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Í² ÄËß êîãî íå ñåêðåò: àáè âèðî-
ñòèòè ìàéñòð³â íàéâèùîãî êëàñó,
ïîòð³áíî ñòâîðèòè ñó÷àñí³ óìîâè
äëÿ ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî âäîñêî-
íàëåííÿ. Ôóòáîë ó öüîìó ïëàí³ íå
âèêëþ÷åííÿ, òîìó íàÿâí³ñòü íàé-
íîâ³øî¿ ôîðìè, âçóòòÿ, à òèì á³ëü-
øå ïîëÿ — öå çàïîðóêà óñï³øíîãî
çðîñòàííÿ ìîëîä³. Ó÷îðà âèõîâàí-
ö³ ÄÞÑØ ¹ 15, ùî ó Ãîëîñ³¿âñüêî-
ìó ðàéîí³, îòðèìàëè ÷è íå íàé-
á³ëüøèé ïîäàðóíîê çà îñòàíí³ ðî-
êè — îíîâëåíå ïîëå ç³ øòó÷íèì
ïîêðèòòÿì. «Îñòàíí³é ðàç ìè ì³íÿ-
ëè ïîëå íà öüîìó ìàéäàí÷èêó ó

2006 ðîö³. Î÷åâèäíî, ùî çà öåé ÷àñ
âîíî ïðîñòî âòðàòèëî ïðèäàòí³ñòü.
Äóæå ðàäèé, ùî ì³ñüêà âëàäà äî-
ïîìîãëà íàì ïîâí³ñòþ çàì³íèòè
éîãî ³ íàø³ ó÷í³, ïî÷èíàþ÷è âæå
â³äñüîãîäí³, ïî÷íóòü çàéìàòèñÿ íà
ïîêðèòò³ ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ»,—
â³äçíà÷èâ äèðåêòîð øêîëè ¹ 15
Ðóñëàí Êàíàâñüêèé.

ßê ïîâ³äîìèëè òðåíåðè ÄÞÑØ,
îíîâëåíå ïîëå ïîì³òíî â³äð³çíÿº-
òüñÿ â³ä ñâîãî «ïîïåðåäíèêà». Áåëü-
ã³éñüêå òðàâ’ÿíå ïîêðèòòÿ ìàº âè-
ñîòó 6 ñì (ìèíóëå ìàëî 4 ñì), âî-
íî çíà÷íî ì’ÿê³øå, ùî íå òàê íà-

âàíòàæóâàòèìå îïîðíî-ðóõîâèé
àïàðàò þíèõ ôóòáîë³ñò³â.

Íà ðåìîíò äàõó ³ ôàñàäó àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïðèì³ùåíü ÄÞÑØ
òà çàì³íó øòó÷íîãî ïîêðèòòÿ
ôóòáîëüíîãî ïîëÿ ç ì³ñüêîãî
áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî  2,5 ìëí
ãðèâåíü. Ïðè öüîìó äî îñó÷àñíåí-
íÿ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ìî-
æóòü äîëó÷èòèñÿ é ³íâåñòîðè. «Ìå-
òà ìåðà Êèºâà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà äî-
ñèòü ïðîçîðà — ó êîæíîìó ðàéîí³
ïîâèíí³ ôóíêö³îíóâàòè ê³ëüêà ïî-
ä³áíèõ ìàéäàí÷èê³â. Öå âèìîãè
÷àñó. Íàì ïîòð³áíî â³äðîäæóâàòè
ôóòáîëüí³ òðàäèö³¿ ì³ñòà, çîêðå-
ìà òàê³ òóðí³ðè, ÿê «Øê³ðÿíèé
ì’ÿ÷», ùîá ä³òè ìàëè çìîãó íå ëè-
øå ïîãðàòè â óëþáëåíó ãðó, à é
ïðèâ÷àëèñÿ äî êîìóí³êàö³¿ ç îä-
íîë³òêàìè, â³ä÷óâàëè äóõ ñóïåð-
íèöòâà, ÿêèé ïðèòàìàííèé ñïîð-
òó. Õî÷ó çàïåâíèòè, ùî ðåêîíñòðó-
þâàííÿ öüîãî ìàéäàí÷èêà — öå
ëèøå ïî÷àòîê. Íåâäîâç³ ìè ðîç-
ïî÷íåìî ðîáîòè â ³íøèõ ðàéîíàõ
ì³ñòà, ùîá êîæåí îõî÷èé ìàâ çìî-
ãó çàéìàòèñÿ óëþáëåíèì âèäîì
ñïîðòó»,— çàïåâíèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð Í³êî-
íîâ. Ùîäî ³íâåñòîð³â, òî ïàí Í³-
êîíîâ çàçíà÷èâ, ùî ì³ñüêà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ çàâæäè â³äêðèòà äî ñï³â-
ïðàö³. «Çâè÷àéíî, äî êðèçè áàæà-
þ÷èõ ³íâåñòóâàòè ãðîø³ ó ïîä³áí³

ïðîåêòè áóëî á³ëüøå. Àëå é çàðàç
¿õ äîñèòü çíà÷íà ê³ëüê³ñòü. Âàæ-
ëèâî ñòâîðèòè ïðîçîð³ óìîâè, àáè
³íâåñòîð ì³ã êîðèñòóâàòèñÿ ñòà-
ä³îíîì ÷è ³íøîþ ñïîðòèâíîþ àðå-
íîþ. Íàïðèêëàä, ó âèõ³äí³ àáî â
³íøèé ÷àñ çäàâàòè ïîëå â îðåíäó.
Ïîâ³ðòå, öå äîñèòü êîðèñíà òà ïðè-
áóòêîâà ñïðàâà»,— ïåðåêîíàíèé
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Âàðòî çàçíà÷èòè,ùî êîìïëåêñíà
ÄÞÑØ ¹ 15 òàêîæ ïåðåéíÿëà äî-
ñâ³ä «áåçïåðåðâíî¿ ðîáîòè» ñó÷àñ-
íî¿ àðåíè. «Çâè÷àéíî, îñíîâíà ìå-
òà ñòàä³îíó — öå äàòè ìîæëèâ³ñòü
íàøèì âèõîâàíöÿì òðåíóâàòèñÿ â
ñó÷àñíèõ óìîâàõ, âò³ì ó ïîçàóðî÷-
íèé ÷àñ ìè ðàä³ áóäåìî çóñòð³÷à-
òè óñ³õ îõî÷èõ, ÿê³ çà ñèìâîë³÷íó
ïëàòó çìîæóòü îðåíäóâàòè ìàé-
äàí÷èê íà ï³âòîðè, à òî é á³ëüøå
ãîäèí»,— çàçíà÷èâ Ðóñëàí Êàíàâ-
ñüêèé.

Äóæå ðàä³ íîâèíö³ é ìåøêàí-
ö³ äîâêîëèøí³õ áóäèíê³â. «Ì³é
îíóê â³äâ³äóº çàíÿòòÿ ç ôóòáîëó ó
ö³é øêîë³. ß ÷àñòî ïåðåæèâàëà çà
íüîãî, ùîá â³í íå òðàâìóâàâñÿ, áî
ïîïåðåäíº ïîêðèòòÿ âæå, ÿê-òî êà-
æóòü, ìîðàëüíî çàñòàð³ëî. Òåïåð
ÿ ö³ëêîì ñïîê³éíà, àäæå íåîçáðî-
ºíèì îêîì âèäíî ÿê³ñíó â³äì³í-
í³ñòü íîâåíüêîãî ïîëÿ»,— ïîä³ëè-
ëàñÿ ç «Õðåùàòèêîì» êèÿíêà Ìà-
ð³ÿ Ïðîêîô’ºâà �

Ôóòáîëüíà îàçà Ãîëîñ³ºâà
� Ó êîìïëåêñí³é ÄÞÑØ ¹ 15 â³äêðèëè îíîâëåíå ïîëå

Â÷îðà â êîìïëåêñí³é ÄÞÑØ ¹ 15, ùî ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, óðî÷èñòî â³äêðèëè ðåêîí-
ñòðóéîâàíèé íàäñó÷àñíèé ôóòáîëüíèé ìàéäàí÷èê.
Òåïåð ïîíàä 500 øêîëÿð³â çìîæóòü ïîêðàùóâàòè
ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü íà ïîë³ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Þí³ ôóò-
áîë³ñòè òðåíóâàòèìóòüñÿ òà ãðàòèìóòü íà áåëüã³é-
ñüêîìó òðàâ’ÿíîìó ïîêðèòò³, ÿêå ìàº âèñîòó 6 ñì, ³
çíà÷íî ì’ÿê³øå çà ïîïåðåäíº, ùî íå òàê íàâàíòàæó-
âàòèìå îïîðíî-ðóõîâèé àïàðàò ñïîðòñìåí³â. Ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó íà ðåìîíò àäì³íïðèì³ùåíü ÄÞÑØ òà
çàì³íó ïîëÿ áóëî âèä³ëåíî 2,5 ìëí ãðèâåíü.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðà âèõîâàíö³ ÄÞÑØ ¹ 15, ùî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³, îòðèìàëè ÷è íå íàéá³ëüøèé ïîäàðóíîê çà îñòàíí³ ðîêè –îíîâëåíå ôóòáîëüíå ïîëå ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì

Â Êèºâ³ äî îïàëåííÿ
ï³äêëþ÷åí³ ïðàêòè÷íî
âñ³ êîìóíàëüí³ 
áóäèíêè, êð³ì òèõ,
äå âèíèêëè àâàð³éí³
ñèòóàö³¿

Ñòàíîì íà ïîíåä³ëîê â Êèºâ³ äî

îïàëåííÿ ï³äêëþ÷åí³ ïðàêòè÷íî

âñ³ êîìóíàëüí³ áóäèíêè, êð³ì 350-

òè, äå º àâàð³éí³ ñèòóàö³¿, ÿê³ îïå-

ðàòèâíî ë³êâ³äîâóþòü. Ïðî öå çà-

ÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî

â åô³ð³ êàíàëó ICTV.

Ïðè öüîìó Â³òàë³é Êëè÷êî çàïåâ-

íèâ, ùî ìåøêàíö³ òèõ áóäèíê³â, ÿê³

÷åðåç àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ ïîêè ùî áåç

òåïëà, ïëàòèòè çà íüîãî íå áóäóòü.

«Êèÿíè íå ïîâèíí³ ïëàòèòè çà ò³ ïî-

ñëóãè, ÿê³ âîíè íå îòðèìàëè»,— ñêà-

çàâ ìåð Êèºâà. Â³í íàãîëîñèâ, ùî ÷å-

ðåç ïîíèæåííÿ òåìïåðàòóðè îïàëþ-

âàëüíèé ñåçîí â Êèºâ³ ðîçïî÷àâñÿ

ðàí³øå 15 æîâòíÿ. Ì³ñüêèé ãîëîâà

òàêîæ íàãàäàâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà

âñòàíîâèëà ïîíàä 3 òèñÿ÷³ áóäèíêî-

âèõ òåïëîë³÷èëüíèê³â, à äî ê³íöÿ ðî-

êó ¿õ áóäå 4 òèñÿ÷³, ùî äîçâîëèòü êè-

ÿíàì åêîíîìèòè äî 30 % íà ðàõóí-

êàõ çà òåïëî.

×åðåç çàáðóäíåííÿ 
ïîâ³òðÿ ó ñòîëèö³ 
îáìåæåíî â’¿çä 
âåëèêîãàáàðèòíîãî
òðàíñïîðòó

Ó çâ’ÿçêó ç ïåðåâèùåííÿì ãðàíè÷íî

äîïóñòèìîãî ð³âíÿ çàáðóäíþþ÷èõ

ðå÷îâèí ó ïîâ³òð³ áóäå îáìåæåíî

â’¿çä âåëèêîãàáàðèòíîãî òðàíñïîðòó

íà òåðèòîð³þ Êèºâà ç 6.00 äî 11.00.

Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ óõâàëåíå íà çà-

ñ³äàíí³ Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü

òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà

íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

Ïðè÷èíîþ çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ

ó Êèºâ³ º ãîð³ííÿ òîðôîâèù ó 24-õ

îñåðåäêàõ íà òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ îá-

ëàñò³, çàãàëüíà ïëîùà ÿêèõ ñêëàäàº

ïîíàä 120 ãà. Íàéá³ëüø³ íàñë³äêè

ïîæåæ çàô³êñîâàí³ â ðàéîíàõ, íà-

áëèæåíèõ äî îñåðåäê³â ãîð³ííÿ,—

Äàðíèöüêîìó, Äåñíÿíñüêîìó, Äí³ï-

ðîâñüêîìó, Îáîëîíñüêîìó, Ñâÿòî-

øèíñüêîìó. Êð³ì òîãî, â Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ (íà ë³ñîïàðêîâ³é òåðèòî-

ð³¿ ïîáëèçó âóëèö³ Ìèëîñëàâñüêî¿)

çàô³êñîâàíî çàéìàííÿ òðàâ’ÿíîãî íà-

ñòèëó ïëîùåþ áëèçüêî 10 ãà. Íàðà-

ç³ çä³éñíþºòüñÿ ãàñ³ííÿ ïîæåæ³, äî

÷îãî çàëó÷åíî ï’ÿòü îäèíèöü òåõí³-

êè òà 30 îäèíèöü îñîáîâîãî ñêëàäó

ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿

ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é

Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Ïîñò³éíî¿

êîì³ñ³¿ áóëî ñôîðìîâàíî íèçêó ðå-

êîìåíäàö³é ùîäî îðãàí³çàö³¿ íà-

â÷àëüíîãî òà âèõîâíîãî ïðîöåñ³â.

Çîêðåìà êåð³âíèêàì äèòñàäê³â òà

øê³ë ðåêîìåíäîâàíî îáìåæèòè ïå-

ðåáóâàííÿ ä³òåé íà âóëèö³ ó ïåðø³é

ïîëîâèí³ äíÿ.Àäæå êîíöåíòðàö³ÿ çà-

áðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íàéá³ëüøà ñà-

ìå âðàíö³.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про підтримку депутатських запитів органам 

та посадовим особам
Рішення Київської міської ради № 2/1905 від 24 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�24.09.2015,�з�ідно�з�додат�ом.

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

правлено�деп�татсь�ий�запит,�надати�офіційн�

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

раді� і� деп�татам� Київсь�ої� місь�ої� ради� протя-

�ом�десяти�днів�з�момент��отримання�запит�.

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�24.09.2015�№ 2/1905

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

Київської міської ради 24.09.2015

24. БРИЧУК 
Костянтин Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо вирішення  проблемних  питань мешканців житлових будинків №39 та
№39&а на вул. Івана Кудрі в Печерському районі

25. БРИЧУК 
Костянтин Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо вирішення проблемних питань мешканців житлових будинків №30 та
№30&а на вул. Лесі Українки в Печерському районі

26. ВОВЧЕНКО 
Олександр Леонідович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища Білоцерковцю Д.О. 
Щодо перевірки законності вирубки зелених насаджень та щодо озеленення
території

27. ВОВЧЕНКО 
Олександр Леонідович

Директору Департаменту економіки та інвестицій Поворознику М.Ю. 
Щодо виділення коштів місцевого бюджету на придбання обладнання для
жіночої консультації Київського міського пологового будинку №3

28. ВОВЧЕНКО 
Олександр Леонідович

Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О.
Щодо встановлення газового лічильника малозабезпеченій сім'ї громадянки
Оксаніч Л.М.

29. ВОВЧЕНКО 
Олександр Леонідович

Начальнику КП "Житлово&експлуатаційна дільниця "Печерська брама" Ришкову С. І.
Щодо скасування (списання) незаконно нарахованої заборгованості 
гр. Коровіній В.В.

30. ВОВЧЕНКО 
Олександр Леонідович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо проведення ремонту під'їзду
будинку №25&а на вул. Кіквідзе у Печерському районі

31. ВОВЧЕНКО Олександр
Леонідович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо невідкладного ремонту Будинку письменників на вул.Богдана
Хмельницького, 68 у Шевченківському районі

32. ВОВЧЕНКО 
Олександр Леонідович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо недопущення незаконного захоплення земельної ділянки у центрі столиці

33. ГАПЧУК 
Максим Миколайович

Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С.П. 
Щодо надання інформації про результати тендеру на проведення публічного
аудиту фінансово&господарської діяльності КП "Київпастранс"

34. ГАПЧУК 
Максим Миколайович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В.В. 
Щодо розміщення на головній сторінці сайту Київської міської ради переліку
діючих міських цільових програм та переліку усіх чинних стратегій та концепцій,
прийнятих Київською міською радою

35. ГОЛОВНЯ 
Роман Григорійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В.В. 
Щодо відсутності дій з боку Київської міської ради та Київської міської
державної адміністрації стосовно надання дозволу на розроблення документації
із землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Гущину А.Є.

36. ГОЛОВНЯ 
Роман Григорійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В.В. 
Щодо приватизації гаражних боксів ГБК "Бортничі"

37. ГОЛОВНЯ 
Роман Григорійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В.В. 
Щодо комунальних послуг та утримання будинку №41/23 на вул. Виборзькій

38. ГОЛОВНЯ Роман
Григорійович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації
Кличку В.В. 
Щодо конфліктної ситуації з орендою майна комунальної власності

39. ГОНЧАРОВ 
Володимир Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо приватизації земельних ділянок у зв'язку із зверненням громадян

40. ГОНЧАРОВ 
Володимир Валентинович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо завершення будівництва ЖК "Приозерний" на вул. Здолбунівській, 13

41. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо вжиття термінових заходів по благоустрою та відновленню екологічного та
санітарно&епідеміологічного стану мікрорайону приватної житлової забудови
Осокорки

42. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо негайного вжиття заходів по ліквідації порушень санітарно&
епідеміологічних норм у приміщенні гімназії "Київська Русь"

43. ГОНЧАРОВ Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо перевірки законності функціонування хостелів у буд. №18&а на просп.
П.Григоренка в Дарницькому районі

44. ГРЕСЬ Марк Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо відновлення роботи громадської вбиральні на території Павлівського
скверу

45. ГРЕСЬ Марк Вікторович Першому заступнику прокурора міста Києва Валендюку О.С. 
Щодо прокурорського реагування

46. ГРЕСЬ Марк Вікторович Заступнику Генерального прокурора України Сакварелідзе Д. Г. 
Щодо звернення громадянки Буслюк І.М.

47. ГРЕСЬ Марк Вікторович Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо перейменування бульвару Івана Лепсе на бульвар Валентина Згурського

48. ГРЕСЬ Марк Вікторович Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Щодо ситуації, яка
склалася з гуртожитком на вул. Жукова, 53

49. ГУСОВСЬКИЙ 
Сергій Михайлович

Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Горбунову Я.В. 
Щодо ремонту зливного стоку на Русанівській набережній, що розташований на
в'їзді у двір між буд. №10 та Муніципальним театром "Київ"

50. ДІДЕНКО 
Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації Мартинчуку С.О.
Про роботу нічного клубу "Гадкий Койот" на вул. Мечникова

51. ДІДЕНКО 
Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Щодо захисту прав мешканців буд. №17 на Печерському узвозі

52. ДІДЕНКО 
Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Щодо якості роботи магазину "Велика кишеня" на Печерській площі, 1 у
Печерському районі

53. ДІДЕНКО 
Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові постійної комісії Київради з
питань містобудування, архітектури та землекористування Прокопіву В.В. 
Щодо незаконного будівництва на вул. Мечникова, 18

54. ДІДЕНКО 
Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Щодо неякісного надання житлово&комунальних послуг мешканцям буд. №11 на
вул. Лейпцизькій

55. ДІДЕНКО 
Ярослав Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. Голові Печерської районної в м. Києві
державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Щодо незадовільного опалення будинку №10 на вул. Костя Гордієнка

№ 
п/п Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЕЙКО 
Роман Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. Начальнику Державної
екологічної інспекції у м. Києві Павленку В.В. 
Щодо необхідності проведення перевірки приймального пункту вторинної
сировини на вул. Голосіївській, 4

2. АНДРЕИКО 
Роман Богданович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо відсутності реакції на депутатське звернення та необхідності вжиття
відповідних заходів

3. АНДРІЙКО 
Руслан Юрійович

Генеральному директору КП "Київпастранс" Майзелю С.П. 
Щодо надання інформації про користування органами МВС України майном КП
"Київпастранс"

4. АНДРІЙКО 
Руслан Юрійович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г.В. Голові
Голосіївської районної  в  місті  Києві державної адміністрації Мельничуку А.А.
Начальнику управління освіти  Голосіївської районної в м. Києві державної
адміністрації Полтораку Г.М. 
Щодо встановлення паркану на території дитсадка №198

5. АНДРІЙКО 
Руслан Юрійович

Директору Департаменту благоустрою та збереження природного середовища
Білоцерковцю Д.О. Голові Голосіївської  районної в місті Києві державної
адміністрації Мельничуку А.А. 
Щодо вжиття заходів з обмеження діяльності закладів, що здійснюють продаж
алкогольних напоїв у Голосіївському районі

6. АНДРІЙКО 
Руслан Юрійович

Начальнику Управління охорони культурної спадщини Груздо С.М. 
Щодо встановлення меморіальної дошки на честь Макуха В.О.

7. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо ремонту фасадів, встановлення вікон та утеплення дитячих садків

8. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П.О. 
Щодо ремонту фасадів, встановлення вікон та утеплення дитячих садків

9. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П.О. 
Щодо встановлення паркану навколо дому, демонтування будівельного крана,
капітального ремонту підземного переходу, встановлення тенту на дитячому
майданчику

10. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П.О. 
Щодо встановлення дитячого майданчика та лавок біля буд. №34 та №30/32 на вул.
Жилянській

11. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо асфальтування дороги

12. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо відновлення будівництва амбулаторії сімейного лікаря та забезпечення
транспортом

13. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо аварійного стану будинку на вул. Саксаганського, 43

14. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Першому заступнику  голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо отримання необхідних документів з архіву міста Києва громадянином 
Фірсовим В.М.

15. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Першому заступнику  голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо розслідування стосовно ДП "Наш Дім"

16. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Прокурору Голосіївського району м. Києва Мілявському А.П. 
Щодо розслідування стосовно ДП "Наш Дім"

17. БАЛЕНКО 
Артур Ігорович

Першому заступнику  голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо вирішення питання приватизації житла

18. БОНДАРЕНКО
Володимир Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо призначення відповідальної особи та визначення строків робіт з консервації
пам'ятки архітектури "Гостинний двір"

19. БОНДАРЕНКО
Володимир Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо необхідності негайного повернення киянам історичної пам'ятки СК "Стадіон
"Старт" та вжиття необхідних заходів з метою створення  для мешканців столиці
гідних умов для заняття спортом, відпочинку та дозвілля на зазначеному соціально
важливому об'єкті

20. БОНДАРЕНКО
Володимир Дмитрович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
Щодо неприпустимості відселення Київського міського ендокринологічного центру
та передачі території на вул. Пушкінській та вул. Рейтарській Київському
інвестиційному агентству під будівництво торговельно&розважального комплексу

21. БРИГИНЕЦЬ Павло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо невідкладного демонтажу незаконно встановленої ФОП Ужвенко тимчасової
споруди на зеленій зоні парку вздовж вул. Попудренка у Дніпровському районі

22. БРИГИНЕЦЬ 
Павло Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо відновлення асфальтового покриття та благоустрою зеленої зони біля
будинку №22/14 у Дніпровському районі

23. БРИЧУК 
Костянтин Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо вирішення проблемних питань мешканців житлового будинку №28 на бульв.
Лесі Українки в Печерському районі



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 æîâòíÿ 2015 ð.

¹144(4740)

3

56. КАЛІНІЧЕНКО 
Олег В'ячеславович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо капітального ремонту житлового будинку №53, корпус №4, 
на вул. Васильківській

57. КИСІЛЬ 
Руслан Петрович

Заступнику міського голови &секретарю Київської міської ради Резнікову О.Ю.
Щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки для будівництва
проїзду на вул. Смоленській, 10 у Солом'янському районі

58. КОЛІСНІЧЕНКО
Олександр Миколайович

Начальнику ЖЕКу №502 Карпиній В.Н. 
Щодо усунення несправностей колектора водопостачання у буд. №9&ж на вул.
Лайоша Гавро в Оболонському районі

59. КОСТЮК 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо облаштування пішохідного переходу на вул. Російській у Дарницькому
районі

60. КОСТЮК 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо забезпеченням міським цільовим транспортом мешканців мікрорайону
Позняки

61. КУЗИК 
Петро Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо розгляду звернення громадянки Пастушенко Н.Г. та надання матеріальної
допомоги на лікування

62. КУЗИК 
Петро Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо розгляду звернення громадян та надання відповіді у встановлений термін

63. КУТНЯК 
Святослав Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо забезпечення встановлення будинкових лічильників тепла до початку
опалювального сезону

64. КУТНЯК 
Святослав Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо аварійного стану дахів будинків мікрорайону Татарка у Шевченківському
районі

65. КУТНЯК 
Святослав Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо руху громадського транспорту у мікрорайоні Татарка Шевченківського
району

66. ЛАПШОВ 
Олександр Васильович

Т.в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В.М. 
Щодо встановлення, ремонту дитячих майданчиків у Деснянському районі

67. ЛАПШОВ 
Олександр Васильович

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ніконову І.В.
Щодо встановлення світлофора на перехресті вул. Милославської та просп.
Маяковського

68. ЛАПШОВ 
Олександр Васильович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. 
Щодо асфальтового покриття прибудинкової території буд. №40/16 на вул.
Мілютенка у Деснянському районі

69. ЛЕЩЕНКО 
Юрій Володимирович

Головному управлінню Державної казначейської служби України у м. Києві 
Щодо виплати пенсійної заборгованості гр. Боровику B.Є.

70. ЛЕЩЕНКО 
Юрій Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. Директору Департаменту 
житлово&комунальної інфраструктури Новицькому Д.Ю. 
Щодо утеплення НВК "Соціум" № 240

71. ЛЕЩЕНКО 
Юрій Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. Директору Департаменту житлово&
комунальної інфраструктури Новицькому Д.Ю. 
Щодо відновлення циркуляції води на просп. Оболонському, 30

72. ЛИМАР 
Юлія Володимирівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо перевірки законності функціонування розважального закладу

73. ЛОГВІН 
Андрій Іванович

Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В.В. 
Щодо надання інформації про результати тендеру на проведення публічного
аудиту фінансово&господарської діяльності  КП  "Київський метрополітен"

74. МЕЛІХОВА 
Тетяна Іванівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо незадовільної підготовки житлового будинку №62 на вул. Зодчих у
Святошинському районі до опалювального сезону

75. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо перерахування за надані послуги з постачання гарячої води мешканцям у
межах мажоритарного округу №30

76. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо придбання ліжок для ДНЗ №665

77. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо заміни 4&ох вікон у ДНЗ №660

78. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо заміни піску на ігрових майданчиках ДНЗ №665

79. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо придбання контейнерів для сміття для ДНЗ №673 та придбання інших
необхідних речей

80. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо придбання контейнерів для сміття для ДНЗ №263

81. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо проведення ремонтних робіт в ДНЗ №661 та забезпечення необхідним
обладнанням

82. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо проведення ремонтних робіт в ДНЗ №144

83. МИХАЙЛЕНКО
Владислав Олегович

Голові  Оболонської районної в  місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо відновлення освітлення в під'їздах буд. №17 на вул. Прирічній

84. МІСЮРЕНКО 
Євгеній Валерійович

Директору СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго" Глушаку Є.М. 
Щодо буд. №132 на вул. Великій Васильківській у Голосіївському районі

85. МІСЮРЕНКО 
Євгеній Валерійович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. 
Щодо проведення ремонтних робіт на просп. Л.Курбаса, 4 у Святошинському
районі

86. МІСЮРЕНКО 
Євгеній Валерійович

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо завершення ремонту у під'їзді буд. №4 на просп. Л.Курбаса у
Святошинському районі

87. МІСЮРЕНКО 
Євгеній Валерійович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. 
Щодо проведення ремонтних робіт на просп. Л.Курбаса, 158 у Святошинському районі

88. МІСЮРЕНКО 
Євгеній Валерійович

Директору СВП "Київські теплові мережі" ПАТ "Київенерго" Глушаку Є.М. 
Щодо будинків №7&а та №7&б на вул. Гната Юри у Святошинському районі

89. МІСЮРЕНКО 
Євгеній Валерійович

Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 
Щодо санітарного стану будинку на бульв. Кольцова, 19 у Святошинському
районі

90. МІЩЕНКО 
Олександр Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо збільшення в бюджеті на 2015 рік коштів для капітального ремонту
приміщення на вул. Лобачевського, 2 у Дніпровському районі

91. МІЩЕНКО 
Олександр Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо необхідності  встановлення  пристрою примусового зниження швидкості на
вул. Празькій, 12 у Дніпровському районі

92. МІЩЕНКО 
Олександр Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо аварійного стану будівлі школи №42 та необхідності обов'язкового
включення в бюджет на 2016 рік коштів для будівництва нового корпусу школи у
Дніпровському районі

93. НЕПОП 
В'ячеслав Іванович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо розгляду звернення Центру медичної допомоги та медицини катастроф
міста Києва

94. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтового покриття на в'їзді до будинків №№29, 31, 33, 35 та
37 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

95. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо герметизації швів стінових панелей та ремонту сходових клітин у будинку
№9 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

96. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення теплових лічильників у будинках Дніпровського району

97. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни поштових скриньок у під'їздах буд. №15 на бульв. Перова у
Дніпровському районі

98. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо відновлення дитячого майданчика на прибудинковій території та
проведення ремонтних робіт у буд. №23&а на бульв. Перова у Дніпровському
районі

99. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення огорожі для збереження зелених насаджень на
прибудинковій території буд. №19 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

100
.

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення робіт по утепленню та заміні ліфтового обладнання у буд. №19
на вул. Райдужній у Дніпровському районі

101. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо завезення машини чорнозему та встановлення огорожі біля під'їздів 1 та 2 у
буд. №21&а на вул. Райдужній у Дніпровському районі

102. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо завезення машини чорнозему та встановлення огорожі біля будинку №9 на
вул. Райдужній у Дніпровському районі

103
.

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення опоряджувальних ремонтних робіт у під'їзді буд. №15 на
бульв. Перова у Дніпровському районі

104
.

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтового покриття дороги у дворі o буд. №7 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

105
.

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо завезення машини чорнозему на прибудинкову територію буд. №33 на
вул. Райдужну та завезення машини піску на дитячий майданчик на вул.
Райдужній, 29 у Дніпровському районі

106
.

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни труб у підвальному приміщенні та ремонту у другому під'їзді
будинку №9&б на бульв. Перова у Дніпровському районі

107. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення огорожі біля буд. №48&а на бульв. Перова у Дніпровському
районі

108
.

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо наведення порядку у підвальному приміщенні буд. №9&в на бульв. Перова
у Дніпровському районі

109
.

ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо відновлення асфальтового покриття на ділянці дороги між магазином
"Фора" та 6&м під'їздом буд. №28 на вул. Сєрова у Дніпровському районі

110. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо необхідності придбання меблів для групи №10 ДНЗ №53 на вул. Райдужній,
17&б у Дніпровському районі

111. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення лави для відпочинку навпроти 3&го під'їзду буд. №9&в на
бульв. Перова у Дніпровському районі

112. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо облаштування дитячого майданчика біля будинку №11&б на просп. Перова
у Дніпровському районі

113. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту покрівлі та сходових клітин у будинку №5 на просп. Райдужному у
Дніпровському районі

114. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту покрівлі у будинку №5&б на вул. Райдужній у Дніпровському
районі

115. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни вікон у під'їздах будинку №7 на вул. Райдужній у Дніпровському
районі

116. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту покрівлі у буд. №17&а на вул. Райдужній у Дніпровському районі

117. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення пристрою для примусового обмеження швидкості на
прибудинковій території буд. №11&а на вул. Райдужній у Дніпровському районі

118. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо фарбування будинку та заміни вікон у під'їздах будинку №17 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі

119. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення робіт по ремонту сходових клітин та заміни ліфтового
обладнання у будинку №21 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

120. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їзді та заміни ліфтових кабін у будинку
№33 на вул. Райдужній у Дніпровському районі

121. ОВРАМЕНКО 
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни поштових скриньок у буд. №9&б на бульв. Перова у Дніпровському
районі

122. ОПАДЧИЙ 
Ігор Михайлович

Т.в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Онуфрійчуку В.М. 
Щодо асфальтування прибудинкової території буд. №26&а на вул. Мілютенка

123. ОПАДЧИЙ 
Ігор Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо закінчення асфальтування на вул. Кисловодській у мікрорайоні Биківня

124. ОПАДЧИЙ 
Ігор Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання в приміщеннях ЖЕД кабінету для працівників паспортного столу

125. ОПАДЧИЙ 
Ігор Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни віконних блоків сходових клітин у будинках на вул. Братиславській,
14 та вул. Шолом&Алейхема, 1, 9 та 22

126. ОПАДЧИЙ 
Ігор Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення віконних блоків у ЗНЗ №152 та ЗНЗ №218

127. ОПАДЧИЙ 
Ігор Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення справедливих тарифів на комунальні послуги

128
.

ПАБАТ 
Олександр Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо дератизації підвалів житлового будинку у Святошинському районі

129. ПАБАТ 
Олександр Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо неправомірності та юридичної необґрунтованості ненарахування плати за
спожиту електроенергію

130
.

ПАБАТ 
Олександр Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо реконструкції існуючого пандуса на бульв.Кольцова, 3

131. ПАБАТ 
Олександр Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтного покриття біля буд. №2&а на Академіка Корольова

132. ПАВЛИК 
Віталій Андрійович

Директору Департаменту Державної архітектурно&будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Щодо вжиття заходів для зупинення самочинного будівництва у підвальному
приміщенні багатоповерхового житлового будинку на вул. Ревуцького у
Дарницькому районі

133. ПАВЛИК 
Віталій Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В.
Щодо належної організації роботи з реалізації міської програми заміни та
модернізації ліфтів
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167. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Начальнику Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м.
Києві генерал(майору міліції Терещуку О.Д. 
Щодо надання інформації про кошти, виділені на посилення патрулювання
центральних районів міста Києва

168. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Начальнику Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м.
Києві генерал(майору міліції Терещуку О.Д. 
Щодо надання інформації про стан злочинності в місті Києві у 2015 році

169. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Керівнику апарату Київської міської ради Бондаренку В.В. 
Про статистичні дані щодо реагування та розгляду депутатських запитів депутатів
Київської міської ради VII скликання

170. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Донченко Т.М. 
Щодо стану забезпечення медичних установ медичними засобами

171. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. 
Щодо виконання ремонтних робіт дорожнього покриття у м. Києві

172. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. 
Про статистичні дані щодо діяльності КК "Київавтодор" за 2015 рік

173. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Директору Департаменту житлово(комунальної інфраструктури Новицькому
Д.Ю. 
Щодо готовності до опалювального сезону 2015(2016 років

174. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Начальнику Головного управління статистики у м. Києві Віленчук Р.Г. 
Щодо отримання інформації про динаміку житлового будівництва у всіх районах
Києва з 1991 року до сьогодні

175. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища Білоцерковцю Д.О. 
Щодо надання інформації про сплату пайової участі власниками тимчасових
споруд на ст. метро "Житомирська"

176. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища Білоцерковцю Д.О. 
Щодо надання інформації про сплату пайової участі власниками тимчасових
споруд на ст. метро "Академмістечко"

177. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо надання інформації про об'єкти, що забруднюють атмосферне повітря в
місті Києві

178. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо надання інформації про заходи, вжиті Київською міською державною
адміністрацією для підвищення безпеки на дорогах міста Києва в 2015 році

179. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо отримання інформації про об'єкти історичної та культурної спадщини, які
були втрачені або пошкоджені в Києві за період з 1991 року

180. ЯСИНСЬКИИ 
Георгій Ігорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо житлового будинку №8(а на вул. Семашка

134. ПАВЛИК 
Віталій Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. Щодо вжиття заходів для зупинення
самочинного будівництва у підвальному приміщенні багатоповерхового
житлового будинку на вул. Ревуцького у Дарницькому районі

135. ПАВЛИК 
Віталій Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо заходів з унеможливлення забудови спортивного комплексу "Старт"

136. ПАВЛИК 
Віталій Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо вжиття невідкладних заходів для проведення робіт з ремонту фасаду
спеціалізованої загальноосвітньої школи №302 у Дарницькому районі

137. ПАВЛИК 
Віталій Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо заходів із стимулювання утворення ОСББ у місті Києві

138. ПЕТРОВЕЦЬ 
Олег Федорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо недопущення незаконного будівництва на Лівобережному масиві

139. ПЕТРОВЕЦЬ 
Олег Федорович

Генеральному директору КП "Плесо" Пікалову Д.О. 
Щодо очищення Русанівського каналу

140. ПЕТРОВЕЦЬ 
Олег Федорович

Начальнику КП ШЕУ Дніпровського району м. Києва Дрижку О.О. 
Щодо ремонту міждворового проїзду у Дніпровському району

141. ПЕТРОВЕЦЬ 
Олег Федорович

Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо відновлення гарячого водопостачання у буд. №3(а на вул. Мільчакова у
Дніпровському районі

142. ПЕТРОВЕЦЬ 
Олег Федорович

Директору Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" Симонову С.А. 
Щодо усунення виявлених  порушень та притягнення винних до відповідальності

143. ПЕТРОВЕЦЬ 
Олег Федорович

Директору комунального підприємства по утриманню зелених насаджень
Дарницького району м. Києва Язєву І.А. 
Щодо усунення виявлених порушень та притягнення винних до відповідальності

144. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Т.в.о. командувача Національної гвардії України генерал(лейтенанту Балану М.І. 
Щодо кошторису проектно(ремонтних робіт у частині НГУ на просп.
Повітрофлотському, 24

145. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Щодо ремонту дитячого садка №17 на вул. Ніщинського, 3

146. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Директору КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Козаку О.М. 
Щодо неналежного стану прибудинкової території буд. №19 на вул. Фучика

147. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва" Радику В.І. 
Директору КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Козаку О.М. 
Щодо ремонту ліфта у буд. №13(в на вул. Курській

148. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Директору КП "ШЕУ" Солом'янського району Легану І.P. 
Щодо можливості дорожнього зсуву біля буд. №28 на вул. Єреванській

149. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва" Радику В.І. 
Директору КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Козаку О.М. 
Щодо ремонту ліфта у буд. №11 на вул. Курській

150. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва" Радику В.І. 
Директору КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Козаку О.М. 
Щодо неналежного стану буд. №5 на вул. Козацькій

151. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю.
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва" Радику В.І. 
Директору КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Козаку О.М. 
Щодо заміни вікон у під'їздах буд. №27 на вул. Єреванській

152. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва" Радику В.І. 
Директору КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Козаку О.М. 
Щодо неналежного стану прибудинкової території буд. №32 на вул. Єреванській

153. СЕМЕНЕНКО 
Олександр Анатолійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Директору КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м. Києва" Радику В.І. 
Директору КП "Залізничне" Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації Козаку О.М. 
Щодо руйнування будинку №28 на вул. Єреванській

154. СТАРОСТЕНКО 
Ганна Вікторівна

Директору КП "Київпастранс" Майзелю С.П. 
Щодо обладнання зупинки маршруту №73 на вул. Драйзера, 19

155. СТАРОСТЕНКО 
Ганна Вікторівна

Директору Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" Симонову С.А. 
Щодо звернення мешканців буд. №14 на вул. Каштановій

156. СТАРОСТЕНКО 
Ганна Вікторівна

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. 
Щодо асфальтування прибудинкової території буд. №6 на вул. Оноре де
Бальзака

157. ТЕРЕНТЬЄВ 
Михайло Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо відновлення функціонування аптеки КП "Фармація" №60 на вул.
В.Васильківській, 101

158. ТЕРЕНТЬЄВ 
Михайло Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заборони функціонування електричної підстанції на території НСК
"Олімпійський"

159. ТЕРЕНТЬЄВ 
Михайло Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення світлофора та елементів примусового зниження швидкості

160. ТУРЕЦЬ 
Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо відключення житлових будинків Пущі(Водиці від мереж централізованого
опалення та постачання гарячої води

161. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо сприяння отриманню родиною Тімкіних прав на користування колясочною
в буд. №16(а на вул. М.Ушакова

162. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Директору Департаменту житлово(комунальної інфраструктури Новицькому Д.Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у багатоквартирному будинку  №87 на вул.
Котельникова у Святошинському районі

163. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у багатоквартирному буд. №87 на вул.
Котельникова у Святошинському районі

164. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

В.о. директора Департаменту транспортної інфраструктури Козловському О.В. 
Щодо невиплати заробітної плати працівникам КП "Київпастранс"

165. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо здійснення косметичного ремонту в підземному переході

166. ЧЕРНЕЦЬКИЙ 
Олег Станіславович

Начальнику Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м.
Києві генерал(майору міліції Терещуку О.Д. 
Щодо надання інформації про криміногенну ситуацію в місті Києві за період
роботи патрульної служби МВС

Про створення комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад (ясла�садок) комбінованого типу № 270 Дарницького

району м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 106/2009 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту», пункту 30 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012
року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Створити�	ом�нальний�за	лад�«Дош	іль-

ний�навчальний�за	лад�(ясла-садо	)�	омбіно-

вано�о�тип��№ 270�Дарниць	о�о�район��м.�Ки-

єва»�за�адресою:�м.�Київ,�в�л.�Дра�оманова,�6.

2.�Передати�	ом�нальний�за	лад�«Дош	іль-

ний�навчальний�за	лад�(ясла-садо	)�	омбіно-

вано�о�тип��№ 270�Дарниць	о�о�район��м.�Ки-

єва»�до�сфери��правління�Дарниць	ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

3.�Дарниць	ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації:

3.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви	онання�п�н	т��1�цьо�о�рішення.

3.2.�Затвердити�стат�т�	ом�нально�о�за	ла-

д��«Дош	ільний�навчальний�за	лад�(ясла-са-

до	)�Комбіновано�о�тип��№ 270�Дарниць	о�о

район��м.�Києва».

4.�Взяти�до�відома,�що�видат	и�на��триман-

ня�	ом�нально�о�за	лад��«Дош	ільний�навчаль-

ний�за	лад�(ясла-садо	)�	омбіновано�о�тип�

№ 270�Дарниць	о�о�район��м.�Києва»�здійсню-

ються�за�рах�но	�	оштів,�передбачених�бю-

джетом�міста�Києва�для��оловно�о�розпоряд-

ни	а�Дарниць	ої�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�по��ал�зі�«Освіта»�на�від-

повідний�рі	.

5.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в��а-

зеті�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	».

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

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

ради�з�питань�освіти,�на�	и�та�інноваційної�по-

літи	и.

Київський міський голова В. Кличко

Про діяльність деяких комунальних установ, що передані 
до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації
Рішення Київської міської ради № 107/2010 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні», статей 14, 18 Закону України «Про освіту», статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту»,
Положення про порядок створення, реорганізації, ліквідації навчально�виховних закладів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 228, рішення Київської міської ради від 15
березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері ос�
віти», з метою оптимізації навчальних закладів Шевченківського району м. Києва для задоволення потреб
населення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Змінити�тип�та�наймен�вання:

1.1.�Навчально-виховно�о�	омпле	с��з�по-

�либленим�вивченням�ан�лійсь	ої�мови�«Я�ід-

	а»�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�(	од�

ЄДРПОУ�33886676)�на�	ом�нальний�за	лад

«Дош	ільний�навчальний�за	лад�(ясла-садо	)

№ 292�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

1.2.�Навчально-виховно�о�	омпле	с��«Рай-

д��а»�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�(	од

ЄДРПОУ�33887774)�на�	ом�нальний�за	лад

«Дош	ільний�навчальний�за	лад�№ 173�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

1.3.�Навчально-виховно�о�	омпле	с��з�по-

�либленим�вивченням�ан�лійсь	ої�мови�«Коб-

зари	»�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�(	од

ЄДРПОУ�33307108)�на�	ом�нальний�за	лад

«Дош	ільний�навчальний�за	лад�(ясла-садо	)

№ 431�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

1.4.�Ліцею�№ 38�ім.�В.�М.�Молчанова�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва�(	од�ЄДРПОУ

22881780)�на�	ом�нальний�за	лад�«Навчаль-

но-виховний�	омпле	с�«Ш	ола�І-ІІ�ст�пенів-лі-

цей�№ 38�ім.�В.�М.�Молчанова�Шевчен	івсь	о-

�о�район��м.�Києва».
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 02 жовтня 2013 року № 54/9642 «Про деякі питання 

діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва та передаються 

до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації»

Рішення Київської міської ради № 108/2011 від 8 жовтня 2015 року
Відповідно до статті 30, частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статей 12, 16 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про за�
гальну середню освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 бе�
резня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері осві�
ти», з метою приведення у відповідність назв деяких навчальних закладів комунальної власності територі�
альної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�до�п�н	т��1�рішення�Київсь	ої�місь-

	ої�ради�від�02�жовтня�2013�ро	��№ 54/9642

«Про�дея	і�питання�діяльності�навчальних�за-

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

територіальної��ромади�міста�Києва�та�пере-

даються�до�сфери��правління�Шевчен	івсь	ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції»�та	і�зміни:

1.1.�Підп�н	т�1.44�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«1.44.�Дош	ільний�навчальний�за	лад�№ 11

	омпенс�ючо�о�тип��для�дітей�з�вадами�зор�

Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�на�	ом�наль-

ний�за	лад�«Дош	ільний�навчальний�за	лад

(ясла-садо	)�	омбіновано�о�тип��№ 11�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

1.2.�Підп�н	т�1.47�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«�1.47.�Дош	ільний�навчальний�за	лад�№ 28

Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�на�	ом�наль-

ний�за	лад�«Дош	ільний�навчальний�за	лад

(ясла-садо	)�	омпенс�ючо�о�тип��(санатор-

ний)�№ 28�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

1.3.�Підп�н	т�1.53�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«1.53.�Дош	ільний�навчальний�за	лад�№ 77

Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�на�	ом�наль-

ний�за	лад�«Дош	ільний�навчальний�за	лад

(ясла-садо	)�	омпенс�ючо�о�тип��(санатор-

ний)�№ 77�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

1.4.�Підп�н	т�1.65�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«1.65.�Дош	ільний�навчальний�за	лад�№ 180

Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�на�	ом�-

нальний�за	лад�«Дош	ільний�навчальний�за	лад

(ясла-садо	)�	омпенс�ючо�о�тип��(санатор-

ний)�№ 180�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Ки-

єва».

1.5.�Підп�н	т�1.75�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«1.75.�Дош	ільний�навчальний�за	лад�№ 428

санаторно�о�тип��для�часто�хворіючих�дітей

Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�на�	ом�наль-

ний�за	лад�«Дош	ільний�навчальний�за	лад

(ясла-садо	)�	омбіновано�о�тип��№ 428�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

2.�Внести�до�п�н	т��3�рішення�Київсь	ої�місь-

	ої�ради�від�02�жовтня�2013�ро	��№ 54/9642

«Про�дея	і�питання�діяльності�навчальних�за-

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

територіальної��ромади�міста�Києва�та�пере-

даються�до�сфери��правління�Шевчен	івсь	ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції»�та	і�зміни:

2.1.�Підп�н	т�3.1�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«3.1.�Ліцей�№ 38�ім.�В.�М.�Молчанова�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва».

2.2.�Підп�н	т�3.9�ви	ласти���та	ій�реда	ції:

«3.9.�«КОМУНАЛЬНА�ОРГАНІЗАЦІЯ�ЦЕНТР

РОЗВИТКУ�ТВОРЧОСТІ�ДІТЕЙ�ТА�ЮНАЦТВА

«ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ»�м.�КИЄВА.

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

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

ради�з�питань�освіти,�на�	и�та�інноваційної�по-

літи	и.

Київський міський голова В. Кличко

2.�Департамент��освіти�і�на�	и,�молоді�та

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

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

внести�відповідні�зміни�до�мережі�навчальних

за	ладів�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва.

3.�Шевчен	івсь	ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�здійснити�ор�анізаційно-

правові�заходи�щодо�ви	онання�п�н	т��1�цьо-

�о�рішення.

4.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь	ої�місь	ої�ради�«Хрещати	».

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

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

ради�з�питань�освіти,�на�	и�та�інноваційної�по-

літи	и.

Київський міський голова В. Кличко

Про реорганізацію вечірньої (змінної) школи ІІ�ІІІ ступенів № 1
Шевченківського району м. Києва та вечірньої (змінної) школи

ІІ�ІІІ ступенів № 5 Шевченківського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 131/2034 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, пунктів 30, 31 частини першої статті 26 За�
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 18 Закону України «Про освіту», статей 11,
37 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юри�
дичних осіб та фізичних осіб�підприємців», Положення про порядок створення, реорганізації, ліквідації на�
вчально�виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року
№ 228, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повноважень
виконавчому органу Київської міської ради ( Київській міській державній адміністрації) та районним в міс�
ті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою оптимізації навчальних закладів Шевченківсько�
го району м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Реор�аніз�вати�вечірню�(змінн�)�ш	ол��ІІ-

ІІІ�ст�пенів�№ 1�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Ки-

єва�(	од�ЄДРПОУ�22881998)�шляхом�приєд-

нання�до�спеціалізованої�ш	оли�І-ІІІ�ст�пенів

№ 139�з�по�либленим�вивченням�математи	и

Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�(	од�ЄДРПОУ

22881886)

2.�Взяти�до�відома,�що�спеціалізована�ш	о-

ла�І-ІІІ�ст�пенів�№ 139�з�по�либленим�вивчен-

ням�математи	и�Шевчен	івсь	о�о�район��

м.�Києва�є�правонаст�пни	ом��сьо�о�майна,

прав�та�обов’яз	ів�вечірньої�(змінної)�ш	оли�ІІ-

ІІІ�ст�пенів�№ 1�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Ки-

єва.

3.�Реор�аніз�вати�вечірню�(змінн�)�ш	ол��ІІ-

ІІІ�ст�пенів�№�5�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Ки-

єва�(	од�ЄДРПОУ�26187728)�шляхом�приєд-

нання�до�спеціалізованої�ш	оли�І-III�ст�пенів

№ 41�ім.�З.�К.�Слюсарен	а�з�по�либленим�ви-

вченням�ан�лійсь	ої�мови�Шевчен	івсь	о�о

район��м.�Києва�(	од�ЄДРПОУ�26125696)

4.�Взяти�до�відома,�що�спеціалізована�ш	о-

ла�І-ІІІ�ст�пенів�№ 41�ім.�З.�К.�Слюсарен	а�з

по�либленим�вивченням�ан�лійсь	ої�мови�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва�є�правонаст�п-

ни	ом��сьо�о�майна,�прав�та�обов’яз	ів�вечір-

ньої�(змінної)�ш	оли�ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 5�Шевчен-

	івсь	о�о�район��м.�Києва.

5.�Департамент��освіти�і�на�	и,�молоді�та

спорт��ви	онавчо�о�ор�ан��Київсь	ої�місь	ої

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

ції)�ви	лючити�з�мережі�навчальних�за	ладів

вечірню�(змінн�)�ш	ол��ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 1�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва,�вечірню�(змінн�)

ш	ол��ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 5�Шевчен	івсь	о�о�райо-

н��м.�Києва.

6.�Шевчен	івсь	ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

6.1.�Утворити�	омісію�з�реор�анізації�вечір-

ньої�(змінної)�ш	оли�ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 1�Шевчен-

	івсь	о�о�район��м.�Києва�шляхом�приєднан-

ня�до�спеціалізованої�ш	оли�І-ІІІ�ст�пенів�№ 139

з�по�либленим�вивченням�математи	и�Шев-

чен	івсь	о�о�район��м.�Києва.

6.2.�Утворити�	омісію�з�реор�анізації�вечірньої

(змінної)�ш	оли�ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 5�Шевчен	ів-

сь	о�о�район��м.�Києва�шляхом�приєднання�до

спеціалізованої�ш	оли�І-ІІІ�ст�пенів�№ 41�ім.�

З.�К.�Слюсарен	а�з�по�либленим�вивченням�ан�-

лійсь	ої�мови�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва.

6.3.�Затвердити���встановленом��поряд	�

передавальний�а	т�вечірньої�(змінної)�ш	оли

ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 1�Шевчен	івсь	о�о�район��

м.�Києва.

6.4.�Затвердити���встановленом��поряд	�

передавальний�а	т�вечірньої�(змінної)�ш	оли

ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 5�Шевчен	івсь	о�о�район��

м.�Києва.

6.5.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�за-

ходи�щодо�ви	онання�п�н	тів�1,�3�цьо�о�рішен-

ня.

7.�Встановити�стро	�заявлення�	редитора-

ми�своїх�вимо� —�два�місяці�з�дня�оприлюд-

нення�повідомлення�про�рішення�щодо�реор-

�анізації�вечірньої�(змінної)�ш	оли�ІІ-ІІІ�ст�пе-

нів�№ 1�Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва�та

вечірньої�(змінної)�ш	оли�ІІ-ІІІ�ст�пенів�№ 5

Шевчен	івсь	о�о�район��м.�Києва.

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

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

ради�з�питань�освіти,�на�	и�та�інноваційної�по-

літи	и.

Київський міський голова В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання IV сесії Київради 
VII скликання 24.09.2015

Рішення Київської міської ради № 1/1904 від 24 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�IV�сесії�Київради�VII�с	ли	ання�24.09.2015

та	і�питання:

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

нам�та�посадовим�особам.

2.�Про�с	лад�	омісії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з

питань�поновлення�прав�реабілітованих.

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

місь	ої�ради�від�23�липня�2015�ро	��№ 763/1627

«Про�звільнення�ТОВ�«Київсь	ий�домоб�дівний

	омбінат�№ 1»�від�сплати�пайової��часті�(внес-

	ів)���створенні�соціальної�та�інженерно-транс-

портної�інфрастр�	т�ри�м.�Києва».

4.�Про�звільнення��р.�Тарасю	�Ю.�А.�від�спла-

ти�пайової��часті�(внес	ів)���створенні�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр�	т�-

ри�м.�Києва.

5.�Про�внесення�змін�до�додат	а�Д8�до�Ре-

�іональної�про�рами�підвищення�енер�оефе	-

тивності�на�2011-2015�ро	и�для�міста�Києва.

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

місь	ої�ради�від�03.07.2014�№ 21/21�«Про�за-

твердження�Місь	ої�цільової�про�рами�оздо-

ровлення�та�відпочин	��дітей�міста�Києва�на

період�до�2018�ро	�».

7.�Про�змін��тип��та�наймен�вання�дея	их

навчальних�за	ладів,�що�належать�до�	ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

8.�Про�створення�тимчасової�	онтрольної�	о-

місії�Київсь	ої�місь	ої�ради�з�питань�перевір	и

здійснення�очищення�влади�(люстрації).

9.�Про�присвоєння�імені�засл�жено�о�пра-

цівни	а�	�льт�ри�У	раїни�Щи�ловсь	о�о�Воло-

димира�Геор�ійовича�Київсь	ій�м�зичній�ш	о-

лі�№ 15.

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

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

	орист�вання�з�метою�розроб	и�родовищ�	о-

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

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

зіансь	их�свердловин,�розташованих�на�тери-

торії�підприємства�за�адресою:�в�л.�Коле	тор-

на,�44�Дарниць	о�о�район��міста�Києва.

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

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

	орист�вання�з�метою�розроб	и�родовищ�	о-

рисних�	опалин�за�альнодержавно�о�значення

(підземних�вод),�за�допомо�ою�п’яти�артезіан-

сь	их�свердловин,�розташованих�на�території�під-

приємства�за�адресою:�в�л.�П�хівсь	а,�1�Дес-

нянсь	о�о�район��міста�Києва.

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

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

	орист�вання�з�метою�розроб	и�родовищ�	о-

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

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

зіансь	их�свердловин,�розташованих�на�тери-

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

лова,�4�Голосіївсь	о�о�район��міста�Києва.

13.�Про�по�одження�надання�товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«Епіцентр�К»�надр

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

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

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

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

�ою�двох�артезіансь	их�свердловин,�розташо-

ваних�на�території�підприємства�за�адресою:

в�л.�Бер	овець	а,�6-В�Святошинсь	о�о�райо-

н��міста�Києва.

14.�Про�затвердження�Поряд	��внесення�міс-

цевої�ініціативи�в�місті�Києві.

15.�Про�затвердження�Поряд	��ор�анізації

�ромадсь	их�сл�хань�в�місті�Києві.

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

н��самоор�анізації�населення�«Б�дин	овий�	о-

мітет�«В�лиця�К�станайсь	а,�6»���Голосіївсь	о-

м��районі�м.�Києва.

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

місь	ої�ради�від�20.09.2012�№ 22/8306�«Про

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

ор�анізації�населення�«Комітет�мі	рорайон�

«Бортничі»���Дарниць	ом��районі�м.�Києва.

18.�Про�наймен�вання�нових�в�лиць�та�про-

в�л	ів���мі	рорайоні�Ж�ляни�Солом’янсь	о�о

район��м.�Києва.

19.�Про�надання�стат�с��с	вер��земельним

ділян	ам�в�Оболонсь	ом��районі�міста�Києва.

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

ділянці�площею�0,55��а�біля�б�дин	��№ 12�на

в�л.�Вербиць	о�о���Дарниць	ом��районі�м.�Ки-

єва.

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

ділянці�між�б�дівлями�на�проспе	ті�Володими-

ра�Мая	овсь	о�о,�73-75/2���Деснянсь	ом��райо-

ні�м.�Києва.

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

ділянці�площею�0,4��а,�розміщеної�на�в�лиці

Лятошинсь	о�о,�26-Б���Голосіївсь	ом��районі�

м.�Києва.

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

ділянці�площею�близь	о�0,5��а,�розміщеної�по-

між�житлових�б�дин	ів�№№ 24,�26-а,�28�на�в�-

лиці�Лятошинсь	о�о���Голосіївсь	ом��районі�

м.�Києва.

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

ділянці�між�б�дин	ами�№ 5-А�та�№ 7-А�на�в�-

лиці�Ліс	івсь	ій���Деснянсь	ом��районі�м.�Ки-

єва.

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

ділянці�на�в�лиці�Градинсь	ій���Деснянсь	ом�

районі�м.�Києва.

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

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

«Про�встановлення�звання�«Почесний��ромадя-

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

Київсь	о�о�місь	о�о��олови».

27.�Про�роз�ляд�подання�заст�пни	а�про	�-

рора�міста�Києва�від�05�люто�о�2013�ро	�

№ 07/1/5-30-вих-13�на�рішення�Київсь	ої�місь-

	ої�ради�від�25��р�дня�2012�ро	��№ 710/8994

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

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

ності�територіальної��ромади�міста�Києва».
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28.�Про�роз�ляд�подання�заст�пни	а�про	�-

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

№ 07/1/5-203-вих-13�на�рішення�Київсь	ої�місь-

	ої�ради�від�22�травня�2013�ро	��№ 393/9450

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

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

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

29.�Про�надання�дозвол��на�списання�основ-

них�засобів,�я	і�належать�до�	ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва.

30.�Про�демонтаж�та�списання�основних�за-

собів,�я	і�належать�до�	ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва.

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

няття�до�	ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�спортивної�спор�ди —�ве-

лотре	��на�в�л.�Б.�Хмельниць	о�о.

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

няття�до�	ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�нер�хомо�о�майна�п�б-

лічно�о�а	ціонерно�о�товариства�«Спеціалізо-

ване��правління�протизс�вних�підземних�ро-

біт»�(	од�ЄДРПОУ�03360880).

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

міщень�	ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди.

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

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

власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

35.�Про�передач����позич	��(безоплатне�	о-

рист�вання)�Парафії�Серафима�Саровсь	о�о

У	раїнсь	ої�Православної�цер	ви�Київсь	о�о

Патріархат��Київсь	ої�єпархії���Мос	овсь	ом�

районі�м.�Києва�нежитлових�приміщень�	ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва.

36.�Про��	ладання�до�оворів�міни�	вартир

(житлових�приміщень)�з�фізичними�та�юридич-

ними�особами.

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

ділянці�на�просп.�40-річчя�Жовтня,�5-15���Голо-

сіївсь	ом��районі�м.�Києва.

38.�Про�припинення�до�овор��оренди�зе-

мельних�діляно	�від�30.03.2007�№ 91-6-00644

(зі�змінами).

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

риторії�ре	онстр�	ції�промрайон��«Подільсь	о-

К�ренівсь	ий»�в�межах�в�лиць�Семена�С	ля-

рен	а,�К�ренівсь	ої,�пров.�К�ренівсь	о�о�та

просп.�Мос	овсь	о�о�в�Оболонсь	ом��районі

м.�Києва.

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

риторії�рестр�	т�ризації�промрайон��«Борща-

�івсь	ий —1»�в�межах�просп.�Леся�К�рбаса,�в�-

лиць�Героїв�Космос�,�Жмеринсь	ої,�залізниці��

Святошинсь	ом��районі�м.�Києва.

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

риторії�в�межах�Повітрофлотсь	о�о�проспе	т�,

в�лиць�Солом’янсь	ої,�Механізаторів,�К�дря-

шова�та�залізничних�	олій���Солом’янсь	ом�

районі�м.�Києва.

42.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«РКБУД»�земельної�ділян	и

для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�	омпле	с�

тор�овельно-офісно�о�та�розважально�о�при-

значення,�пар	ін���з�озелененням�території�за-

�ально�о�	орист�вання�на�в�л.�Б�дівельни	ів,

40���Дніпровсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-7150).

43.�Про�передач��ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«УКРПЛАСТИК»�земель-

них�діляно	�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Марини�Рас	ової,

1���Дніпровсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-7052).

44.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ГОТЕЛЬНИЙ�КОМПЛЕКС

«СПАСЬКИЙ»�земельної�ділян	и�для�ре	он-

стр�	ції�нежитлової�б�дівлі�під��отель�на�в�л.

Спась	ий,�31-а���Подільсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21093).

45.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«БУДІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛО-

ВА�КОМПАНІЯ�«ЯГУАР»�земельної�ділян	и�для

б�дівництва�виробничої�бази�з�ре	онстр�	цією

існ�ючих�б�дівель�на�в�л.�Промислова,�4���Го-

лосіївсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-4665).

46.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АВТОЕКСПО»�земельної�ді-

лян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�ав-

топар	��на�в�л.�Павла�Усен	а,�8���Дніпровсь	о-

м��районі�м.�Києва�(А-21871).

47.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АВТОЕКСПО»�земельної�ді-

лян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�час-

тини�майново�о�	омпле	с��та�від	ритої�авто-

стоян	и�для�вантажно�о�автотранспорт��на�в�л.

Павла�Усен	а,�8���Дніпровсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(А-21869).

48.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Київсь	ий�респ�блі	ансь	ий

АВТОЦЕНТР»�земельної�ділян	и�для�е	спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�адміністративно-с	ладсь	их

приміщень�з�паливно-мастильним�п�н	том�та

автостоян	ою�на�в�л.�Павла�Усен	а,�8���Дніп-

ровсь	ом��районі�м.�Києва�(А-21872).

49.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«АВТОЕКСПО»�земельної�ді-

лян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�ав-

топар	��на�в�л.�Павла�Усен	а,�8���Дніпровсь	о-

м��районі�м.�Києва�(А-21870).

50.�Про�передач��земельної�ділян	и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ІНВЕСТ-

БУД�ГАРАНТ»�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�виробничих�б�дівель�і�спор�д�на�просп.

Мос	овсь	ом�,�26а�в�Оболонсь	ом��районі�м.

Києва�(А-21892).

51.�Про�передач��приватном��а	ціонерном�

товариств��«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»�земельної

ділян	и�для�б�дівництва�житлово�о�б�дин	��з

вб�довано-приб�дованими�приміщеннями�та

підземним�пар	ін�ом�на�в�л.�Леоніда�Перво-

майсь	о�о,�8���Печерсь	ом��районі�м.�Києва

(Д-7162).

52.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«УКРБУД�ДЕВЕЛОПМЕНТ»�зе-

мельної�ділян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�нежитлової�б�дівлі�на�в�л.�Звіринець-

	ій,�70���Печерсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-7151).

53.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЛІНІЯ�РІЕЛТІ»�земельної�ді-

лян	и�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно-офісно�о�	омпле	с��з�вб�дованими

приміщеннями�для�ор�анізації�поб�тово�о�об-

сл��ов�вання�населення�з�підземним�пар	ін-

�ом�на�в�л.�Нижній�Вал,�17/8���Подільсь	ом�

районі�м.�Києва�(А-21526).

54.�Про�передач���ромадянам�Малаховій�Ка-

терині�Петрівні�та�Віно	�р��Андрію�Анатолійо-

вич��земельної�ділян	и�для�б�дівництва,�об-

сл��ов�вання�та�ремонт��об’є	тів�інженерної,

транспортної,�енер�етичної�інфрастр�	т�ри,

об’є	тів�зв’яз	��та�дорожньо�о��осподарства

(	рім�об’є	тів�дорожньо�о�сервіс�)�на�в�л.�Га-

зопровідній,�15а���Подільсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(Д-7145).

55.�Про�передач��земельної�ділян	и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«фірма

«Фавор»�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання

молочної�	�хні�на�в�л.�Т�л�зи,�5�літ.�Б���Свято-

шинсь	ом��районі�м.�Києві�(А-21082).

56.�Про�передач��земельної�ділян	и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«У	раїн-

сь	а�архіте	т�рна�спіл	а»�для�е	спл�атації�та

обсл��ов�вання�тор�овельно-офісно�о�	ом-

пле	с��на�просп.�Леся�К�рбаса,�19���Свято-

шинсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-4691).

57.�Про�передач��приватном��а	ціонерном�

товариств��«НЕО�ВІТА»�земельної�ділян	и�для

б�дівництва�житлово-офісно�о�тор�овельно�о

	омпле	с��з�вб�довано-приб�дованими�при-

міщеннями��ромадсь	о�о,�соціально�о�та�тор-

�овельно�о�призначення,�з�підземним�та�на-

земним�пар	ін�ами�на�просп.�Возз’єднання,�19

��Дніпровсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-7222).

58.�Про�передач��земельної�ділян	и�товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«БУДЖИТ-

ЛОСТАНДАРТ»�для�заб�дови�земельної�ділян-

	и���с	ладі�б�дівництва,�е	спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�житлово-адміністративно�о�	омпле	-

с��з�вб�дованими�та�приб�дованими�примі-

щеннями��ромадсь	о�о�і�тор�овельно�о�при-

значення�та�наземним�і�підземними�пар	ін�а-

ми�на�в�л.�Івана�К�дрі,�9/15���Печерсь	ом�

районі�м.�Києва�(Д-6899).

59.�Про�передач��приватном��підприємств�

«ГІЛЬДІЯ�НЕРУХОМОСТІ»�земельної�ділян	и�для

ор�анізації�під’їздів�та�б�дівництва�об’є	тів

транспортної�інфрастр�	т�ри�на�просп.�Бро-

варсь	ом����Деснянсь	ом��районі�м.�Києва�(Д-

6965).

60.�Про�передач��товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«КийБ�д»�земельної�ділян	и

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

ня�житлово�о�	омпле	с��на�в�л.�Митрополита

Василя�Лип	івсь	о�о,�37-��(літ.�«У»���Солом’ян-

сь	ом��районі�м.�Києва�(А-19843).

61.�Про�передач��земельної�ділян	и�това-

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«Ксе-

нод»�для�ре	онстр�	ції�з�розширенням�ма�а-

зин��під�офісно-діловий�та�розважальний�	ом-

пле	с,�йо�о�подальшої�е	спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�на�в�л.�Червоноармійсь	ій,�44-���

Голосіївсь	ом��районі�м.�Києві�(А-20377).

62.�Про�передач��земельної�ділян	и�обсл�-

�ов�ючом��	ооператив��«Авто	ооператив�влас-

ни	ів��аражних�бо	сів�«Слав�тич-1»�для�е	с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання��аражів�на�в�л.

Російсь	ій,�57���Дарниць	ом��районі�м.�Києва

(А-21635).

63.�Про�поновлення�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«ЛАВІКОМ�ПЛЮС»�до�овор�

оренди�земельної�ділян	и�для�ре	онстр�	ції�з

надб�довою,�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання

адміністративно�о�б�дин	��на�в�л.�Верхній�Вал,

60-б���Подільсь	ом��районі�м.�Києва�(А-20880).

64.�Про�поновлення�Посольств��Швейцарсь	ої

Конфедерації�в�У	раїні�до�овор��оренди�зе-

мельної�ділян	и�для�облашт�вання�під’їзд��до

б�дин	��та��остьової�автостоян	и�на�в�л.�Ко-

зятинсь	ій,�12���Печерсь	ом��районі�м.�Києва

(А-19735).

65.�Про�передач���ромадянці�Намацалю	

Раїсі�Гри�орівні���власність�земельної�ділян	и

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

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

паєвсь	ом��шосе,�25-а���Голосіївсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-18487).

66.�Про�передач���ромадянин��Дяч�	��Ан-

дрію�Юрійович����приватн��власність�земель-

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

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

і�спор�д�на�в�л.�Передовій,�23-����Голосіївсь	о-

м��районі�м.�Києва�(А-21874).

67.�Про�передач���ромадянин��Левінсь	о-

м��Оле	сандр��Єв�енійович����власність�зе-

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

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

дівель�і�спор�д���пров.�Садовом�,�85���Голо-

сіївсь	ом��районі�м.�Києва�(А-16175).

68.�Про�передач���ромадянці�І�натен	о�Вла-

ді�Костянтинівні���приватн��власність�земель-

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

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

і�спор�д�на�в�л.�Нижній�Вал,�19-а���Дарниць-

	ом��районі�м.�Києва�(А-19811).

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

мадянин��Жадь	��Юрію�Іванович��для�б�дів-

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

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

со�ірсь	ій,�29���Голосіївсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9225).

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

мадянам�Шепет�н��Віталію�Володимирович�,

Ма	овсь	ій�Лідії�Петрівні,�Ма	овсь	ій�Ользі�Ми-

хайлівні�та�Ма	овсь	ом��Оле���Михайлович�

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

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

Столєтова,�17���Голосіївсь	ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9123).

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

мадянин��Наместни	ов��Дмитр��Сер�ійович�

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

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

пров.�Слав�ородсь	ом�,�10���Дарниць	ом�

районі�м.�Києва�(П-9285).

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

мадянці�Васеч	о�Людмилі�Василівні�для�б�дів-

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

�осподарсь	их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Слав-

�ородсь	ом�,�8-а���Дарниць	ом��районі�м.�Ки-

єва�(П-9284).

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

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

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

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

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

єва�(П-9093).

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

мадянам�Ковтанцю�Павл��Михайлович�,�Ма-

лові	��Володимир��Геннадійович�,�Ярощ�	�

Єв�ен��Ми	олайович��для�б�дівництва�та�об-

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

сь	их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Цимбалів�Яр,

20/19���Голосіївсь	ом��районі�м.�Києва�(П-

9145).

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

мадянин��Слісарен	��Володимир��Ми	олайо-

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

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

р�д���пров.�Рилєєва,�7-а���Подільсь	ом��райо-

ні�м.�Києва�(ПА-7095).

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

місь	ої�ради�від�16.07.2015�№ 727/1591�«Про

передач��товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Компанія�«Веста-І»�земельної�ді-

лян	и�для�б�дівництва�житлово�о�	омпле	с��з

вб�довано-приб�дованими�офісами�та��ро-

мадсь	ими�приміщеннями�на�просп.�Космо-

навта�Комарова,�46���Солом’янсь	ом��районі

м.�Києва»�(А-21880).

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

місь	ої�ради�від�30.09.2004�№ 520/1930�«Про

надання�і�вил�чення�земельних�діляно	�та�при-

пинення�права�	орист�вання�землею»�(А-21793).

78.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

та�змін��вид��ви	ористання�земельної�ділян	и

товариства�з�обмеженою�відповідальністю�«НІ-

КО�ІНВЕСТ»�на�просп.�Ми	оли�Бажана,�151-б

��Дарниць	ом��районі�м.�Києва�(Д-7122).

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

місь	ої�ради�від�28.02.2013�№ 74/9131�«Про

надання�дозвол��на�розроблення�прое	т��зем-

ле�строю�щодо�відведення�земельної�ділян	и

житлово-б�дівельном��	ооператив��«Вчитель-

1»�на�в�л.�Ми	оли�Василен	а,�14-����Солом’ян-

сь	ом��районі�м.�Києва�для�е	спл�атації�та�об-

сл��ов�вання�ба�атоповерхово�о�житлово�о

б�дин	��та�приб�дин	ової�території»�(А-21676).

80.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян	и�товариств��з�обмеженою

відповідальністю�«Бер	ом»�для�б�дівництва,

е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор�овельно�о

рин	ово�о�	омпле	с��з�автостоян	ою�на�в�л.

Серафимовича,�4���Дніпровсь	ом��районі�м.

Києва�(А-21680).

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

місь	ої�ради�від�22.01.2015�№ 36/901�«Про�пе-

редач��п�блічном��а	ціонерном��товариств�

«ОБОЛОНЬ»�земельної�ділян	и�для�ре	онстр�	-

ції,�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�стадіон��на

в�л.�Північній,�26�(літ.�А,�Б)�в�Оболонсь	ом�

районі�м.�Києва»�(А-21838).

82.�Про�внесення�змін�до�до�овор��оренди

земельної�ділян	и�від�05.05.2004�№ 91-6-00251

(А-21675).

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

місь	ої�ради�від�18.10.2007�№ 1009/3842

«Про�передач��У	раїнсь	ій�Уніонній�Конфе-

ренції�Цер	ви�Адвентистів�сьомо�о�дня�зе-

мельної�ділян	и�для�ре	онстр�	ції�незаверше-

но�о�б�дівництвом�об’є	та�під�медичний�центр

з�йо�о�подальшими�е	спл�атацією�та�обсл�-

�ов�ванням�на�в�л.�Лариси�Р�ден	о,�3���Дар-

ниць	ом��районі�м.�Києва»�(із�змінами�та�до-

повненнями,�внесеними�рішенням�Київсь	ої

місь	ої�ради�від�18.09.2008�№ 297/297)�(А-

19885).

84.�Про�надання�дозвол��на�розроблення

прое	т��земле�строю�щодо�відведення�зе-

мельної�ділян	и�та�на�проведення�е	спертної

�рошової�оцін	и�земельної�ділян	и�товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«БЕРКОМ»�для

ре	онстр�	ції�та�е	спл�атації�нежитлових�при-

міщень�на�в�л.�Серафимовича,�6���Дніпров-

сь	ом��районі�м.�Києва�(Є-1285).

85.�Про�продаж�земельних�діляно	�фізичній

особі —�підприємцю�Чаба	��Геннадію�Гри�о-

рович��для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�тор-

�овельно�о�	омпле	с��на�в�л.�Поп�дрен	а,�

7-а,�7-в,�7-�,�7-д,�9,�9-а�(літери�«А»,�«Б»)���Дніп-

ровсь	ом��районі�м.�Києва�(Є-1021).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Антарес

Компані»�для�е	спл�атації�та�обсл��ов�вання�ма-

�азин�-	афе�на�в�л.�Героїв�Дніпра,�37-Б�в�Обо-

лонсь	ом��районі�м.�Києва�(Є-1290).

87.�Про�змін��вид��ви	ористання�земельних

діляно	�ТОВАРИСТВА�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«ФЕРБАНЕ»�для�б�дівництва�і�об-

сл��ов�вання�ба�ато	вартирно�о�житлово�о�б�-

дин	��на�в�л.�Горлівсь	ій,�215-а,�215-б,�215-в �

Дарниць	ом��районі�м.�Києва�(А-21842).

88.�Про�змін��вид��ви	ористання�та�поно-

влення�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ДОБРО�ЛТД»�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян	и�для�б�дівництва��ромадсь	о-жит-

лово�о�	омпле	с��на�Хар	івсь	ом��шосе,�210

��Дарниць	ом��районі�м.�Києві�(А-21815).
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89.�Про�змін	�вид	�виористання�земель-

ної�діляни��аражно-б	дівельном	�оопера-

тив	�«Ямсьий»�для�б	дівництва,�еспл	атації

та�обсл	�ов	вання�ба�атоф	нціонально�о

омплес	�з�вб	дованими�в�рельєф��аража-

ми�манежно�о�та�босово�о�тип	�на�в	л.�Ста-

ронаводницьій,�2-20�	�Печерсьом	�районі

м.�Києва�(А-21896).

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

б	ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«Стиль�Бюро»�на�перетині�в	л.

Героїв�Космос	�та�просп.�Леся�К	рбаса�	�Свя-

тошинсьом	�районі�м.�Києва,�внесення�змін

до�до�овор	�оренди�земельної�діляни�та�пе-

редач	�земельної�діляни�ПУБЛІЧНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛ-

НАФТОГАЗ»�(А-20968).

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

б	ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«КОЗАК»�на�в	лиці�Рев	цьо-

�о,�40�	�Дарницьом	�районі�м.�Києва,�вне-

сення�змін�до�до�овор	�та�передачі��рома-

дянці�Сотниовій�Тетяні�Михайлівні�земель-

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

ня�ба�атоф	нціонально�о�СТО�і�бла�о	строю

зеленої�зони�на�просп.�Миоли�Бажана,�1-т�	

Дарницьом	�районі�м.�Києва�(Д-7128).

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

б	ває�в�оренді�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«А�ротопсервіс»�на�в	лиці�За-

річній,�1�	�Дарницьом	�районі�м.�Києва�та

внесення�змін�до�до�овор	�оренди�земельної

діляни�від�24.10.2008�№ 63-6-00516�(А-21636).

93.�Про�затвердження�проет	�земле	ст-

рою�щодо�відведення�земельної�діляни�Дер-

жавном	�підприємства�Міністерства�оборони

Ураїни�«Уроборонпостачальни»�для�ес-

пл	атації�та�обсл	�ов	вання�б	дівель��аража,

облашт	вання�та�еспл	атації�об’єтів�інже-

нерно-транспортної�інфрастр	т	ри�на�в	л.

Відпочин	,�9-а�	�Святошинсьом	�районі�

м.�Києва�(Д-7143).

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

мельної�діляни�від�30.11.2007�№ 79-6-00562

(з�	рах	ванням�додатової�	�оди�про�поно-

влення�до�овор	�оренди�земельної�діляни

від�13.03.2014�№ 39)�та�надання�дозвол	�на

опрацювання�можливості�продаж	�земельної

діляни�(або�продаж	�права�її�оренди)�на�зе-

мельних�тор�ах�(А-21585).

95.�Про�відмов	�	�безоплатній�передачі��ро-

мадянам�Т	рін	�Володимир	�Юхимович	,�Т	-

рін	�І�орю�Юхимович	�земельної�діляни�для

ведення�садівництва,�для�б	дівництва�та�об-

сл	�ов	вання�житлово�о�б	дин	,�для�б	дівниц-

тва�індивід	ально�о��араж	�на�в	л.�Червоно-

флотсьій,�34�	�Оболонсьом	�районі�м.�Ки-

єва�(А-21641).

96.�Інформація�деп	тата�Київсьої�місьої

ради�Єсіної�О.�О.�про�сит	ацію,�що�слала-

ся�з�об’єтами�	льт	рної�спадщини�на�тери-

торії�міста�Києва.

97.�Інформація�про�апітальні�ремонти�та

реонстр	цію�заладів�освіти�міста�Києва.

98.�Інформація��енерально�о�диретора�КО

«Київзеленб	д»�Симонова�С.�А.�щодо�сит	-

ації,�що�слалася�наволо�пар	�Кіото,�розта-

шовано�о�в�Деснянсьом	�районі�м.�Києва.

99.�Про�достроове�припинення�повнова-

жень�деп	тата�Київсьої�місьої�ради�С	хі-

на�Ю.�М.

100.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�орієнтовною�площею�1,3��а�(зе-

мельна�діляна�ом	нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва)�на�в	л.�Іва-

на�Крамсьо�о,�10�	�Святошинсьом	�районі

м.�Києва.

101.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�біля�б	динів�№ 30-32-А�на�в	ли-

ці�Героїв�Дніпра�в�Оболонсьом	�районі�

м.�Києва.

102.�Про�розірвання�до�овор	�оренди�зе-

мельної�діляни�площею�0,9289��а�на�в	л.�Гли-

бочицьій,�5�	�Шевченівсьом	�районі�м.�Ки-

єва,�	ладено�о�між�Київсьою�місьою�ра-

дою�та�Релі�ійним�Управлінням�Церви�Іс	са

Христа�Святих�Останніх�Днів�в�Ураїні�№ 91-

6-00490�від�26.09.2005.

103.�Про�внесення�змін�до�деяих�рішень

Київсьої�місьої�ради.

104.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�на�перетині�Страте�ічно�о�шосе�та

проспет	�На	и�	�Голосіївсьом	�районі�

м.�Києва.

105.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�площею�0,53��а�на�проспеті�Прав-

ди,�98,�100�та�проспеті�Геор�ія�Гон�адзе,�2,

4,�6,�10�	�Подільсьом	�районі�м.�Києва.

106.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�площею�0,67��а�на�в	лиці�Воло-

сьій,�9�	�Подільсьом	�районі�м.�Києва.

107.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�площею�0,82��а,�яа�розташована

між�б	динами�№ 37-А�на�в	лиці�Костянти-

нівсьій�та�№ 37�на�в	лиці�Межи�ірсьій�	�По-

дільсьом	�районі�м.�Києва.

108.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�площею�0,45��а,�яа�розташована

між�б	динами�26/10�на�в	лиці�Костянтинів-

сьій�та�№ 25�на�в	лиці�Межи�ірсьій�	�По-

дільсьом	�районі�м.�Києва.

109.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�площею�0,58��а�на�Контратовій

площі�	�Подільсьом	�районі�м.�Києва.

110.�Про�надання�стат	с	�свер	�земель-

ній�ділянці�площею�0,50��а�на�в	лиці�Кирилів-

сьій,�122/1,�124,�126/2�	�Подільсьом	�райо-

ні�м.�Києва.

Київський міський голова В. Кличко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá’ºêò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîí-
êóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³-
àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì
çàêîíîäàâñòâîì).

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàð-
ò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçà-
ëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³é-
ñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè
çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà-
÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðè-
ìàííÿ 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 êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàð-
òîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî
îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.:
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äî-
ãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòè-
ïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá’ºê-
òà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ’ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³
îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ 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 îôîðìëå-

íó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäà-
íèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó
ñóá’ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíî-
ãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4.Çîáîâ’ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîç-
ì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâå-
äåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ’ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 12.11.2015 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðå-
ùàòèê, 10, êàá. 523 î 14.30.Äîêóìåíòè, ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâà-
í³, ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ “Íà
êîíêóðñ” (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá’ºêòà îðåíäè
(àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —09.11.2015
(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 Äåïàð-
òàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò.— ç 9.00 äî 16.45.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü
ïëîùåþ 838,70 êâ.ì íà ïðîñï. Ì³íñüêîìó, 6, ë³ò.“Á”

Íàçâà îá’ºêòà: Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 838,70 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì³íñüêèé, 6, ë³ò. “Á”.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ”.

Â³äîìîñò³ ïðî îá’ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 838,70 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà áåç ÏÄÂ — 5 506 400 (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò ø³ñòü òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà)
ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 1 101 280 (îäèí ì³ëüéîí ñòî îäíà òèñÿ÷à äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá’ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 6 607 680 (ø³ñòü ì³ëüéîí³â ø³ñòñîò ñ³ì òèñÿ÷
ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá’ºêòà, ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 660 768 ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá’ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ’ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî
íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè
íà êîðèñòü òîâàðíî¿ á³ðæ³ “ÊÌÔÁ” á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó
îá’ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 11 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 01042, ì. Êè¿â, âóë. Êóäð³ ²âàíà, 13/2, òîâàðíà á³ðæà “ÊÌÔÁ”.
Ïî÷àòîê î 10.00.

5.Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01103,ì.Êè¿â,Çàë³çíè÷íå øîñå,45,îô³ñ
202,â ïîíåä³ëîê —÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00,â ï’ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ —ç 9.00 äî 17.00,îá³äíÿ
ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00.Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ —òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

6. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 260010105113 â AT“ÏðîÊðåäèòÁàíê”, êîä áàíêó 320984, êîä 35141681, îòðèìóâà÷: òîâàðíà
á³ðæà “ÊÌÔÁ”.

7. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 660 768 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 260010105113 â AT“ÏðîÊðåäèòÁàíê”, êîä áàíêó
320984, êîä 35141681, îòðèìóâà÷: òîâàðíà á³ðæà “ÊÌÔÁ”.

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá’ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ì³íñüêèé, 6, ë³ò.“Á”.

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, Çàë³çíè÷íå øîñå,
45, îô³ñ 202, òåë. (044) 383-61-03.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåí-
äó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 1-ãî òà 2-ãî ïîâåðõ³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ 70,2 êâ.ì íà âóë. Î. Ãîí÷à-
ðà, 50/1, ë³ò.À. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ï³ä ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, áóôåòó, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðî-
äàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâà-
òèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà
îðåíäè — 1359400,00. Îðåíäíà ñòàâêà 6%. Îðåíäíà ïëàòà 6674,65 ãðí (áåç ÏÄÂ) çà ïåðøèé
ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñ-
òâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”.

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

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, 208

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

18.11.15 î 14.00 â ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîìàíäàðìà Êàìºíºâà, 8, êîðïóñ 1, çàë 38, ñóääÿ Ïîãð³á-
í³÷åíêî ². Ì., â³äáóäåòüñÿ ñóäîâèé ðîçãëÿä ñïðàâè ¹ 826/18865/15 çà àäì³í³ñòðà-
òèâíèì ïîçîâîì ÃÎ “Àñîö³àö³ÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ì. Êèºâà” äî Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî âèçíàííÿ íåçàêîííèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.09.08 ¹ 262/262 “Ïðî ðîçðîáêó íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîç-
âèòêó ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè äî 2025 ðîêó”.

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в	л.�Володимирсьа, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати».

repro.kreschatic.kiev.ua
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¹

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 

äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà 
òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêà äèòÿ÷à àêàäåì³ÿ ìèñòåöòâ (òåë. 410-93-10)

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
1,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³í-

ãðàäà, 10 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî àâ-
òîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäî-

âîëü÷³ òîâàðè (êàâè òà íàïî¿â)
280,00 560,00

ð/ð 35421201024607
â ÃÓÄ ÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ 820019, Êîä ªÄÐÏÎÓ 21594647

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 3 (òåë. 276-96-01)

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
2,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëÿ Êó÷åðà, 7

ê. 1 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àâòîìàò³â 
ç ïðîäàæó áàõ³ë 640,00 1280,00

ð/ð 35422201049120 
â ÃÓÄ ÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ 820019, Êîä ªÄÐÏÎÓ 05496796

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà” (òåë. 482-12-69)

3
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ
9,00 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ìèêîëè Ïèìî-

íåíêà, 10-À (2 ïîâåðõ)

Áóôåò, ùî íå çä³éñíþº 
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿

ãðóïè
1420,00 2840,00

ð/ð 26003213424800 
ÀÊ²Á “Óêðñèááàíê”

ÌÔÎ 351005, Êîä ªÄÐÏÎÓ 05416142

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êè¿ââîäôîíä” (òåë. 362-19-20)

4
Íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ 

ïëîùåþ 68,90 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
ïë. Ãåðî¿â Áðåñòà, á/í

Ãðîìàäñüêà âáèðàëüíÿ 3019,27 6038,54
ð/ð 26004000198774 
ÏÀÒ “ÊÁ “Õðåùàòèê”

ÌÔÎ 300670, Êîä ªÄÐÏÎÓ 37292855

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè (òåë. 279-61-09)

5
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

21,6 êâ. ì çà àäðåñîþ: 
áóëüâ. Ò. Øåâ÷åíêà, 3 ë³ò. À (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó àáî ïðîôå-
ñ³éíî¿ ñï³ëêè, àáî ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿
6720,30 13440,60

ð/ð: 35428202027372,
â ÃÓÄ ÊÑÓ ì. Êèºâà 

ÌÔÎ 820019, Êîä ªÄÐÏÎÓ 02231933

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí” (òåë. 238-44-00)

6
Ïðèì³ùåííÿ â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹2

ñòàíö³¿ ìåòðî “Àêàäåìì³ñòå÷êî”
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 9,15 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò çì³øàíî¿
òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà

íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè
12112,50 24225,00 ð/ð: 2600000990432,

ÏÀÒ “ÊÁ “Õðåùàòèê”
ÌÔÎ 300670,

Êîä ªÄÐÏÎÓ 033289137
Ïðèì³ùåííÿ ¹19 â ïåðåõîä³ 

ñòàíö³¿ ìåòðî “Äàðíèöÿ”
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,1 êâ. ì

Òîðãîâåëüíèé îá’ºêò çì³øàíî¿
òîðã³âë³ ïðîäîâîëü÷èìè òà

íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè
12658,75 25317,50



ÄÎÇÂ²ËËß

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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«ÎÑ²ÍÍ²É ÌÀÐÀÔÎÍ» —ï³ä òàêîþ
íàçâîþ ïðîéøëî çìàãàííÿ çà Êó-
áîê Óêðà¿íè ç âåñëóâàííÿ íà ÷îâ-
íàõ «Äðàêîí».ßê ðîçïîâ³â ãîëîâíèé
ñóääÿ òóðí³ðó Åäóàðä Øåâ÷åíêî,
ó÷àñòü â ñïîðòèâíîìó çàõîä³ âçÿ-
ëè 20 êîìàíä: 10 â çì³øàíîìó êëà-
ñ³ (8 æ³íîê ³ 12 ÷îëîâ³ê³â) òà 10 â
÷îëîâ³÷îìó. Çîêðåìà Êè¿â ïðåä-
ñòàâëÿëî 6 êîìàíä. Òàêîæ áóëè ³
íîâà÷êè — ïðåäñòàâíèêè êëóá³â ç
×åðêàñ òà ×åðí³ãîâà. Áîðîëèñÿ çà
ïåðø³ ì³ñöÿ íà ñòîëè÷íîìó Òðó-
õàíîâîìó îñòðîâ³ íà äèñòàíö³¿ 11,5
êì,ÿêó ñïîðòñìåíè ïðîõîäèëè ïðî-
òÿãîì ãîäèíè. Äî ñëîâà, ãëÿäà÷³ íå
ëèøå ñïîñòåð³ãàëè ç òðèáóí ñòî-
ëè÷íîãî âîäíî-ñïîðòèâíîãî êëó-
áó «Çåí³ò», äå, âëàñíå, ³ â³äáóâàëî-
ñÿ ä³éñòâî, àëå ìàëè çìîãó ï³äòðè-
ìóâàòè êîìàíäè áåçïîñåðåäíüî íà
âîä³. Äëÿ âáîë³âàëüíèê³â áóâ îðãà-
í³çîâàíèé ñïåö³àëüíèé ÷îâåí, ³ âñ³
áàæàþ÷³ «ïðîõîäèëè» äèñòàíö³þ
ðàçîì ç âåñëóâàëüíèêàìè.

Ïåðåìîæöåì öüîãîð³÷íèõ çìà-
ãàíü â êàòåãîð³¿ Open ñòàëà ëüâ³â-
ñüêà êîìàíäà «Îòàìàí». Ìåäàë³ çà
äðóãå òà òðåòº ì³ñöå îòðèìàëè â³ä-
ïîâ³äíî «Îòàìàí» ç Êîìñîìîëü-
ñüêà òà «Ñàëüñà» ç Æèòîìèðà. Â êà-
òåãîð³¿ Mixed ïåðåìîãó çäîáóëè

«Îòàìàí» ç³ Ëüâîâà, à «ñð³áëî» òà
«áðîíçó» «Äèíàìî» ç Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà òà «Ìàëà ôëîòèë³ÿ» ç Êèºâà
â³äïîâ³äíî.Äî ñëîâà,çìàãàííÿ ïðî-
õîäèëè ï³ä åã³äîþ Ì³í³ñòåðñòâà ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó òà Ôåäåðàö³¿ ç âåñëó-
âàííÿ íà ÷îâíàõ «Äðàêîí».

Çà ñëîâàìè ïðåçèäåíòà Ôåäåðà-
ö³¿ âåñëóâàííÿ íà ÷îâíàõ «Äðàêîí»
Âàëåð³ÿ Ìîðãóíà, öåé âèä ñïîðòó
íàáóâàº âñå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³ â
Óêðà¿í³. Ëèøå â äàíèõ çìàãàííÿõ
âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 500 ëþäåé. À
âñüîãî â ñòîëèö³ ä³º 10 êëóá³â. «Öå
êîìàíäíèé âèä ñïîðòó,ÿêèé áóâ çà-

ïî÷àòêîâàíèé â Êèòà¿.Òîìó òðàäè-
ö³éíî ó íàñ º ãîëîâà ³ õâ³ñò äðàêî-
íà. Íà íîñ³ ÷îâíà ñèäèòü áàðàáàí-
ùèê, ÿêèé á’º â áàðàáàí ³ öèì ïðè-
âåðòàº óâàãó. Òîáòî â³í òðîõè â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä òàêèõ òðàäèö³éíèõ
âèä³â ãðåáë³, ÿê áàéäàðêà ÷è êàíîå.
Òîìó ùî á³ëüø âèäîâèùíèé. Çàâ-
æäè,êîëè âçäîâæ áåðåãà ¿äå êîìàí-
äà «Äðàêîíà» ³ á’º â áàðàáàí, óâåñü
ïëÿæ âñòàº ³ íàìàãàºòüñÿ çðîçóì³-
òè,ùî æ â³äáóâàºòüñÿ»,—ðîçïîâ³â â³í.

Äî ñëîâà, â ìàñøòàáàõ ïëàíåòè
äðàãîíáîòîì çàõîïëþºòüñÿ áëèçü-
êî 150 ìëí îñ³á.Öåé âèä ñïîðòó ìàº

áàãàòó ³ñòîð³þ ³ òðàäèö³¿. Çàðîäèâ-
øèñü ó Ñòàðîäàâíüîìó Êèòà¿ ÿê ðå-
ë³ã³éíèé îáðÿä,âåñëóâàííÿ íà «äðà-
êîíàõ» ïðîòÿãîì äâîõ òèñÿ÷îë³òü
ïîñòóïîâî òðàíñôîðìóâàëîñÿ â
ñïîðòèâíå ä³éñòâî ³ âèäîâèùå.Ì³æ-
íàðîäí³ çìàãàííÿ ç ïåðåãîí³â íà
«äðàêîíàõ» ïðîâîäÿòüñÿ ç 1982 ðî-
êó. Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ³ Êàíàä³ âåñ-
ëóâàííÿ íà öèõ ÷îâíàõ âõîäèòü ó
ï³äãîòîâêó ï³äðîçä³ë³â ìîðñüêèõ
ï³õîòèíö³â. Õî÷à íàéá³ëüø âèçíà-
íèìè ìàéñòðàìè çàâæäè áóëè ðî-
äîíà÷àëüíèêè — êèòàéö³.

Ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿ çàçíà÷èâ,
ùî çàéìàòèñÿ öèì âèäîì ñïîðòó
ìîæíà ç 12-òè ðîê³â. «Áóëî á íå-
ïîãàíî, ÿêáè äèòèíà ìîãëà ïëàâà-
òè, àëå ÿêùî íå âì³º — íàâ÷èìî ³
ïëàâàòè. À òàê íåìàº ÿêèõîñü îñî-
áëèâèõ êðèòåð³¿â, òîáòî áóäü-ÿêà
ëþäèíà ìîæå çàéìàòèñÿ öèì âè-
äîì ñïîðòó»,— íàãîëîñèâ â³í ³ äî-
äàâ, ùî íà öüîãîð³÷íèõ çìàãàííÿõ
º ó÷àñíèêè, ÿêèì á³ëüøå 50-òè ðî-
ê³â. «Òîáòî öèì ìîæíà çàéìàòèñÿ
âñå æèòòÿ»,— ïåðåêîíàíèé Âàëåð³é
Ìîðãóí. Äî ñëîâà, Ôåäåðàö³ÿ çàé-
ìàºòüñÿ ïîïóëÿðèçàö³ºþ òàêèõ
âîäíèõ âèä³â ñïîðòó, ÿê âåñëóâàí-
íÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå ñåðåä âå-
òåðàí³â, êàíîå-ïîëî, àóòðèãåðàõ,
ðàôòèíã, êâàäðàò ëîí.

Êð³ì òîãî, Ôåäåðàö³ÿ Óêðà¿íè
ç âåñëóâàííÿ íà ÷îâíàõ «Äðàêîí»
äîëó÷àºòüñÿ ³ äî áëàãîä³éíèõ ïðî-

åêò³â. Òàê, öüîãîð³÷ áóëà ï³äòðè-
ìàíà ³í³ö³àòèâà Ñîö³àëüíîãî ïðî-
åêòó «Òîðîïèæêè», ÿêà ïåðåäáà-
÷àº äîïîìîãó íåäîíîøåíèì ä³ò-
êàì. Çîêðåìà êåð³âíèê ïðîåêòó
Àííà Â³ííè÷åíêî ðîçïîâ³ëà «Õðå-
ùàòèêó»: «Ôåäåðàö³ÿ â³äãóêíóëàñü
íà íàøå çâåðíåííÿ ïðî äîïîìîãó
Â³ää³ëåííþ àíåñòåç³îëîã³¿ òà ³í-
òåíñèâíî¿ òåðàï³¿ íîâîíàðîäæå-
íèõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êë³-
í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1. Ç³áðàí³ çà ðà-
õóíîê ñòàðòîâèõ âíåñê³â ó÷àñíè-
ê³â êîøòè — 37 òèñÿ÷ 900 ãðèâåíü
áóäóòü íàïðàâëåí³ íà âèòðàòí³ ìà-
òåð³àëè òà îáëàäíàííÿ». Âîíà òà-
êîæ ïîâ³äîìèëà, ùî 30 âåðåñíÿ
«Òîðîïèæêè» ðàçîì ç Ôåäåðàö³ºþ
ïåðåäàëè â³ää³ëåííþ çàñîáè ã³ã³-
ºíè äëÿ ä³òîê òà âèòðàòí³ ìàòåð³-
àëè íà 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó ñâîþ
÷åðãó çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ àíåñ-
òåç³îëîã³¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿
íîâîíàðîäæåíèõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1 ²ðè-
íà Ñòàäí³ê íàãîëîñèëà, ùî òàêà
äîïîìîãà âêðàé âàæëèâà. «×åðåç
íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ âñå ëÿ-
ãàº íà ïëå÷³ áàòüê³â ³ ïåðñîíàëó
â³ää³ëåííÿ. Òîìó äëÿ íàñ âàæëèâà
êîæíà êîï³éêà. ² ìè äóæå âäÿ÷í³
çà öþ äîïîìîãó»,— çàçíà÷èëà ë³-
êàð ³ äîäàëà, ùî íà ïåðåäàí³ êîø-
òè ïëàíóºòüñÿ çàêóïèòè âèòðàòí³
ìàòåð³àëè äëÿ îáëàäíàííÿ, ÿêå íå-
îáõ³äíå äëÿ ðåàí³ìàö³¿ �

Íà âèõ³äíèõ â ñòîëèö³ â³äáóëèñÿ âèäîâèùí³ çìàãàííÿ íà íå-

çâè÷íèõ ÷îâíàõ. 20 âåñëóâàëüíèê³â â êàíîå ç ãîëîâîþ òà õâîñ-

òîì äðàêîíà ï³ä çâóê áàðàáàíó çìàãàëèñü íà äèñòàíö³¿ â 11,5

êì íàâêîëî Òðóõàíîâîãî îñòðîâà.À êîøòè, ç³áðàí³ çà ðàõóíîê

ñòàðòîâèõ âíåñê³â ó÷àñíèê³â (37 900 ãðí), ñïðÿìóþòü íà äî-

ïîìîãó íåäîíîøåíèì ä³òêàì.

Îëåíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Äðàãîíáîò
� Â Êèºâ³ â³äáóëèñÿ çìàãàííÿ 

çà Êóáîê Óêðà¿íè ç âåñëóâàííÿ 
íà ÷îâíàõ «Äðàêîí»

Ó÷àñòü ó öüîãîð³÷íèõ çìàãàííÿõ âçÿëè
20 êîìàíä: 10 â çì³øàíîìó êëàñ³ (8 æ³íîê
³ 12 ÷îëîâ³ê³â) òà 10 ó ÷îëîâ³÷îìó

Ñüîãîäí³ â ìàñøòàáàõ ïëàíåòè äðàãîíáîòîì çàõîïëþºòüñÿ áëèçüêî 150 ìëí îñ³á

Íà íîñ³ ÷îâíà «Äðàêîí» ñèäèòü áàðàáàíùèê, ÿêèé á`º â áàðàáàí ³ öèì ïðèâåðòàº óâàãó
Çàðîäèâøèñü ó Ñòàðîäàâíüîìó Êèòà¿ ÿê ðåë³ã³éíèé îáðÿä, âåñëóâàííÿ íà «äðàêîíàõ» ïðîòÿãîì äâîõ òèñÿ÷îë³òü
ïîñòóïîâî òðàíñôîðìóâàëîñÿ â ñïîðòèâíå ä³éñòâî ³ âèäîâèùå 
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