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Ðàéîíí³ ðàäè ñïîòèêàííÿ
Êàì³íü ñïîòèêàííÿ — ïðîåêò

ð³øåííÿ ïðî Çâåðíåííÿ äî ÖÂÊ
ùîäî ïåðåíåñåííÿ äàòè âèáîð³â
ðàéðàä ç 27 áåðåçíÿ íà 29 òðàâ-
íÿ.

Ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³¿ «Ñà-
ìîïîì³÷» çàáëîêóâàëè òðèáóíó
ç âèìîãîþ ðîçãëÿíóòè ïðîåêò íà
ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³, ³íàêøå
ÖÂÊ íå çìîæå ïðèçíà÷èòè âè-
áîðè íà 29 òðàâíÿ. Ó «Ñîë³äàð-
íîñò³» íàòîì³ñòü çâåðíóëè óâà-
ãó, ùî ïðîåêò íå ïðîéøîâ ïîãî-
äæåííÿ ó ïîñò³éíèõ êîì³ñ³ÿõ, òî-
ìó âèíîñèòè éîãî â çàë ñóïåðå-
÷èòü ðåãëàìåíòó.

Êîíñóëüòàö³¿ í³÷îãî íå äàëè.
Òîìó, çàì³ñòü ãîëîñóâàòè, äåïó-
òàòè Êè¿âðàäè ï³äáèâàëè ï³ä-
ñóìêè áóðõëèâîãî ÷åòâåðãà.

Çàñòóïíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè
Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â çàóâàæèâ,
ùî ÷åðåç áëîêàäó íå áóëî ïðîãî-

ëîñîâàíî, çîêðåìà, ñòîëè÷í³ ö³-
ëüîâ³ ïðîãðàìè «Îñâ³òà» ³ «Òóð-
áîòà»: «Òîæ ö³íà áëîêàäè — çðèâ
äîïîìîãè ïîíàä 800 òèñÿ÷àì êè-
ÿí ïðèáëèçíî íà 1 ìëðä ãðí». Ó
ñâîþ ÷åðãó, ôðàêö³ÿ «Ñàìîïîì³÷»
íàãàäàëà, ùî, çà ñëîâàìè äåïóòà-
òà òà ñåêðåòàðÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ Þë³¿ Ëîáàí, «ïðåäñòàâíèêè
ÊÌÄÀ çàãóáèëè òåêñò ïðîãðàìè
«Òóðáîòà» íàïåðåäîäí³ ïðèéíÿò-
òÿ áþäæåòó ì³ñòà, ³ á³ëüø³ñòü ó Êè-
¿âðàä³ ï³äíÿëà öå ïèòàííÿ ëèøå
çàðàç, êîëè ì³ñòî ïîòðåáóº âèð³-
øåííÿ íèçêè ñòðàòåã³÷íèõ ïè-
òàíü». Çîêðåìà é ïðî ðàéðàäè, ÿê³
åôåêòèâí³øå îï³êóâàòèìóòüñÿ ñî-
ö³àëüíèìè ïðîãðàìàìè.

Áàëàíñ ì³æ «áëîêóâàòè» ³
«ïðàöþâàòè»

Àëå, ïîïðè âçàºìí³ äîêîðè,
áóëî ³ òå, ùî ºäíàº,— øêîäà çà
íåðîçãëÿíóòèì.

Äåïóòàò ôðàêö³¿ «Áàòüê³âùè-
íà» Îëåêñàíäð Ïîæèâàíîâ ó êî-
ìåíòàð³ «Õðåùàòèêó» çâåðíóâ
óâàãó, ùî ñïðàâä³ ïîòð³áíî âèð³-
øèòè ïèòàííÿ ç âèáîðàìè äî
ðàéðàä, ³ «Áàòüê³âùèíà» çà ñòâî-
ðåííÿ ðàéðàä. Àëå ó áàãàòüîõ äå-
ïóòàò³â âèíèêàº çàïèòàííÿ, ÷î-
ìó íå âäàºòüñÿ ñêëèêàòè çàñ³-
äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
ðåãëàìåíòó. Ç îäíîãî áîêó, ö³
ðàéðàäè ìàþòü ä³ñòàòè ðåàëüí³
ïîâíîâàæåííÿ. Ç ³íøîãî, «ÿêùî
ïðèãàäóºòå, ìèíóëîãî ïëåíàð-
íîãî çàñ³äàííÿ ìè ëåäâå âñòèã-
ëè ðîçãëÿíóòè ïîëîâèíó ïèòàíü
ïîðÿäêó äåííîãî, ñèä³ëè äî ï³ç-
íüîãî âå÷îðà, êîëè åôåêòèâí³ñòü
ðîáîòè ñóòòºâî çíèæóâàëàñÿ. ²
çðèâ 25 ëþòîãî... Ó íàñ íàêîïè-
÷óºòüñÿ âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ïè-
òàíü, ÿê³ íåìîæëèâî äàë³ â³ä-
êëàäàòè, ³ ìè ïîâèíí³ ¿õ ðîçãëÿ-
íóòè. Òîáòî, íà ìîþ äóìêó, òóò
ïîòð³áíî âñ³ì äåïóòàòàì çíàõî-
äèòè áàëàíñ ³íòåðåñ³â». Ïðè öüî-
ìó ôðàêö³ÿ «Áàòüê³âùèíà» âñå
æ òàêè î÷³êóº, ùî ïèòàííÿ ðàé-
ðàä áóäå âíåñåíî íà ðîçãëÿä 29
ëþòîãî.

Àâòîð ð³øåííÿ ïðî ðàéîíí³
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè, äåïóòàò ôðàê-
ö³¿ «ªäí³ñòü» ó Êè¿âðàä³ Îëåê-
ñàíäð Áðîäñüêèé, ó êîìåíòàð³
«Õðåùàòèêó» çàóâàæèâ, ùî â³í
íå ïîãîäæóºòüñÿ ç ìåòîäàìè, àëå
çãîäåí ³ç ñóòòþ ïðîáëåìè: «Ïî-

òð³áíî íåãàéíî ðîáèòè äåöåí-
òðàë³çàö³þ âëàäè ó Êèºâ³ íå íà
ñëîâàõ, à çà ôàêòîì. Ïðè÷èíà
çðèâó — óëüòèìàòèâíà íåîáõ³ä-
í³ñòü ïðèçíà÷åííÿ äàòè âèáî-
ð³â». Óò³ì, ³ â³í çâåðòàº óâàãó íà
áàãàòî íàãàëüíèõ, âàæëèâèõ ïðîá-
ëåì, íà âèð³øåííÿ ÿêèõ ÷åêà-
þòü ëþäè, ³ ÿê³ ðîçãëÿíóòè ó ÷åò-
âåð íå âäàëîñÿ.

Äåïóòàò Êè¿âðàäè â³ä ôðàê-
ö³¿ «Ñîë³äàðí³ñòü» Â³êòîð³ÿ Ìó-
õà ó êîìåíòàð³ «Õðåùàòèêó» íà-
ãîëîñèëà, ùî, íà ¿¿ äóìêó, ó ðå-
çóëüòàò³ áëîêóâàííÿ çàñ³äàííÿ
«êèÿíè âòðàòèëè, òîìó ùî ìè
ìàëè ïðèéìàòè âàæëèâ³ ñàìå
äëÿ íèõ ð³øåííÿ. Ìè íå ïðîâå-
ëè çàñ³äàííÿ, òîìó ùî îäíà ç
ôðàêö³é çàáëîêóâàëà òðèáóíó é
âèìàãàëà ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, ùî
íå ïðîéøëî ðåãëàìåíòíó ïðî-
öåäóðó ïîãîäæåííÿ îäí³º¿ ç êî-
ì³ñ³é, â³äñóòí³é âèñíîâîê þðè-
äè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ÊÌÄÀ. Ìå-
í³ çäàºòüñÿ, ó áóäü-ÿêîìó âèïàä-
êó, òðåáà ïðàöþâàòè â ðàìêàõ
çàêîíîäàâ÷îãî ïîëÿ. Ùî ìîãëè
á âèãðàòè êèÿíè â³ä òîãî, ÿêáè
ìè óõâàëèëè íåïðàâîì³ðíå ð³-
øåííÿ?».

Ïðîäåìîíñòðóâàâøè 25 ëþ-
òîãî çäàòí³ñòü äî ïîë³òè÷íèõ 
ç³òêíåíü, äåïóòàòè Êè¿âðàäè ìà-
þòü íàãîäó äàòè ³ ïðèêëàä 
çëàãîäè 29 ëþòîãî. ßê áóäå —
ïîáà÷èìî �

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ó ÷åòâåð, 25 ëþòî-
ãî, îá³öÿëî áóòè ïë³äíèì, àëå äåïóòàòè íàâ³òü íå
çìîãëè éîãî ðîçïî÷àòè ÷åðåç áëîêóâàííÿ òðèáó-
íè ó çàë³. Êîíñóëüòàö³¿ òðèâàòèìóòü äî ïî÷àòêó íà-
ñòóïíîãî òèæíÿ, ³ 29 ëþòîãî ñòîëè÷íà ðàäà ñïðî-
áóº â³äíîâèòè ðîáîòó ó ïëåíàðíîìó ðåæèì³.

Ãàíà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Îáâàëåííÿ â àâàð³éíîìó
áóäèíêó â öåíòð³ Êèºâà
ñòàëîñÿ ÷åðåç 
ïîðóøåííÿ òåõí³êè 
áåçïåêè

Áóä³âåëüí³ ðîáîòè â àâàð³éíîìó áó-

äèíêó íà âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî,12-14

â³äáóâàëèñÿ ç ïîðóøåííÿì òåõí³êè áåç-

ïåêè ³ áåç áóäü-ÿêèõ äîçâ³ëüíèõ äîêó-

ìåíò³â. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî, ÿêèé ó÷îðà ïðèáóâ äî

áóäèíêó, äå ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ áóä³-

âåëüíèõ ðîá³ò âïàëè ïåðåêðèòòÿ òà ïî-

ñòðàæäàëè ëþäè.

«Çà ³íôîðìàö³ºþ ñàìèõ áóä³âåëü-

íèê³â,ï³ä çàâàëàìè îïèíèëèñÿ ÷åòâå-

ðî ÷è ï’ÿòåðî ëþäåé.Ï³ä ÷àñ ðîá³ò âïà-

ëè ïåðåêðèòòÿ—ç ÷åòâåðòîãî äî ïåð-

øîãî ïîâåðõó.Àâàð³éíèé áóäèíîê íà âó-

ëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî çíàõî-

äèòüñÿ ó ïðèâàòíèõ ðóêàõ. Çàðàç ìè

ç’ÿñîâóºìî, õòî ñàìå ïðîâîäèâ ó íüî-

ìó ðîáîòè»,—ðîçïîâ³â ìåð Êèºâà.Â³í

òàêîæ ïîâ³äîìèâ,ùî äâîõ ïîñòðàæäà-

ëèõîäðàçóä³ñòàëè ç-ï³ä çàâàë³â ³ «øâèä-

êà» â³äâåçëà ¿õ äî ë³êàðí³. Ðÿòóâàëü-

íèêè ðîçáèðàþòü çàâàëè, ùîá ä³ñòà-

òèñÿ äî ³íøèõ ïîñòðàæäàëèõ òà íàäà-

òè ¿ì äîïîìîãó.

«Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ïîâèíí³

îïåðàòèâíî ðîç³áðàòèñÿ, õòî ñàìå ³ ç

ÿêîþ ìåòîþ çä³éñíþâàâ áóä³âåëüí³ ðî-

áîòè áåç äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â. ² âèí-

í³ â òîìó,ùî ïîñòðàæäàëè ëþäè,ìàþòü

áóòè ïðèòÿãíóò³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³»,—

ï³äêðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Áóäèíîê,â ÿêîìó îáâàëèëèñÿ âíóò-

ð³øí³ ïåðåêðèòòÿ, âèçíàíèé àâàð³é-

íèì ó 2004-ìó ³ â³äñåëåíèé.Â³í ïåðå-

áóâàº â ïðèâàòíèõ ðóêàõ òà ïåðåäà-

íèé íà áàëàíñ ÎÑÁÁ Áîãäàíà Õìåëüíèöü-

êîãî, 12-14.

«²íôîðìàö³ÿ ïðî ê³ëüê³ñòü ëþäåé,

ÿê³ ïåðåáóâàëè òàì,óòî÷íþºòüñÿ: ñïî-

÷àòêóéøëîñÿ ïðî òðüîõ ðîá³òíèê³â,àëå

ïîò³ì ç’ÿâèëèñÿ â³äîìîñò³,ùî ¿õ ìîæå

áóòè ï’ÿòü»,—ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæ-

á³ ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñëóæáè

Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

Íà 18-òó ãîäèíó âäàëîñÿ âðÿòóâà-

òè 4-õ ðîá³òíèê³â,ùå îäèí çíàõîäèòü-

ñÿ ï³ä çàâàëàìè, äâ³ ëþäèíè ãîñï³òà-

ë³çîâàíî.Îäèí ÷îëîâ³ê ñàìîñò³éíî âèá-

ðàâñÿ ç-ï³ä çàâàë³â.

Íàãàäàéìî,ùî â÷îðà â öåíòð³ Êè-

ºâà, íà âóëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêî-

ãî, ó â³äñåëåí³é àâàð³éí³é áóä³âë³ ñòà-

ëîñÿ îáâàëåííÿ ïåðåêðèòòÿ ì³æ ï³ä-

âàëîì òà ïåðøèì ïîâåðõîì, âíàñë³-

äîê ÷îãî ï³ä çàâàëàìè îïèíèëèñÿ áó-

ä³âåëüíèêè, ÿê³ ïåðåáóâàëè â ï³äâàë³.

íîâèíè

Ç³ðâàíà Êè¿âðàäà
� Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ äîâåëîñÿ ïåðåíîñèòè ÷åðåç ïîë³òè÷íó êðèçó ó äåïóòàòñüêîìó êîðïóñ³

Ó÷îðà ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³¿ «Ñàìîïîì³÷» ç³ðâàëè ðîáîòó Êè¿âðàäè, çàáëîêóâàâøè òðèáóíó â ñåñ³éí³é çàë³
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 17 грудня 2015 року № 17/17 «Про затвердження 

списку присяжних Печерського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 66/66 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок фор'
мування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердже'
ного рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управ'
ління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6'1559/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�17��р�дня�2015�ро���№ 17/17�«Про�затвер-

дження�спис���присяжних�Печерсь�о�о�район-

но�о�с�д��міста�Києва»�та�і�зміни:

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«4.�Гр�зиць�ий�Оле��Болеславович»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«5.�Лемеш�о�Оле�сій�Валерійович»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«6.�Матвієн�о�Оле�сандр�Анатолійович»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«7.�Парш�т�ін�Сер�ій�Ми�олайович».

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 08.10.2015 № 117/2020 

«Про затвердження списку присяжних 
Шевченківського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 67/67 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок фор'
мування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердже'
ного рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управ'
ління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6'1561/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�08.10.2015�№ 117/2020�«Про�затверджен-

ня�спис���присяжних�Шевчен�івсь�о�о�район-

но�о�с�д��міста�Києва»�та�і�зміни:

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«13.�Крамарен�о�Інна�Леонідівна»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«14.�Л��’янчи�ов�Дмитро�Артемович»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«15.�Сар�ісян�Наталія�Зіновіївна»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«16.�Падал�а�Оле��Оле�сандрович»;

— доповнити�додато��до�рішення�позицією

«17.�Ястреб�І�ор�Володимирович».

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження списку присяжних 
Дарницького районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 77/77 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок фор'

мування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердже'
ного рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управ'
ління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6'1556/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�списо��присяжних�Дарниць�о-

�о�районно�о�с�д��міста�Києва�з�ідно�з�додат-

�ом.

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�11.02.2016�№77/77

Список присяжних 
Дарницького районного суду міста Києва

1.�Золотарен�о�Ірина�Валентинівна

2.�Позня�ова�Наталія�Леонідівна

3.�Ляс�овсь�а�Інна�Геннадіївна

4.�Ободовсь�ий�Ві�тор�Борисович

5.�Гончарен�о�Ірина�Анатоліївна

6.�Кривен�о�Сер�ій�Іванович

7.�Карпен�о�Ма�сим�Ми�олайович

8.�Со�ол�Сер�ій�Ми�олайович

9.�Ястремсь�ий�І�ор�Валентинович

10.�Широ�ов�Сер�ій�Ростиславович

Київський міський голова В. Кличко

Про затвердження списку присяжних 
Солом’янського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 78/78 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок фор'

мування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердже'
ного рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управ'
ління Державної судової адміністрації України в м. Києві від 27.02.2015 № 6'1560/15, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Затвердити�списо��присяжних�Солом’ян-

сь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва�з�ідно�з�до-

дат�ом.

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�№78/78

Список присяжних Солом’янського районного суду міста Києва
1.�Єфремов�Сер�ій�Юрійович

2.�Задорожний�Оле�сандр�Геор�ійович

3.�З�євич�Тетяна�Павлівна

4.�Ковален�о�Світлана�Юріївна

5.�Романюта�Віра�Федорівна

6.�Ятчен�о�Володимир�Ми�олайович

7.�К�шнір�Марія�Анатоліївна

8.�Соломонч���Володимир�Михайлович

9.�Астіон�Світлана�Іванівна

10.�Лебедєв�Леонід�Вадимович
Київський міський голова В. Кличко

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.12.2014 № 534/534 «Про затвердження списку народних

засідателів Голосіївського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 79/79 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до частин першої, другої статті 59, статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», По'
ложення про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних су'
дів міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619 «Про Положення
про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста
Києва», враховуючи звернення голови Голосіївського районного суду м. Києва від 14.07.2015 № 452/15, Київ'
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 534/534�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�Го-

лосіївсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

—�доповнити�додато��до�рішення�позицією�«15.

Федоришин�Оле��Петрович».

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 09.12.2014 року № 536/536 «Про затвердження списку 

присяжних Подільського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 81/81 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статей 60, 61, 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок
формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвер'
дженого рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального
управління Державної судової адміністрації від 25.05.2015 № 6'5162/15, від 21.01.2015 № 6'217/16, лист По'
дільського районного суду міста Києва від 08.04.2015 № 1/3875/2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�09.12.2014�№ 536/536�«Про�за-

твердження�спис���присяжних�Подільсь�о�о

районно�о�с�д��міста�Києва»�шляхом�ви�ла-

дення�додат�а�до�ньо�о�в�новій�реда�ції.

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�№81/81

Список присяжних Подільського районного суду
1.�Балян�ов�Володимир�Іванович

2.�Б�тіна�Ганна�Сер�іївна

3.�Герасимен�о�Наталія�Федорівна
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23.10.2013 № 239/9727 «Про затвердження списку народних

засідателів Печерського районного суду міста Києва»
Рішення Київської міської ради № 80/80 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок форму'
вання та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затверджено'
го рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи листи Печерського районного суду
міста Києва від 12.11.2015 № 2247/15, від 11.12.2015, накази голови Печерського районного суду м. Києва від
12.11.2015 № 615'к/2015, від 10.12.2015 № 663'к/2015, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�та�і�зміни�до�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�23�жовтня�2013�ро���№ 239/9727

«Про�затвердження�спис���народних�засідате-

лів�Печерсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва»:

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію

«2.�Забродіна�Марина�Ві�торівна»;

— вил�чити�з�додат�а�до�рішення�позицію�

«�4.�К�нець�Олена�Анатоліївна».

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

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

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�ання��ор�пції.

Київський міський голова В. Кличко

4.�Горяєва�Світлана�Ми�олаївна

5.�Джима�Світлана�Василівна

6.�Кап�стинсь�а�Мирослава�Миронівна

7.�Кедря�Людмила�Андріївна

8.�Коновальч���Наталія�Володимирівна

9.�Кравітз�Олена�Сер�іївна

10.�Лев�івсь�ий�Ми�ола�Володимирович

11.�Пожар�н�Оле�сандр�Андрійович

12.�Саханч���Сер�ій�Михайлович

13.�Сердю�ов�Сер�ій�Федорович

14.�Ш�ольний�Єв�ен�Васильович
Київський міський голова В. Кличко

Про проведення інвентаризації об’єктів телекомунікації 
(електрозв’язку)

Рішення Київської міської ради № 82/82 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю

України — місто'герой Київ», Закону України «Про телекомунікації», частини другої статті 335 Цивільного ко'
дексу України, з метою забезпечення збереження та управління майном, яке належить до комунальної влас'
ності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

трації)�протя�ом�шести�місяців�з�дня�набран-

ня�чинності�цим�рішенням�провести�інвента-

ризацію�об’є�тів�теле�ом�ні�ації�(еле�тро-

зв’яз��),�а�саме:�об’є�тів�взаємоз’єднання

теле�ом�ні�аційних�мереж,��абельної��аналі-

зації�еле�трозв’яз��,��аналів�еле�трозв’яз-

��,��аналів��абельної��аналізації�еле�тро-

зв’яз��,��інцево�о�обладнання,�рес�рсів�те-

ле�ом�ні�аційних�мереж,�спор�д�еле�тро-

зв’яз��,�теле�ом�ні�аційних�мереж�та�інших

об’є�тів�теле�ом�ні�ації�(еле�трозв’яз��),�що

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

ріальної��ромади�міста�Києва,�а�та�ож�та�их,

що�є�безхазяйними,�в�поряд��,�визначено-

м��чинним�за�онодавством�У�раїни.

2.�Підприємствам,��становам,�ор�анізаці-

ям�незалежно�від�форм�власності,�що�прова-

дять�свою�діяльність�на�території�м.�Києва:

2.1.�У�стро��до�одно�о�місяця�з�дати�на-

брання�чинності�цим�рішенням�надавати�Де-

партамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до-

��менти,�що�підтвердж�ють�право�власності

на�та�і�об’є�ти�теле�ом�ні�ації�(еле�трозв’яз-

��).

2.2.�Надавати�Департамент��транспортної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�допомо���при�проведенні�інвен-

таризації�об’є�тів�теле�ом�ні�ації�(еле�тро-

зв’яз��),�в�том��числі�шляхом�надання�на�ви-

мо���Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

трації)�необхідних�до��ментів�та�інформації,

дост�п��для�о�ляд��відповідних�об’є�тів�те-

ле�ом�ні�ації�(еле�трозв’яз��),�ви�он�вати

інші�вимо�и�Департамент��транспортної�інфра-

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

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

ністрації),�що�стос�ються�проведення�інвен-

таризації�об’є�тів�теле�ом�ні�ації�(еле�тро-

зв’яз��).

3.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо-

�о�оп�блі��вання.

4.�Це�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�офі-

ційно�оприлюднити�в��азеті�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�транспорт�,�зв’яз���та�ре�-

лами.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 

«Про ліквідацію районних комунальних підприємств 
з паркування транспортних засобів»

Рішення Київської міської ради № 83/83 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою виправлення

технічної помилки Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�У�підп�н�ті�1.5�п�н�т��1�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро���№ 377/6593

«Про�лі�відацію�районних��ом�нальних�підприємств

з�пар��вання�транспортних�засобів»�після�сло-

ва�«автостояно�»�слово�«та»�замінити�словом�«і».

2.�Це�рішення�наб�ває�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

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

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

ради�з�питань�транспорт�,�зв’яз���та�ре�лами.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вулиці Щербакова, 57'д у Шевченківському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 84/84 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд України»,
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер'
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці

площею�0,57��а�на�в�лиці�Щерба�ова,�57-д���Шев-

чен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,�а�са-

ме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення�до�перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о�о

район�.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�площею�0,57��а�на

в�лиці�Щерба�ова,�57-д���Шевчен�івсь�ом�

районі�м.�Києва.

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

зеті�«Хрещати�».

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

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

ди�з�питань�е�оло�ічної�політи�и�та�на�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�місто-

б�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці між будинками
№№ 22, 22'а, 22'б, 22'г, 22'д на вулиці Академіка Туполєва 

у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 85/85 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'заповідний фонд України»,
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звер'
нення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�стат�с�с�вер��земельній�ділянці�орі-

єнтовною�площею�0,93��а�між�б�дин�ами�№№22,

22-а,�22-б,�22-�,�22-д�на�в�л.�А�адемі�а�Т�по-

лєва���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва.

2.�Внести�зміни�до�Про�рами�розвит���зе-

леної�зони�м.�Києва�до�2010�ро���та��онцепції

форм�вання�зелених�насаджень�в�центральній

частині�міста,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�19.07.2005�№ 806/3381,�а�са-

ме:�додати�с�вер�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рі-

шення�до�перелі���с�верів�Шевчен�івсь�о�о

район�.

3.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи�щодо�оформлення�та�бла-

�о�строю�земельної�ділян�и�орієнтовно�о�пло-

щею�0,93��а�між�б�дин�ами�№№ 22,�22-а,�22-

б,�22-�,�22-д�в�л.�А�адемі�а�Т�полєва���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва.

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

зеті�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�е�оло�ічної�політи�и�та�на�по-

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

містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та�земле�орист�-

вання.
Київський міський голова 

В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23 квітня 2009 року № 324/1380 «Про створення комунальної

соціальної установи «Київський міський комплекс соціальної
адаптації інвалідів з розумовою відсталістю»

Рішення Київської міської ради № 88/88 від 11 лютого 2016 року
У зв’язку з технічною помилкою Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�23��вітня�2009�ро���№ 324/1380

«Про�створення��ом�нальної�соціальної��ста-

нови�«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с�соціальної

адаптації�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»,

а�саме:

підп�н�т�2.3�п�н�т��2�ви�ласти�в�та�ій�реда�-

ції:

«2.3.�За�ріпити�за��ом�нальною�соціальною

�становою�«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с�соці-

альної�адаптації�інвалідів�з�роз�мовою�відста-

лістю»,�створеною�відповідно�до�п�н�т��1�цьо-

�о�рішення,�на�праві�оперативно�о��правління

майно,�розташоване�на�в�л.�Сивась�ій,�16�та�в�л.

Сивась�ій,�12/1».

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

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

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

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

ради�з�питань�охорони�здоров’я�та�соціально-

�о�захист�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про порядок денний пленарного 
засідання І сесії Київради VIII скликання 11.02.2016

Рішення Київської міської ради № 63/63 від 11 лютого 2016 року
Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київ'

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

сідання�І�сесії�Київради�VIII�с�ли�ання�11.02.2016

та�і�питання:

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

�анам�та�посадовим�особам.

2.�Про�звільнення�ФОП�Данч���В.�О.�від�спла-

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

альної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��-

т�ри�м.�Києва.

3.�Про�внесення�змін�та�доповнень�до�рі-
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шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�17.12.2015

№ 25/25�«Про�затвердження�план��діяльності

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�під�отов�и�прое�тів

ре��ляторних�а�тів�на�2016�рі�».

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

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

мітет�«Пров�ло��Бастіонний,�7»���Печерсь�о-

м��районі�м.�Києва.

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

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

мітет�«В�лиця�Костянтина�Заслонова,�9»���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва.

6.�Про�припинення�повноважень�ор�ан��са-

моор�анізації�населення�«Б�дин�овий��омітет

«В�лиця�Б�рмистен�а,�7/11»�в�Голосіївсь�ом�

районі�м.�Києва.

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

місь�ої�ради�від�01.12.2015�№ 4/4�«Про�пере-

лі��та�с�лад�постійних��омісій�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�VIII�с�ли�ання».

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

місь�ої�ради�від�01.12.2015�№ 4/4�«Про�пере-

лі��та�с�лад�постійних��омісій�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�VIII�с�ли�ання».

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

місь�ої�ради�від�13.07.2006�№ 28/28�«Про�за-

твердження�Положення�про�помічни�а-�он-

с�льтанта�деп�тата�Київсь�ої�місь�ої�ради».

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

місь�ої�ради�від�24.09.2015�№ 3/1906�«Про

с�лад��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

поновлення�прав�реабілітованих».

11.�Про�затвердження�спис���присяжних

Дарниць�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва.

12.�Про�затвердження�спис���присяжних�Со-

лом’янсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва.

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

місь�ої�ради�від�09.12.2014�№ 534/534�«Про�за-

твердження�спис���народних�засідателів�Голо-

сіївсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

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

місь�ої�ради�від�23.10.2013�№ 239/9727�«Про

затвердження�спис���народних�засідателів�Пе-

черсь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

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

місь�ої�ради�від�09.12.2014�ро���№ 536/536

«Про�затвердження�спис���присяжних�Поділь-

сь�о�о�районно�о�с�д��міста�Києва».

16.�Про�проведення�інвентаризації�об’є�тів

теле�ом�ні�ації�(еле�трозв’яз��).

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

місь�ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро���№ 377/6593

«Про�лі�відацію�районних��ом�нальних�підпри-

ємств�з�пар��вання�транспортних�засобів».

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

ділянці�на�в�лиці�Щерба�ова,�57д���Шевчен�ів-

сь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�між�б�дин�ами�№ 22,�22а,�22б,�22�,

22д�на�в�лиці�А�адемі�а�Т�полєва���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�на�просп.�Героїв�Сталін�рада,�51�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

ділянці�на�в�л.�Північній�між�б�дин�ами�№ 12

та�№ 18�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва.

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

місь�ої�ради�від�23��вітня�2009�ро���№ 324/1380

«Про�створення��ом�нальної�соціальної��ста-

нови�«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с�соціальної

адаптації�інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю».

23.�Про�затвердження�місь�ої�цільової�про-

�рами�«Соціальне�партнерство»�на�2016-2018

ро�и�та�Поряд���відбор���ромадсь�их�ор�ані-

зацій�для�надання�фінансової�підтрим�и�з�бю-

джет��міста�Києва.

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

місь�ої�ради�від�18�вересня�2008�ро���№ 245/245

«Про�створення�Місь�о�о�центр��дитини�Сл�ж-

би���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації).

25.�Про�затвердження�місь�ої�цільової�про�ра-

ми�«Діти.�Сім’я.�Столиця�на�2016-2018�ро�и».

26.�Про�затвердження�Місь�ої�цільової�про-

�рами�розвит���т�ризм��в�місті�Києві�на�2016-

2018�ро�и.

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

Верховної�Ради�У�раїни�щодо�відстав�и�Прем’-

єр-міністра�У�раїни�А.�П.�Яценю�а.

28.�Про�віднесення�до�сфери��правління�По-

дільсь�ої�районної�в�місті�Києві�держаної�ад-

міністрації��ом�нально�о�підприємства�«Апте-

�а-м�зей»�(від�24.07.2015�№ 08/231-1969/ПР).

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

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24�травня�2012

ро���№ 596/7933�«Про�приватизацію�жилих

приміщень�����ртожит�ах�м.�Києва»�(��реда�-

ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18�ве-

ресня�2014�ро���№ 156/156)�(від�04.08.2015

№ 08/231-2018/ПР).

30.�Про�списання�шляхом�продаж��основ-

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

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

07.10.2015�№ 08/231-2379/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди.

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�22.09.2015�№ 08/231-

2292/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�05.10.2015�№ 08/231-

2351/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�02.11.2015�№ 08/231-

2429/ПР).

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

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�22�січня�2015�ро-

���№ 27/892�«Про�передач��в�оренд��нежит-

лових�приміщень��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�єдиним�пре-

тендентам�на�право�оренди»�(від�16.10.2015

№ 08/231-2396/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�15.12.2015�№ 08/231-193/ПР).

37.�Про�затвердження�перелі���об’є�тів��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва,�право�оренди�я�их�виборюється

на��он��рсних�засадах�(від�28.10.2015�№ 08/231-

2417/ПР).

38.�Про�надання�дозвол��Київсь�ом��місь-

�ом���онс�льтативно-діа�ностичном��центр�

на�списання�шляхом�лі�відації�ма�нітно-резо-

нансно�о�томо�рафа�(МРТ)�(від�05.10.2015

№ 08/231-2350/ПР).

39.�Про�надання�дозвол��на�списання�б�-

дівлі�т�алет��дворово�о,�я�а�належить�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва�(від�28.09.2015�№ 08/231-2317/ПР).

40.�Про�передач��захисної�спор�ди�цивіль-

но�о�захист��до�сфери��правління�Констит�цій-

но�о�С�д��У�раїни�(від�23.09.2015�№ 08/231-

2298/ПР).

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

міщень��ом�нальної�власності�територіальної

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

право�оренди�(від�28.12.2015�№ 08/231-328/ПР).

42.�Про�надання�земельної�ділян�и�ДЕРЖАВ-

НОМУ�ПІДПРИЄМСТВУ�«ГЕНЕРАЛЬНА�ДИРЕК-

ЦІЯ�З�ОБСЛУГОВУВАННЯ�ІНОЗЕМНИХ�ПРЕД-

СТАВНИЦТВ»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�-

вання�адміністративно�о�б�дин���Резиденції

Посла�Спол�чених�Штатів�Амери�и�в�У�раїні

на�в�л.�По�ровсь�ій,�5���Подільсь�ом��районі

м.�Києва�(А-21249).

43.�Про�надання�КОМУНАЛЬНОМУ�ПІДПРИ-

ЄМСТВУ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ�РАДИ�(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВ-

НОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ)�«СПОРТИВНИЙ�КОМ-

ПЛЕКС»�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�спортивної�спор�ди�із�шт�ч-

ним�льодовим�по�риттям�на�в�л.�міста�Ша-

летт,�6���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва�(А-

21483).

44.�Про�надання��ом�нальній�соціальній��с-

танові�«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с�адаптації

інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»�земельної

ділян�и�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання��омпле�с��соціальної�адаптації

інвалідів�на�в�л.�Сивась�ій,�16�(літ.�А)���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7085).

45.�Про�надання��ом�нальній�соціальній��с-

танові�«Київсь�ий�місь�ий��омпле�с�адаптації

інвалідів�з�роз�мовою�відсталістю»�земельної

ділян�и�для�ре�онстр��ції,�е�спл�атації�та�об-

сл��ов�вання��омпле�с��соціальної�адаптації

інвалідів�на�в�л.�Сивась�ий,�12/1�(літ.�А)���Дніп-

ровсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7086).

46.�Про�передач��ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ІНСТИТУТ�РОЗВИТКУ�ПЕ-

РЕДОВИХ�ТЕХНОЛОГІЙ»�земельної�ділян�и�для

б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

виробничої�бази�на�в�л.�Ливарсь�ій,�1�літ.�«А»

в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(А-4726).

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

відповідальністю�«ГЛЕДФАРМ�ЛТД»�земель-

ної�ділян�и�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�нежитлово�о,�адміністративно-офісно�о�б�-

дин���на�в�л.�Алма-Атинсь�ій,�58���Дніпров-

сь�ом��районі�м.�Києва�(Д-3755).

48.�Про�надання�Київсь�ій�центральній�по-

місній�цер�ві�єван�ельсь�их�християн-баптис-

тів�«Б�дино��Єван�елія»���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�земельної�ділян�и�для�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�молитовно�о�б�дин���на

в�л.�Ще�авиць�ій,�2/8�Подільсь�ом��районі�м.

Києва�(А-17472).

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

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«ГУЕЛЬ

ПАРК»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�-

дівлі�сервісно�о�обсл��ов�вання�водіїв�та�па-

сажирів�з�від�ритою�автостоян�ою�на�перети-

ні�в�л.�Рев�ць�о�о�та�в�л.�Анни�Ахматової��

Дарниць�ом��районі�м.�Києва�(А-22204).

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

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«СІТІ-

КОМФОРТГРУП»�для�б�дівництва�об’є�та�до-

рожньо�о�сервіс��в�л.�Сорт�вальній,�24���Дар-

ниць�ом��районі�м.�Києва�(А-22125).

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

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«Київнаф-

тотрейд»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання

б�дівель�і�спор�д�майново�о��омпле�с��авто-

транспортно�о�підприємства�на�в�л.�Архіте�-

трора�Вербиць�о�о,�1���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�(А-21956).

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

відповідальністю�«Епіцентр�Н»�земельних�ді-

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

�овельно�о��омпле�с��б�дівельних�матеріалів

на�в�л.�Братиславсь�ій,�11���Дніпровсь�ом�

районі�м.�Києва�(А-21828).

53.�Про�передач��ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕ-

НОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«АДФ»,�ТОВАРИ-

СТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АЛП»,�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«БАРКОНД»,�ТОВАРИСТВУ�З

ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ�«ТРАНС-

МАРІН�ІНВЕСТ»�земельної�ділян�и�для�завер-

шення�б�дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��о-

в�вання�житлово�о��омпле�с��з�вб�дованими

та�приб�дованими�приміщеннями�тор�овель-

но�о,�розважально�о,�офісно�о�призначення

та�пар�ін���на�в�л.�Маршала�Тимошен�а,�21�в

Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7157).

54.�Про�надання�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕР-

НОМУ�ТОВАРИСТВУ�«ГОТЕЛЬ�«ДНІПРО»�зе-

мельної�ділян�и�для�влашт�вання�пар��валь-

но�о�майданчи���для�автомобілів�на�в�л.�Хре-

щати�,�1/2���Печерсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-

7135).

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

риств��з�обмеженою�відповідальністю�«Про-

е�т-Бюро»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�ван-

ня�нежитлової�б�дівлі�офісно�о�призначення��

пров.�Михайлівсь�ом�,�10/2�(літ.�А)���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-7087).

56.�Про�поновлення�п�блічном��а�ціонерно-

м��товариств��«Київсільеле�тро»�до�овор�

оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�атації�та

обсл��ов�вання�адміністративної�б�дівлі�на

в�л.�Льва�Толсто�о,�55-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-19394).

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

ною�відповідальністю�«ЄВРОЛІФТ�СЕРВІС»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�е�спл�-

атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�виробничої

бази�на�в�л.�Радистів,�64�(літера�А)���Деснян-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-21796).

58.�Про�поновлення�ПРИВАТНОМУ�АКЦІО-

НЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«МТС�УКРАЇНА»�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�для�ре�онстр��-

ції�нежитлових�б�дівель�під�центр�мобільно�о

зв’яз���з�подальшими�е�спл�атацією�та�об-

сл��ов�ванням�на�просп.�Перемо�и,�49/2���Со-

лом’янсь�ом��районі�м.�Києва�та�внесення�змін

до�ньо�о�(А-19447).

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

ною�відповідальністю�«КОЛОС�АГРОТЕХСЕР-

ВІС»�до�овор��оренди�земельної�ділян�и�для

б�дівництва�та�е�спл�атації�центр��реабіліта-

ції�та�рела�сації�з�ма�азинами�та�офісами�на

перетині�в�лиці�Костянтинівсь�ої�та�Верхньо-

�о�Вал����Подільсь�ом��районі�м.�Києва�(А-

21602).

60.�Про�передач���ромадянці�М�сі�Юлії�Ми-

хайлівні���приватн��власність�земельної�ділян-

�и�для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о

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

пров.�Радянсь�ом�,�3-а���Солом’янсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-8495).

61.�Про�передач���ромадянин��Аврамен��

Оле���Ми�олайович����приватн��власність�зе-

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

вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Дібровній,�8-ж���Голосі-

ївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21643).

62.�Про�передач���ромадянці�Сідлярен�о

О�сані�Іванівні���приватн��власність�земель-

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

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�на�в�л.�Комсомольсь�ій,�72-а���Соло-

м’янсь�ом��районі�м.�Києва�(А-8417).

63.�Про�передач���ромадянці�Грищен�о�Оле�-

сандрі�Гри�орівні���приватн��власність�земель-

ної�ділян�и�для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання

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

р�д�на�в�л.�Цілинній,�22���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-10965).

64.�Про�передач���ромадянин��Стре�алов�

Оле���Анатолійович��земельної�ділян�и�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�офісної�б�дів-

лі�на�в�л.�Івана�Мазепи,�7���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(А-20297).

65.�Про�передач���ромадянці�Є�оровій�Оль-

зі�Ул’янівні���приватн��власність�земельної�ді-

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

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

р�д�на�в�л.�Ми�оли�Юн�ерова,�82-в�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�(А-22014).

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

мадянці�Костю��Вірі�Сер�іївні�для�б�дівництва

та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Підбірній,�8��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9335).

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

мадянці�Дол�ій�Наталії�Василівні�для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

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

са,�49���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-

9393).

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

мадянам�Косен���Валентин��Іванович�,�Косен-

���Володимир��Іванович��та�Косен�о�Вален-

тині�Оле�сандрівні�для�б�дівництва�і�обсл��о-

в�вання�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Лютневій,�35���Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�(П-9337).

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

мадянці�Лалі�Олені�Ми�олаївні�для�б�дівництва

і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Вчительсь�ій,

24���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9279).

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

мадянці�Остапч���Валентині�Василівні�для�б�-

дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,

�осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д���пров.�Кам’-

янець-Подільсь�ом�,�25���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�(П-9305).

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

мадянам�Сиво�онь�Тетяні�Анатоліївні�та�Сиво-

�оню�Антон��Оле�ович��для�б�дівництва�і�об-

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Мос�овсь�ій,�3

��Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9177).

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

мадянам�Денисен���Василю�Федорович��та

Денисен���Оле�сію�Васильович��для�б�дівниц-

тва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��оспо-

дарсь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Горь�о�о,

36���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9244).

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

мадянам�Грець�ій�Тамарі�Оле�сіївні,�Грець�о-
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м��Ми�олі�Іванович�,�Грець�ій�Марії�Дмитрів-

ні�та�Стр���Яні�Ми�олаївні�для�б�дівництва�і

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

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Лисо�ірсь�ій,

29-б���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9178).

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

мадянам�Т�ачов��Ми�олі�Ми�олайович��та�Пе-

ребийніс�Оле�сандрі�Павлівні�для�б�дівництва

і�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин��,��осподар-

сь�их�б�дівель�і�спор�д�на�в�л.�Сосновій,�40��

Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(П-9363).

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

мадянин��Терентьєв��Іван��Тимофійович��для

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

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

А�адемі�а�Кащен�а,�31-а���Голосіївсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-9227).

76.�Про�приватизацію��ромадянин��Коза-

чен���Оле���Гри�орович��земельної�ділян�и

для�б�дівництва�і�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

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

Оле�сандрівсь�ій,�9-а���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�(П-1670).

77.�Про�надання�дозвол��ПРИВАТНОМУ�АК-

ЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ�«КИЇВМЛИН»�на

передач��земельної�ділян�и�в�с�боренд��то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю�«Стан-

дарт�Б�д»�для�б�дівництва�виробничої�бази

для�перенесення�об’є�тів�з�зони�заб�дови�за-

лізнично-автомобільно�о�та�Подільсь�о�о�мос-

тових�переходів�через�р.�Дніпро���м.�Києві,�її

подальших�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�на

в�л.�П�хівсь�ій���Деснянсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�(К-25372).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«СД-ВІС-

ТА»�для�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�адмі-

ністративно�о�б�дин���на�в�л.�Са�са�ансь�о-

�о,�111-а���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(Є-1277).

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

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«ШПІЛЬ»

для�б�дівництва�та�ре�онстр��ції�санаторно-

��рортно�о�центр��на�в�л.�К�рортній,�11�в�Обо-

лонсь�ом��районі�м.�Києва�(Є-1000).

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

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

підля�ає�продаж��(Є-1292).

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

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

підля�ає�продаж��(Є-1297).

82.�Про�затвердження�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и�Державно-

м��підприємств��«Національний�а�адемічний

драматичний�театр�імені�Івана�Фран�а»�для�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель��араж�

театр��(майстерні,�бо�си)�та�існ�ючої�автосто-

ян�и�сл�жбово�о�автотранспорт��на�в�л.�Ям-

сь�ій,�68���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(Д-

4721).

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

ємств��«Київсь�ий�метрополітен»�права��орис-

т�вання�земельною�ділян�ою�на�Ам�рсь�ій�пло-

щі���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва�(А-21734).

84.�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної

ділян�и�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«МЕЛВІКС»�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання��ромадсь�о�о,�тор�о-

вельно-офісно�о,�житлово�о,��отельно�о��ом-

пле�с��з�підземним�та�наземним�пар�ін�ами

та�для�бла�о�строю�ландшафтної�зони�на�пе-

ретині�в�л.�Борща�івсь�ої�та�просп.�Повітроф-

лотсь�о�о���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва

(А-22089).

85.�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної

ділян�и�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«АРТІГАС»�для�б�дівництва,�е�спл�ата-

ції�та�обсл��ов�вання�житлово�о�та�тор�овель-

но�о��омпле�с��на�в�л.�Рев�ць�о�о�(перетин

з�в�л.�Вишня�івсь�ою)���Дарниць�ом��районі

м.�Києва�(А-22143).

86.�Про�змін��вид��ви�ористання�земельної

ділян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«СОЛЛУР»�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-ділово-

�о�центр��ба�атоф�н�ціонально�о�призначен-

ня�на�перетині�в�л.�Маршала�Малиновсь�о�о

та�просп.�Оболонсь�о�о�в�Оболонсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�та�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�(А-22087).

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

ної�ділян�и�від�06.09.2005�№ 79-6-00347�(з

�рах�ванням�додат�ової���оди�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00770)�(А-

21550).

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

ної�ділян�и�від�06.09.2005�№ 79-6-00346�(з

�рах�ванням�додат�ової���оди�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00769)�(А-

21552).

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

ної�ділян�и�від�06.09.2005�№ 79-6-00348�(з

�рах�ванням�додат�ової���оди�про�внесення

змін�і�доповнень�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и�від�06.07.2010�№ 79-6-00771)�(А-

21553).

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

ної�ділян�и�від�01.08.2006�№ 79-6-00436,���ла-

дено�о�між�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�това-

риством�з�обмеженою�відповідальністю�«Кон-

церн�«Київпідземшляхб�д»�на�підставі�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14.07.2005�ро��

№ 784/3359.

91.�Про�внесення�змін�до�рішень�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Є-1294).

92.�Про�по�одження�технічної�до��ментації�із

земле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�на

просп.�Перемо�и,�42���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�ПРИВАТНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТО-

ВАРИСТВУ�«КИЇВСЬКИЙ�ЗАВОД�СВІТЛОЧУТ-

ЛИВИХ�МАТЕРІАЛІВ�«ФОТОН»�для�б�дівниц-

тва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�житлово-

офісно�о��омпле�с��з�тор�овими�приміщен-

нями,�приміщеннями�соціальної�інфрастр��-

т�ри�та�підземним�пар�ін�ом�зі�знесенням�іс-

н�ючих�нежитлових�б�дівель�(А-21735).

93.�Про�поділ�земельної�ділян�и,�що�пере-

б�ває�в�оренді�ПРИВАТНОГО�АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА�«АГРОФІРМА�«ТРОЯНДА»,�на

в�л.�Виш�ородсь�ій,�45���Подільсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�та�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и�від�06.12.2005�№ 85-6-

00234�(зі�змінами,�внесеними���одою�від

15.05.2007�№ 85-6-00324)�(А-21406).

Київський міський голова В. Кличко

Про віднесення до сфери управління Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації комунального 

підприємства «Аптека�музей»
Рішення Київської міської ради № 93/93 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до частини п’ятої статті 57, статті 78 Господарського кодексу України, пункту 31 статті 26, части�
ни п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Віднести�до�сфери��правління�Подільсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

�ом�нальне�підприємство�«Апте�а-м�зей».

2.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації�здійснити�ор�анізаційно-пра-

вові�заходи,�пов’язані�з�ви�онанням�п�н�т��1

цьо�о�рішення.

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

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

твердити�стат�т��ом�нально�о�підприємства

«Апте�а-м�зей».

4.�Підп�н�т�3.1�п�н�т��3�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�06�жовтня�2011�ро���№ 200/6416

«Про�дея�і�питання�діяльності��ом�нальних�під-

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

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

передаються�до�сфери��правління�Подільсь�ій

районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації»

ви�лючити.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київський міський голова В. Кличко

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 êâ. ì, ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1. Ï³äâàë âóë. Ïîæàð-
ñüêîãî, 1 70,8 Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò âçóòòÿ) 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.12.2015

5% 45,61 3229,17

Передплатні�ціни
на�місяць..................................................................................40��рн.�90��оп.
на�3�місяці ............................................................................122��рн.�70��оп.
на�6�місяців ..........................................................................245��рн.�40��оп.
на�12�місяців ........................................................................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

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

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â

îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùåðáàêîâà, 54, 1-èé ïîâåðõ,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 71,4 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³
äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Òåðì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —
1 689 900,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà: 50 êâ.ì — 1 ãðí íà ð³ê, 21,4 êâ.ì — 4 %. Îðåíäíà ïëàòà —
50 êâ. ì — 1 ãðí íà ð³ê (áåç ÏÄÂ), 21,4 êâ.ì — 1688,32 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-53-56.

До�&ва�и��ерівни�ів�підприємств,�&станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�25.02.2016�№ 233�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���березні�2016�ро�&�становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле�тричної�енер�ії�&�місті�Києві�з�&рах&ванням�ПДВ,

я�і�вводяться�в�дію�з�1�березня�2016�ро�&

І��лас
напр&�и
(27,5��В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ��лас�
напр&�и�
(до�27,5
�В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

82,50 16,50 99,90 82,50 16,50 99,90

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 74,53 14,91 89,44 95,36 19,07 114,43

Інші��одини�доби 124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво�ратном&�роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для� тризонних� тарифів, диференційованих� за� періодами� час�,
встановлюються�та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001
№ 1241�(із�змінами�та�доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”
від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�18.00
з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÁÅÐÅÇÍ² 2016 ðîêó ç 19.00 äî 5.00.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó



²íôîðìàö³ÿ ïðî âèêîíàííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà 2015 ð³ê
ÄÎÕÎÄÈ

Äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà âïðîäîâæ 2015

ðîêó íàä³éøëî 31 654,0 ìëí ãðí ïîäàòê³â,

çáîð³â òà ³íøèõ ïëàòåæ³â (102,3% äî ð³÷-

íîãî ïëàíó), ó òîìó ÷èñë³ — äî çàãàëüíîãî

ôîíäó 25 658,8 ìëí ãðí (102,5% äî ïëà-

íó), äî ñïåö³àëüíîãî ôîíäó — 5 995,2 ìëí

ãðí (101,2% äî ïëàíó). Ó çàãàëüíîìó îáñÿ-

ç³ íàäõîäæåíü òðàíñôåðòè ç äåðæàâíîãî

áþäæåòó (ñóáâåíö³¿) ñòàíîâèëè 9 475,8 ìëí

ãðí, ¿õ ïèòîìà âàãà ó ñòðóêòóð³ íàäõîäæåíü

— 29,9%.

Ó ïîð³âíÿíí³ ç 2014 ðîêîì íàäõîäæåí-

íÿ çá³ëüøèëèñü íà 7 859,0 ìëí ãðí (133,0%),

ó ò.÷. çà ðàõóíîê çì³í äî áþäæåòíîãî òà ïî-

äàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàêð³ïëåííÿ

çà áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà äîäàòêîâèõ äî-

õ³äíèõ äæåðåë (íàïðèêëàä, 10% ïîäàòêó

íà ïðèáóòîê, àêöèç íà ðîçäð³á, òðàíñïîðò-

íèé ïîäàòîê òà ³í.).

Áàçîâèì äæåðåëîì íàïîâíåííÿ çàãàëü-

íîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó 2015

ðîö³ çàëèøàâñÿ ïîäàòîê òà çá³ð íà äîõîäè

ô³çè÷íèõ îñ³á, ïèòîìà âàãà ÿêîãî ñêëàëà

49,7%. Íàäõîäæåííÿ öüîãî ïîäàòêó ñòàíî-

âèëè 8 042,6 ìëí ãðí (105,1% äî ð³÷íîãî

ïëàíó).

Ï³ñëÿ çàêîíîäàâ÷èõ çì³í äðóãå ì³ñöå çà

îáñÿãîì íàäõîäæåíü çàãàëüíîãî ôîíäó áþä-

æåòó ì³ñòà Êèºâà íàëåæèòü ì³ñöåâèì ïî-

äàòêàì ³ çáîðàì, ïèòîìà âàãà ÿêèõ 30,3%.

Íàäõîäæåííÿ ó 2015 ðîö³ ñòàíîâèëè 4 904,6

ìëí ãðí (101,5% äî ïëàíó), â òîìó ÷èñë³

ïëàòà çà çåìëþ — 2 644,6 ìëí ãðí (101,7%

äî ïëàíó), ùî íà 756,1 ìëí ãðí á³ëüøå â³ä-

ïîâ³äíîãî ïîêàçíèêà ó 2014 ðîö³.

ªäèíîãî ïîäàòêó, ùî ñïëà÷óºòüñÿ ñóá'ºê-

òàìè ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ó 2015

ðîö³ íàä³éøëî 1 922,5 ìëí ãðí.

Ó ñòðóêòóð³ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó îñíîâ-

í³ íàäõîäæåííÿ áóëè â³ä ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó

ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè — 333,4 ìëí ãðí,

â³ä â³ä÷óæåííÿ ìàéíà — 272,1 ìëí ãðí òà

íàäõîäæåííÿ äî ö³ëüîâèõ ôîíä³â, óòâîðå-

íèõ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ — 262,5 ìëí

ãðí. Íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ðîçâèòêó,

ÿê ñêëàäîâî¿ ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæå-

òó ì³ñòà, ñòàíîâèëè 689,1 ìëí ãðí.

ÂÈÄÀÒÊÈ

Âèäàòêè áþäæåòó ì. Êèºâà íà 2015 ð³ê

çàòâåðäæåí³ ó ñóì³ 29 021,2 ìëí ãðí, ó òî-

ìó ÷èñë³ çàãàëüíîãî ôîíäó — 20 073,0 ìëí

ãðí, ñïåö³àëüíîãî ôîíäó — 8 948,2 ìëí ãðí.

Çà çâ³òíèé ïåð³îä êàñîâ³ âèäàòêè ñòàíî-

âèëè 28 010,0 ìëí ãðí àáî 96,5% ð³÷íèõ

ïëàíîâèõ ïðèçíà÷åíü, ó òîìó ÷èñë³ çàãàëü-

íîãî ôîíäó áþäæåòó — 19 400,2 ìëí ãðí

(96,6% ïëàíó), ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþä-

æåòó — 8 609,8 ìëí ãðí (96,2% ïëàíó).

Ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ âèäàòê³â, ó òîìó

÷èñë³ âèäàòêè íà îñâ³òó ñòàíîâëÿòü

6 313,2ìëí ãðí (22,5%), îõîðîíó çäîðîâ'ÿ

— 8 231,1 ìëí ãðí (29,3%), ñîö³àëüíèé çà-

õèñò — 4 187,8 ìëí ãðí (14,9%), êóëüòóðó —

761,7 ìëí ãðí (2,7%), ô³çè÷íó êóëüòóðó —

241,7 ìëí ãðí (0,8%), òðàíñïîðò — 1 533,5

ìëí ãðí (5,4%).

ÁÎÐÃ

Ì³ñöåâèé áîðã òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà íà 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ñêëàäàâ

13 837,93 ìëí ãðí, ó òîìó ÷èñë³ çà çîâí³ø-

í³ìè çàïîçè÷åííÿìè 550 ìëí äîë. ÑØÀ àáî

8 672,68 ìëí ãðí (çà êóðñîì 31 ãðóäíÿ 2014

ðîêó ãðèâí³ äî äîë. ÑØÀ), âíóòð³øí³ìè çà-

ïîçè÷åííÿìè — 5 165,25 ìëí ãðí.

Âèäàòêè íà îáñëóãîâóâàííÿ ì³ñöåâîãî

áîðãó â 2015 ðîö³ ñêëàëè 1 576,84 ìëí ãðí.

Âïðîäîâæ 2015 ðîêó âíóòð³øí³é áîðã

çìåíøåíî íà 2 301,3 ìëí ãðí òà ðåñòðóê-

òóðèçîâàíî ÷àñòèíó çîâí³øíüîãî áîðãó â

ñóì³ 448,8 ìëí äîë. ÑØÀ. Çà ðåçóëüòàòàìè

ðåñòðóêòóðèçàö³¿ çìåíøåíî çîâí³øí³é áîðã

íà 97,7 ìëí äîë. ÑØÀ òà âàðò³ñòü éîãî îáñ-

ëóãîâóâàííÿ. Î÷³êóâàíà åêîíîì³ÿ âïðî-

äîâæ æèòòºâîãî öèêëó áîðãó (ÿêèé ïåðå-

âåäåíî â êàòåãîð³þ âíóòð³øí³õ çîáîâ'ÿçàíü

ïåðåä äåðæàâíèì áþäæåòîì äî 2020 ðî-

êó) ñòàíîâèòèìå 149,0 ìëí äîë. ÑØÀ.

Íà 31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ì³ñöåâèé áîðã

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ñêëà-

äàâ 5 292,81 ìëí ãðí, â òîìó ÷èñë³ çà çîâ-

í³øí³ìè çàïîçè÷åííÿìè 101,2 ìëí äîë.

ÑØÀ àáî 2 428,86 ìëí ãðí (çà êóðñîì

31 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ãðèâí³ äî äîë. ÑØÀ),

âíóòð³øí³ìè çàïîçè÷åííÿìè — 2 863,95

ìëí ãðí.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

 Довідка про виконання бюджету міста Києва за 2015 рік
тис.грн

Найменування показника
Код бю-
джетної 
класифі-

кації
План на рік Факт на 

01.01.2016
% 

вико-
нання 

Факт на 
01.01.2015

Відхилення 
2015 до 
2014, +/-

Доходи (загальний фонд) � � � � � �
Податкові надходження 10000000 15 019 088,1 15 624 709,3 104,0 10 076 668,9 5 548 040,4

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000 9 205 405,8 9 667 494,6 105,0 8 044 718,3 1 622 776,3
Податок на доходи фізичних осіб 11010000 7 650 405,8 8 042 566,9 105,1 7 985 314,2 57 252,7

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 11020200 
11023200 55 000,0 58 497,3 106,4 59 404,1 -906,8

Податок на прибуток підприємств 11020000 1 500 000,0 1 566 430,4 104,4 & 1 566 430,4
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 13000000 45 510,5 47 390,4 104,1 45 657,6 1 732,8
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду 13010200 0,0 1 646,1 & 1 709,2 -63,1
Рентна плата за спеціальне використання води 13020000 42 000,0 42 157,8 100,4 39 290,6 2 867,2
Рентна плата за користування надрами 13030000 3 500,0 3 571,3 102,0 4 632,9 -1 061,7
Плата за використання інших природних ресурсів 13070000 10,5 15,2 145,1 24,8 -9,6
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040001 906 000,0 975 550,7 107,7 & 975 550,7
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 16010000 & -55,4 & 24,6 -80,0
Місцеві податки і збори 18000000 4 829 921,8 4 904 589,9 101,5 1 986 260,2 2 918 329,7
Податок на майно 18010000 2 892 482,1 2 950 501,1 102,0 1 888 506,6 1 061 994,5

Податок на нерухоме майно 18010100-
18010400 174 000,0 182 544,6 104,9 & 182 544,6

Плата за землю в т.ч. � 2 600 000,0 2 644 641,6 101,7 1 888 506,6 756 135,0
земельний податок 18010500 

18010700 865 564,0 873 241,0 100,9 637 601,8 235 639,2

орендна плата 18010600 
18010900 1 734 436,0 1 771 400,6 102,1 1 250 904,8 520 495,8

Транспортний податок 18011000 
18011100 118 482,1 123 314,9 104,1 & 123 314,9

Збір за місця для паркування транспортних засобів 18020000 24 000,0 23 240,2 96,8 24 884,8 -1 644,6
Туристичний збір 18030000 12 700,0 12 991,7 102,3 7 764,5 5 227,3
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року& 18040000 0,0 -4 617,6 & 65 104,4 -69 721,9
Єдиний податок 18050000 1 900 739,7 1 922 474,5 101,1 & 1 922 474,5
Інші податки 19000000 32 250,0 29 739,1 92,2 8,2 29 730,9
Екологічний податок 19010000 32 250,0 29 738,6 92,2 & 29 738,6

Неподаткові надходження 20000000 530 315,0 556 872,1 105,0 414 813,0 142 059,1
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 77 811,0 78 102,2 100,4 67 286,6 10 815,7
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 21010300 72 000,0 71 593,7 99,4 61 130,4 10 463,2
Інші надходження 21080500 & 66,7 & 172,0 -105,3
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 21080900 411,0 189,4 46,1 346,1 -156,7

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 5 400,0 6 252,0 115,8 5 637,9 614,1
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 22000000 441 694,0 464 184,6 105,1 325 913,1 138 271,5
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 275 294,0 286 773,9 104,2 124 836,6 161 937,2
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки 
Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади 22010200 45,7 9,7 21,1 81,7 -72,0

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів & 22010500 16,7 25,1 150,1 8,2 16,8
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового & 22010600 3,9 3,1 80,0 3,9 -0,8
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами & 22010700 50,7 71,8 141,8 67,9 4,0
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб -&підприємців)& 22010900 4 007,1 4 192,0 104,6 4 103,2 88,9

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами & 22011000 47 600,0 50 048,6 105,1 34 421,8 15 626,7
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами & 22011100 88 400,0 91 649,1 103,7 76 050,2 15 599,0
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності& 22011800 9 970,0 8 402,7 84,3 10 099,8 -1 697,1
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 125 200,0 132 371,8 105,7 & 132 371,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 22080000 104 000,0 113 325,9 109,0 186 422,0 -73 096,1

Державне мито 22090000 62 400,0 64 084,9 102,7 14 654,5 49 430,3
Інші неподаткові надходження 24000000 10 810,0 14 585,3 134,9 21 613,3 -7 028,0
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк 
позовної давності 24030000 110,0 127,2 115,7 95,3 31,9

Інші надходження 24060000 10 700,0 14 458,1 135,1 4 551,7 9 906,3
Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів 24110600 0,0 0,0 & 16 966,3 -16 966,3

Доходи від операцій з капіталом 30000000 1 275,1 1 425,1 111,8 2 599,7 -1 174,6
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31010200 1 275,1 1 363,2 106,9 2 558,4 -1 195,2

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння & 31020000 0,0 61,9 & 41,3 20,6
Разом доходів 90010100 15 550 678,2 16 183 006,5 104,1 10 494 081,6 5 688 924,9
Субвенції та дотації 41000000 9 480 082,8 9 475 758,0 100,0 5 123 511,7 4 352 246,3
Всього доходів загального фонду 90010200 25 030 761,0 25 658 764,5 102,5 15 617 593,3 10 041 171,2

Доходи (спеціальний фонд) � � � � � �
Податкові надходження 10000000 0,0 203,8 � 1 473 929,4 -1 473 725,5
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу & & 253,7 & 14 963,3 -14 709,6
Податок на нерухоме майно & & & & 11 533,7 -11 533,7
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, 
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах & & -90,8 & 2 381,8 -2 472,6

Єдиний податок & & & & 1 408 835,4 -1 408 835,4
Екологічний податок / Збір за забруднення навколишнього природного середовища & & 41,0 & 36 215,2 -36 174,2
Неподаткові надходження 20000000 5 227 860,6 5 381 033,7 102,9 2 355 547,9 3 025 485,8
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної 
Республіки Крим, комунальна власність 21010800 15 000,0 4 340,0 28,9 34 740,0 -30 400,0

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і л/г виробництва 21110000 12 121,6 12 121,5 100,0 4 006,1 8 115,4
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності

24061600, 
24062100 1 400,0 4 264,5 304,6 4 696,9 -432,4

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

24110600, 
24110900 0,0 38,6 & 7,9 30,8

Надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 170 000,0 333 366,9 196,1 164 623,8 168 743,1
Власні надходження бюджетних установ 25000000 5 029 339,0 5 026 902,1 100,0 2 147 473,2 2 879 428,9
Доходи від операцій з капіталом 30000000 480 000,0 351 422,8 73,2 268 615,5 82 807,2
Надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 31030000 100 000,0 272 099,1 272,1 81 223,1 190 875,9
Кошти від продажу землі 33000000 380 000,0 79 323,7 20,9 187 392,4 -108 068,7
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 50110000 217 900,0 262 537,0 120,5 229 094,1 33 442,9

Разом доходів 90010000 5 925 760,6 5 995 197,4 101,2 4 327 187,0 1 668 010,4
Субвенції та дотації 43010000 & & & 3 850 189,5 -3 850 189,5
Всього доходів спеціального фонду 90010200 5 925 760,6 5 995 197,4 101,2 8 177 376,5 -2 182 179,1

Всього доходів 90010300 30 956 521,5 31 653 961,9 102,3 23�794 969,8 7 858 992,1
& & & & & & &

II. ВИДАТКИ: & & & & & &
2.1 Видатки за функціональною класифікацією (загальний фонд) & & & & & &
Державне управління 010000 674 047,6 649 183,0 96,3 592 337,3 56 845,7
Освіта 070000 5 809 817,8 5 592 842,5 96,3 4 652 101,8 940 740,7
Охорона здоров’я 080000 4 233 959,1 4 047 471,4 95,6 3 260 690,6 786 780,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 3 907 809,3 3 801 702,9 97,3 2 601 300,6 1 200 402,3
Житлово-комунальне господарство 100000 1 352 961,4 1 348 846,2 99,7 516 542,5 832 303,7
Культура і мистецтво 110000 689 363,3 675 534,6 98,0 555 032,7 120 501,9
Засоби масової інформації 120000 34 393,6 33 723,6 98,1 31 516,3 2 207,3
Фізична культура і спорт 130000 223 300,8 209 179,7 93,7 111 044,7 98 135,0
Будівництво 150000 1 083,9 1 083,9 100,0 & 1 083,9
Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 7 487,8 7 487,8 100,0 & 7 487,8
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 170000 1 174 709,4 1 165 330,5 99,2 466 020,3 699 310,2
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 180000 95 731,3 80 218,6 83,8 22 124,7 58 093,9
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000 8 343,2 8 343,0 100,0 9 170,8 -827,8
Обслуговування внутрішнього боргу 230000 1 606 339,0 1 576 847,0 98,2 1 312 243,3 264 603,7
Видатки, не віднесені до основних груп 250000 225 173,8 174 389,7 77,4 59 479,9 114 909,8
Разом видатків (загальний фонд) 900201 20 044 521,3 19 372 184,4 96,6 14 189 605,5 5 182 578,9
Інші субвенції 250300 28 510,0 28 008,0 98,2 1 385,0 26 623,0
Всього видатків 900202 20 073 031,3 19 400 192,4 96,6 15 331 471,9 4 068 720,5
Фінансування � -4 957 729,7 -6 258 572,1 & -286 121,4 -5 972 450,7
 2.2 Видатки (спеціальний фонд) & & & & & &
Державне управління 010000 62 347,7 55 355,7 88,8 75 155,7 -19 800,0
Освіта 070000 790 260,3 720 370,1 91,1 395 279,0 325 091,1
Охорона здоров’я 080000 4 198 504,2 4 183 634,1 99,7 620 576,5 3 563 057,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 397 272,8 386 122,2 97,2 47 099,0 339 023,2
Житлово-комунальне господарство 100000 849 437,4 797 085,6 93,8 3 753 306,0 -2 956 220,4
Культура і мистецтво 110000 94 585,8 86 168,4 91,1 1 093 999,4 -1 007 831,0
Фізична культура і спорт 130000 35 039,5 32 514,6 92,8 11 797,7 20 716,9
Будівництво 150000 1 645 105,1 1 541 820,9 93,7 653 865,8 887 955,1
Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 31 325,8 25 477,6 81,3 40,4 25 437,2
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 170000 389 288,4 368 152,4 94,6 438 934,7 -70 782,3
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 180000 90 380,2 90 171,6 99,8 566 599,8 -476 428,2
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 180409 58 990,0 58 869,5 99,8 566 599,8 -507 730,3
Державні цільові фонди 240000 325 196,4 298 395,9 91,8 236 017,0 62 378,9
Фонд охорони навколишнього природного середовища 240600 61 425,7 44 748,0 72,8 33 487,8 11 260,2
Цільові фонди 240900 263 770,7 253 647,9 96,2 202 529,3 51 118,6
Видатки, не віднесені до основних груп 250000 1 897,0 1 756,8 92,6 5 105,1 -3 348,3
Субвенції 250300 39 035,3 25 267,3 64,7 2 046,0 23 221,3

Кредитування місцевих бюджетів 250904/ 
250909 -1 500,0 -2 447,6 x -2 391,9 -55,7

Всього видатків (спеціальний фонд) 900203 8 948 175,9 8 609 845,6 96,2 7 897 430,2 712 415,4
Фінансування в т.ч. � 2 957 656,0 2 614 648,2 � -279 946,3 2 894 594,5
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) � 5 018 144,0 4 861 872,2 & 275,2 4 861 597,0
Повернення позики банкам � -2 301 396,4 -2 301 337,0 & -250 000,0 -2 051 337,0
Всього видатків (загальний і спеціальний фонди) � 29 021 207,2 28 010 038,0 96,5 23 228 902,1 4 781 135,9
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ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî âèêëèê â ñóä ïðåäñòàâíèêà ÒÎÂ "Áàðòà", ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³

Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 761/25478/15-ö
çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÊÎÌÏÀÐÅÊÑ Óêðà¿íà" äî Êëèìåíêî ²ãîðÿ Â³òàë³éî-
âè÷à, Îí³ñòðàòà Àíäð³ÿ Àðêàä³éîâè÷à, Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÀÑÊÀÍ²ß ÃÐÓÏ", Òîâàðèñ-
òâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÀÑÊÀÍ²ß-ÒÐÅÉÄ²ÍÃ",Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÀÌÀÐÀ",
Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÁÀÐÒÀ". Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÍÀÄËÅÐ".
Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÁÀÍÊ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÊÐÅÄÈÒ" ïðî ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 21.03.2016 ðîêó î 14.00 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³
ì. Êèºâà, êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº ïðåäñòàâíèêà ÒÎÂ "Áàðòà" â
ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

ßâêà äî cóäó º îáîâ'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.

Ñóääÿ À. À. Îñàóëîâ

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 28,00 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³

ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (îôòàëüìîëîã³ÿ) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìî-
æóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëà-
òà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 512 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü: 4 266,67 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìî-

ãè ¹ 2" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53, ì. Êè¿â, 03039, òåë. 524-53-02, ôàêñ 524-53-04).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó—ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî âèêëèê â ñóä Ïîïîâó Âàëåíòèíó ²âàí³âíó ÿê òðåòþ îñîáó ó ñïðàâ³
Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹ 761/35850/15-ö

çà ïîçîâîì Êèðèêà Â³êòîðà Êèðèëîâè÷à äî ×óðê³íî¿ Ôàðèäè Ãèáà¿âíè, òðåò³ îñîáè — Ïîïîâà Âàëåíòèíà
²âàí³âíà, ×óðê³í Îëåã Àíàòîë³éîâè÷, ×óðê³íà Ìàðèíà Â³êòîð³âíà, ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêòó ïðîæèâàííÿ îä-
í³ºþ ñ³ì'ºþ, âèçíàííÿ ìàéíà ñï³ëüíîþ ñóì³ñíîþ âëàñí³ñòþ, âèçíàííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà âèçíàííÿ íåä³é-
ñíèìè äîãîâîð³â äàðóâàííÿ.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 21.03.2016 ðîêó î 09.30 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñó-
ä³ ì. Êèºâà, êàá. 403. (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº Ïîïîâó Âàëåíòèíó ²âà-
í³âíó â ÿêîñò³ òðåòüî¿ îñîáè.

ßâêà äî ñóäó º îáîâ 'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâà äîêàçàìè.
Ñóääÿ À.À. Îñàóëîâ

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ïðîâ. Êîâàëüñüêèé, 11-À, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 58,50 êâ. ì,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ-ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü
ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ñòàíîâèòü 2 237,50 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,

Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,
ê³ìí. ¹ 357, 359, 356, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ïðî âèêëèê â ñóä Ô³ë³ïïîâè÷ Ìàðèíó Ñåðã³¿âíó ÿê â³äïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³

Â ïðîâàäæåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çíàõîäèòüñÿ öèâ³ëüíà ñïðàâà ¹761/35670/15-ö
çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ" äî Ô³ë³ïïîâè÷ Ìàðèíè Ñåðã³¿âíè ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì.

Ðîçãëÿä çàçíà÷åíî¿ ñïðàâè ïðèçíà÷åíî íà 11.03.2016 ðîêó î 10.30 â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîííîìó ñóä³
ì. Êèºâà, êàá. 403 (àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À). Ñóä âèêëèêàº Ô³ë³ïïîâè÷ Ìàðèíó Ñåðã³¿âíó
â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

ßâêà äî ñóäó º îáîâ'ÿçêîâîþ. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ äîêàçàìè.

Ñóääÿ À. À. Îñàóëîâ

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî 14.03.2016 ðîêó î 09.30 ïðèç-

íà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì ÏÀÒ "Êðåäîáàíê" äî Òóìàºâà Ðóñëàíà Âî-

ëîäèìèðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ

ÿê â³äïîâ³äà÷. Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.

Ñóääÿ ². Â. Ïåòð³ùåâà

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Áóôàí Ìàðãàðèòó Ïåòð³âíó
â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå ïðèçíà÷åíî íà 10.15 03.03.2016 ðîêó ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì
ÏÀÒ ÊÁ “ÏðèâàòÁàíê” ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ (êàá. ¹ 9, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-Â, ì. Êè¿â).

Ñóääÿ Í. Ä. Áóøà

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ — ²íñòèòóòó ïðîáëåì ìîäåëþâàííÿ â åíåðãåòèö³ ³ì. Ã.ª.Ïóõîâà ÍÀÍ Óêðà¿íè 
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî çàçíà÷åí³ îá'ºêòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 03164, ì. Êè¿â, âóë.
Ãåíåðàëà Íàóìîâà, 15. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 424-21-53.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá'ºêò îðåíäè áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó
³íôîðìàö³éíîãî òà êîìï'þòåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169 òà çã³äíî
ç Òèïîâèìè ïðîôåñiéíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿò-
òÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïî-
â³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿
ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñ-
â³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2015 ð³ê;
êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåò-
íèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913 (íà êîíêóðñ).Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

¹
ï/ï

Íàçâà îð-
ãàíó óï-
ðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ 
(íàçâà, þðèäè÷íà àä-

ðåñà, òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêòè, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ
îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé íî-
ìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçà-
ëåæíîþ îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî ìîæ-
ëèâèé ñòðîê îðåíäè

Ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Íàö³î-
íàëüíà

àêàäåì³ÿ
íàóê Óêðà-

¿íè

²íñòèòóò ïðîáëåì ìî-
äåëþâàííÿ â åíåðãå-
òèö³ ³ì. Ã. ª. Ïóõîâà,
03164, ì. Êè¿â, âóë.
Ãåíåðàëà Íàóìîâà,
15, òåë. 424-91-62.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó ïî-
âåðñ³ ³íæåíåðíî-ëàáîðàòîðíîãî êîð-
ïóñó ê³ìíàòà ¹125, 131-136, 141, 129

358555780000 140,1
14,3

897430,0
100079,57

Äâà ðîêè òà îäèíàä-
öÿòü ì³ñÿö³â

Ðîçì³ùåííÿ
âèðîáíèö-
òâà/îô³ñó

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ íà 2-ìó ïî-

âåðñ³ ³íæåíåðíî-ëàáîðàòîðíîãî êîð-
ïóñó ê³ìíàòà ¹224, 228

358555780000 57,3
19,3

417923,9
135072,43

Äâà ðîêè òà îäèíàä-
öÿòü ì³ñÿö³â

Ðîçì³ùåííÿ
îô³ñó

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê

296-65-57).

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,
êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 ãîä. ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ

Àë³øåðà
Íàâî¿
âóë.,
78-À

11,76

ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÃÎÑÏÎÄÀÐÞÂÀÍÍß — Ô²-
ÇÈ×ÍÎ¯ ÎÑÎÁÈ-Ï²ÄÏÐÈªÌÖß, ÙÎ ÍÀÄÀª ÎÑÂ²ÒÍ²
ÏÎÑËÓÃÈ (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ³íîçåìíèõ ìîâ òà
ëîã³êè çà ïðîãðàìàìè êóðñó “Ö³êàâà íàóêà”, “Åòèêà

òà åñòåòèêà äëÿ äîøê³ëüíÿò” (ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.10.2015

15% 5,57 çà 1
ãîä.

Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà,
ó ãðí 55,70 (Ïí, Âò, Ñð, ×ò,

Ïò: 15.00-17.00)

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð òèæíåâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß (ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, 296-56-56)

1 1 ïîâåðõ áóëüâ.
Ïðàö³, 1/1 1,85 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.10.2015

40% 1178,56 2180,33

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê

296-56-56).

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ðàäíèêà â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè —ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ
ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02
¹ 169 òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ
ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî
ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè: êîï³¿
äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;
êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà
ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî
äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿
çà 2015 ð³ê; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36,
ê. 913 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 82,82 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1,4 ïîâåðõàõ
íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Áîðèñï³ëüñüê³é, 30-À, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 10% â³ä âàð-
òîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1 767 300,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³-
ñÿöü ñòàíîâèòü 14 727,50 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÍÏ "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1 Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 30-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè
ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà îòðèìàòè çà òåë. 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ "Êè¿â-
ì³ñüêáóä" (êîä ªÄÐÏÎÓ 23527052) ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 01010,
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 4/6, ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó îðèã³íàë³â äî-
êóìåíò³â, à ñàìå:

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñ-
òðîâèé íîìåð 8000000000:90:146:0065, ðîçòàøîâàíó ó ïðîâ.Äí³ï-
ðîâîìó, 8-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà) ñåð³ÿ ßÀ ¹ 456731,
âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 26 ñ³÷íÿ 2009 ðîêó, çàðåºñòðîâà-
íîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-8-00110 íà ÏÀÒ"ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä";

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñ-
òðîâèé íîìåð 8000000000:90:146:0097, ðîçòàøîâàíó íà âóë. Çîâ-
í³øí³é, 7-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà) ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 136422,
âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 16 ñåðïíÿ 2006 ðîêó, çàðåºñòðî-
âàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-7-05764 íà ³ì'ÿ Êëþ÷ê³íà ²âàíà
ßêîâè÷à, ç â³äì³òêîþ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî íîòàð³-
àëüíîãî îêðóãó Ñòàðîñò³íî¿ Í. Ñ. ïðî ïîñâ³ä÷åííÿ 28 ëèñòîïàäà 2008
ðîêó äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ð. ¹ 5098
òà ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ÏÀÒ"ÕÊ "Êè¿â-
ì³ñüêáóä" òà â³äì³òêîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 13 æîâòíÿ 2009 ðî-
êó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-8-00121;

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (êàäàñ-
òðîâèé íîìåð 8000000000:90:146:0093, ðîçòàøîâàíó íà âóë. Çîâ-
í³øí³é, 7-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà) ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 136421,
âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 15 ñåðïíÿ 2006 ðîêó, çàðåºñòðî-
âàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-7-05759 íà ³ì'ÿ Êëþ÷ê³íà Þð³ÿ
²âàíîâè÷à ç â³äì³òêîþ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêîãî íîòàð³-
àëüíîãî îêðóãó Ñòàðîñò³íî¿ Í.Ñ. ïðî ïîñâ³ä÷åííÿ 28 ëèñòîïàäà
2008 ðîêó äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ð.
¹ 5095 òà ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî
ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä" òà â³äì³òêîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä
13.08.2009 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹10-8-00111;

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (933/2000
â³ä 0,1000 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:146:0072, ðîçòà-
øîâàíó íà âóë. Òàëüí³âñüê³é, 1-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà)
ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 142505, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 16 ñåðïíÿ 2006
ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-7-05770 íà ³ì'ÿ Êî-
öþáè Íàä³¿ Âàñèë³âíè ç â³äì³òêîþ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà Êè¿âñüêî-
ãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ñòàðîñò³íî¿ Í.Ñ. ïðî ïîñâ³ä÷åííÿ 14 ñåð-
ïíÿ 2009 ðîêó äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ð.
¹ 3315 òà ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî ÏÀÒ"ÕÊ
"Êè¿âì³ñüêáóä" òà â³äì³òêîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 28.09.2009 ðîêó,
çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-8-00120;

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (933/2000
â³ä 0,1000 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:146:0072, ðîç-
òàøîâàíó íà âóë.Òàëüí³âñüê³é, 1-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà)

ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 142506, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 15 âåðåñíÿ 2006
ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-7-05902 íà ³ì'ÿ
ªðìîëåíêà Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à ç â³äì³òêîþ ïðèâàòíîãî íîòà-
ð³óñà Êè¿âñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ñòàðîñò³íî¿ Í. Ñ. ïðî ïîñ-
â³ä÷åííÿ 14 ñåðïíÿ 2009 ðîêó äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè çà ð. ¹ 3315 òà ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó äî ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä" òà â³äì³òêîþ Ãîëîâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(ÊÌÄÀ) â³ä 28.09.2009 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà
¹ 10-8-00118;

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (67/1000
â³ä 0,1000 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:146:0072, ðîçòà-
øîâàíó íà âóë. Òàëüí³âñüê³é, 1-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà)
ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 142507, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 29 ãðóäíÿ 2006
ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-7-06353 íà ³ì'ÿ
Ãðå÷êè Ëþäìèëè Ìèêîëà¿âíè ç â³äì³òêîþ ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà
Êè¿âñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ñòàðîñò³íî¿ Í.Ñ. ïðî ïîñâ³ä÷åííÿ
14 ñåðïíÿ 2009 ðîêó äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè çà ð. ¹ 3315 òà ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
äî ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä" òà â³äì³òêîþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ) â³ä 28.09.2009
ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà ¹ 10-8-00119;

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:292:0074, ðîçòàøîâàíó ó
10-ìó ì³êðîðàéîí³ ìàñèâó Îñîêîðêè-Ï³âí³÷í³ ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà) ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 125694, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ)
â³ä 03 áåðåçíÿ 2005 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà
¹ 10-8-00025 íà ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä ";

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:292:0075, ðîçòàøîâàíó ó
10-ìó ì³êðîðàéîí³ ìàñèâó Îñîêîðêè-Ï³âí³÷í³ ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà) ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 125697, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ)
â³ä 03 áåðåçíÿ 2005 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà
¹ 10-8-00024 íà ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä";

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:292:0076, ðîçòàøîâàíó ó
10-ìó ì³êðîðàéîí³ ìàñèâó Îñîêîðêè-Ï³âí³÷í³ ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà) ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 125695, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâ-
ë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (ÊÌÄÀ)
â³ä 03 áåðåçíÿ 2005 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çàïèñ³â çà
¹ 10-8-00023 íà ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä";

- Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:292:0141, ðîçòàøîâàíó ó
10-ìó ì³êðîðàéîí³ ìàñèâó Îñîêîðêè-Ï³âí³÷í³ ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ì. Êèºâà) ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 127585, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óï-
ðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(ÊÌÄÀ) â³ä 03 áåðåçíÿ 2005 ðîêó, çàðåºñòðîâàíîãî â êíèç³ çà-
ïèñ³â çà ¹ 10-8-00026 íà ÏÀÒ "ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä".
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ
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ÄÅÏÓÒÀÒÈ Êè¿âðàäè çìåíøèëè
ïîäàòîê íà çåìëþ äëÿ ãàðàæíèõ êî-
îïåðàòèâ³â ñòîëèö³. Â ðåçóëüòàò³
ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ òåïåð àâòî-
âëàñíèêè áóäóòü ïëàòèòè çà ä³ëÿí-
êó ìàéæå â 30 ðàç³â ìåíøå.

Çà ñëîâàìè ñï³âàâòîðà ³í³ö³-
àòèâè, äåïóòàòà Ìèêîëè Íåãðè÷à
(ôðàêö³ÿ «Ñîë³äàðí³ñòü»), ïèòàííÿ
ïðî çìåíøåííÿ â³äñîòêîâî¿ ñòàâ-
êè ïîäàòêó íà çåìëþ áóëî ðîçãëÿ-
íóòî ï³ñëÿ çâåðíåííÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ ãàðàæ-
íèõ êîîïåðàòèâ³â.

«Êèÿíè — âëàñíèêè ãàðàæ³â îä-
íîãî ç êîîïåðàòèâ³â ó Ñîëîì’ÿíñüêî-
ìó ðàéîí³ — îòðèìàëè ðàõóíêè íà
àáñîëþòíî íåï³äéîìí³ äëÿ íèõ ñó-

ìè, îñê³ëüêè çðîñëà íå ò³ëüêè âàð-
ò³ñòü çåìë³, à é ñòàâêà ïîäàòêó»,—
çàçíà÷èâ äåïóòàò.

Çà ñëîâàìè ïàíà Íåãðè÷à, ÷ëå-
íè êîîïåðàòèâó, 60 % ç ÿêèõ—ïåí-
ñ³îíåðè, çìóøåí³ ùîì³ñÿöÿ ïëàòè-
òè ïî 96 òèñ. ãðí, àáî ïîíàä 435 ãðí
ç îäíîãî ãàðàæà.

«Ðàçîì ³ç êîëåãàìè-äåïóòàòàìè
íàì âäàëîñÿ çìåíøèòè ñòàâêó ç 
3 % äî 0,01 %. Çàâäÿêè öüîìó ïëàòà
ç óñüîãî êîîïåðàòèâó çíèçèëàñÿ äî
3 òèñÿ÷ ãðí â ì³ñÿöü»,—ï³äñóìóâàâ
Ìèêîëà Íåãðè÷ �

Ì²ÑÒÎ

Âëàñíèêàì ãàðàæ³â çìåíøèëè ïëàòó çà çåìëþ

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â ðàìêàõ êðèì³íàëü-
íîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî íåçàêîí-
íîãî îá³ãó ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â ïðà-
ö³âíèêàìè ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè,çã³ä-
íî ç ð³øåííÿì ñóäó,áóëî ïðîâåäåíî
îáøóê â îäíîìó ³ç ãàðàæíèõ êîîïå-
ðàòèâ³â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³.

Â ðåçóëüòàò³ ó ãàðàæ³ òà â àâòîìî-
á³ë³ ó 34-ð³÷íîãî êèÿíèíà âèëó÷å-

íî ïîíàä 3,5 òèñÿ÷³ ë³òð³â ãîð³ëêè
«Ïøåíè÷íà», ðîçôàñîâàíèõ ó 
10-ë³òðîâ³ òåòðàïàêè,à òàêîæ 25 ï’ÿ-
òèë³òðîâèõ ïëàñòèêîâèõ ºìêîñòåé
ç ð³äèíîþ êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç
ÿâíèì çàïàõîì ñïèðòó çàãàëüíîþ
âàðò³ñòþ ïîíàä 410 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Íàãàäàéìî, ùî ëèøå ç ïî÷àòêó
íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëèö³ ç íåçà-

êîííîãî îá³ãó âèëó÷åíî ë³êåðî-ãî-
ð³ë÷àíèõ âèðîá³â íà ñóìó áëèçüêî
3 ìëí ãðí, à òàêîæ ë³êâ³äîâàíî ï³ä-
ï³ëüíèé öåõ, â ÿêîìó òàê çâàíà «ãî-
ð³ëêà» âèãîòîâëÿëàñü øëÿõîì çì³-
øóâàííÿ ñïèðòó ç âîäîþ.�

Ô³ñêàëüíîþ ñëóæáîþ âèëó÷åíî 
ïàðò³þ ôàëüñèô³êîâàíîãî àëêîãîëþ
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ÙÎÐÎÊÓ ó âåñíÿíèé ïåð³îä â
ñòîëèö³ òðèâàº ìàñîâà òîðã³âëÿ
ðàííüîêâ³òó÷èìè âèäàìè ðîñ-
ëèí, â òîìó ÷èñë³ çàíåñåíèìè äî
×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, ÿê³ º ð³ä-
ê³ñíèìè ³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä çàãðî-
çîþ çíèêíåííÿ. Âèñîêà äåêîðà-
òèâí³ñòü òà ðàíí³é òåðì³í öâ³ò³í-
íÿ ï³äñí³æíèêà ñêëàä÷àñòîãî, á³-
ëîöâ³òó âåñíÿíîãî, öèêëàìåíà
Êóçíºöîâà, øàôðàíà Ãåéôåë³â,
øàôðàíà êðèìñüêîãî, øàôðàíà
âåñíÿíîãî ïðèçâîäèòü äî òîãî,

ùî çáóò öèõ ðîñëèí âèõîäèòü äà-
ëåêî çà ìåæ³ àðåàëó ¿õ çðîñòàí-
íÿ. Ö³ êâ³òè ó çíà÷íèõ îáñÿãàõ âè-
âîçÿòüñÿ ó âåëèê³ ì³ñòà Óêðà¿íè,
Ñëîâà÷÷èíè, Óãîðùèíè òà Ðîñ³¿.
Ìàñîâå çáèðàííÿ ðàííüîêâ³òó-
÷èõ ïðèçâîäèòü äî çíèùåííÿ ïî-
ïóëÿö³é ¿õ îêðåìèõ âèä³â.

Çàäëÿ çáåðåæåííÿ ðîñëèí, çà-
íåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà-
¿íè, Ì³íïðèðîäè ùîðîêó ³í³ö³þº
ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ «Ïåðâîöâ³ò»,
ìåòîþ ÿêî¿ º çàïîá³ãàííÿ ïðî-
òèïðàâíîìó çáèðàííþ, ïðîäàæó
òà âèâåçåííþ çà ìåæ³ Óêðà¿íè
ð³äê³ñíèõ âèä³â ðîñëèí. Äî ö³º¿
àêö³¿ çàëó÷àþòüñÿ, çîêðåìà, ñòî-
ëè÷í³ äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ç îõî-
ðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà, ïðàö³âíèêè
ïîë³ö³¿, ë³ñîâî¿ îõîðîíè, ÃÎ, ÇÌ² �

Îïåðàö³ÿ 
«Ïåðâîöâ³ò»

ÄÎ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ñåðâ³ñíîãî
öåíòðó ÌÂÑ ì³ñòà Êèºâà äëÿ îòðè-
ìàííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ïðîòÿãîì

ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó çâåðíóëèñü 4 562
êèÿíèíà.Òàêîæ 735 ìåøêàíö³â ì³ñ-
òà îòðèìàëè íîâ³ ïîñâ³ä÷åííÿ ó
çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ àáî êðàä³æêîþ.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó
ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íîãî ðåã³îíàëü-

íîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, çàãàëîì
ìàéáóòí³ âîä³¿ ñêëàäàëè 3 212 òåî-
ðåòè÷íèõ òà 3 159 ïðàêòè÷íèõ åê-
çàìåí³â. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ëèøå 
60 % ïîòåíö³éíèõ àâòîëþáèòåë³â
ñêëàëè ³ñïèò ç ïåðøîãî ðàçó �

ÇÓÏÈÍÊÓ òðîëåéáóñ³â ìàðøðó-
ò³â ¹ 43, 50 òà àâòîáóñ³â ìàðøðó-
ò³â ¹ 6, 42, 51, 51Å, 55, 63, 115,
115Å «Ïëîùà Ëåí³íãðàäñüêà» ïå-
ðåéìåíîâàíî íà «Ïëîùà Äàðíèöü-
êà», ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó
ïðåñ-ñëóæá³ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ».

Òàê³ çì³íè çä³éñíåíî â³äïî-
â³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çà-

ñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà íà-
ö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñò-
ñüêîãî) òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â
Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè
¿õíüî¿ ñèìâîë³êè ç 22 ëþòîãî 2016
ðîêó íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17.12.2015
¹ 30/30 «Ïðî ïîâåðíåííÿ ³ñòî-
ðè÷íèõ íàçâ, ïåðåéìåíóâàííÿ

âóëèöü, ïðîñïåêò³â, ïëîù òà ïðî-
âóëê³â ó ì. Êèºâ³» �

Óïðîäîâæ ñ³÷íÿ ñâ³äîöòâà âîä³¿â 
îòðèìàëè 2 512 êèÿí

Çóïèíêó «Ïëîùà Ëåí³íãðàäñüêà» ïåðåéìåíîâàíî 
íà «Ïëîùà Äàðíèöüêà»
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