌÄÀ òà Àñîö³àö³¿ âå-

ëîñèïåäèñò³â Êèºâà,äîëó÷èëèñÿ òà-

êîæ ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿ Veliki.ua,

ÿê³ ïðîô³íàíñóâàëè âèãîòîâëåííÿ

âåëîñò³éîê.

Àíàëîã³÷íó âåëîïàðêîâêó âñòàíî-

âèëè ³ á³ëÿ áóä³âë³ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè.

Íàãàäàºìî, ùî çà äîðó÷åííÿì

ìåðà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â ñòîëèö³ àê-

òèâíî ïðàöþþòü íàä ðîçâèòêîì âå-

ëîñèïåäíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.Çîêðå-

ìà ó âåðåñí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-

ëîâà â³äêðèâ âåëîäîð³æêó, ÿêîþ

ìîæíà ïðî¿õàòèñÿ íà âåëîñèïåä³

â³ä öåíòðó äî Òðîºùèíè ÷è ó çâî-

ðîòíîìó íàïðÿìêó.

Âåëîñèïåäíèé ìàðøðóò «Æèò-

ëîâèé ìàñèâ Òðîºùèíà—ªâðîïåé-

ñüêà ïëîùà»,äîâæèíîþ 22 êì,ïðî-

ëÿãàº ÷åðåç ïðîñïåêò Ãåíåðàëà Âà-

òóò³íà, Ìîñêîâñüêèé ì³ñò, âóëèöþ

Òðóõàí³âñüêó, Ïàðêîâèé ì³ñò, ñõèëè

Õðåùàòîãî ïàðêó,Âîëîäèìèðñüêèé

óçâ³ç òà ªâðîïåéñüêó ïëîùó �

Âåëîïàðêîâêè... äëÿ ïîñàäîâö³â

ÄÍßÌÈ íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿

êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü íàéìåíóâàíü ï³äòðèìàíî

11 ïåðåéìåíóâàíü.

×ëåíè êîì³ñ³¿ ï³äòðèìàëè ïå-

ðåéìåíóâàííÿ 4 âóëèöü, 1 øîñå,

2 ïëîù, 3 ïðîâóëê³â òà 1 ïðîñ-

ïåêòó, à ñàìå:

— âóë. Êîìàíäàðìà Êàìåíºâà

íà âóë. Ïåòðà Áîëáî÷àíà â Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³;

— ×àïàºâñüêîãî øîñå íà ïðîâ.

Â³òî-Ëèòîâñüêèé ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³;

— ïëîù³ Ëåí³íãðàäñüêî¿ íà

ïëîùó Äàðíèöüêó â Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³;

— ïðîâ. Ðàäÿíñüêîãî íà ïðîâ.

Âëàäèñëàâà Çàðåìáè ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³;

— ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîãî íà

ïðîñï. Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³;

— âóë. Àíäð³ÿ Áóáíîâà íà âóë.

Ìàðè÷àíñüêó â Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³;

— ïëîù³ Äðóæáè íàðîä³â ÑÐÑÐ

íà ïëîùó Îáîëîíñüêó â Îáîëîí-

ñüêîìó ðàéîí³;

— âóë. Ìèêîëè Ëóêàøåâè÷à íà

âóë. ²âàíà Îã³ºíêà ó Ñîëîì’ÿíñüêî-

ìó ðàéîí³;

— ïðîâ. Âîëîäèìèðà Óëüÿíîâà

íà ïðîâ. Îñ³íí³é ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³;

— âóë. Êàðòâåë³øâ³ë³ íà âóë.

Âîëîäèìèðà Ïîêîòèëà ó Ñâÿòî-

øèíñüêîìó ðàéîí³;

— ïðîâ. Ôåäüêà íà ïðîâ. ßêî-

âà Øóëüã³íà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³.

Âñ³ çàçíà÷åí³ ïåðåéìåíóâàí-

íÿ ïðîéøëè ãðîìàäñüê³ îáãîâî-

ðåííÿ, íàðàç³ áóäóòü ï³äãîòîâëå-

í³ â³äïîâ³äí³ ïðîåêòè ð³øåííÿ äëÿ

âíåñåííÿ ¿õ äî ñåñ³éíî¿ çàëè �

Ó ñòîëèö³ ïåðåéìåíóþòü 4 âóëèö³,
1 øîñå, 2 ïëîù³, 3 ïðîâóëêè 
òà 1 ïðîñïåêò

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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