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ÂÄÀÒÈÑß äî ðèçèêîâàíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó Ïåòðà Ïàíòåëåºâà çìó-
ñèëî áàæàííÿ çíàòè ³ñòèííó ñèòó-
àö³þ ç ðîáîòîþ êè¿âñüêèõ ÆÅÊ³â.
Ôîðìàò «òàºìíèé ïîêóïåöü» äëÿ
ïåðåâ³ðêè ðîáîòè êîìóíàëüíèõ
ñëóæá áóëî íèì çàïðîâàäæåíî ùå
òîð³ê, ³ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â áóëî ïðî-
âåäåíî á³ëüøå ñîòí³ òàêèõ òàºì-
íèõ ïåðåâ³ðîê ÆÅÊ³â.

Òîìó ðàçîì ç æóðíàë³ñòàìè
ïðîãðàìè «ÒÑÍ. Òèæäåíü» òåëå-
êàíàëó «1+1» ðèçèêíóëè ïðèéòè
íåâï³çíàííèìè ç ðåàëüíèìè ñêàð-
ãàìè òà ïî÷óòè òå, ùî ÷óþòü ïå-
ðåñ³÷í³ êèÿíè.

Îá’ºêòàìè ñòàëè äåê³ëüêà àäðåñ.
Çîêðåìà áóäèíîê ¹ 21/9 ïî âóë.
Áóä³âåëüíèê³â. Ìåøêàíö³ äðóãîãî
ï³ä’¿çäó çâåðíóëèñÿ ç íàïîëåãëè-
âèì ïðîõàííÿì â³äðåìîíòóâàòè
ñòåëþ íàä ñõîäîâèìè êë³òèíàìè
ì³æ 3-ì ³ 4-ì ïîâåðõàìè ~ 5-6 ì2.
Øòóêàòóðêà ñèïëåòüñÿ íà ãîëîâè
ìåøêàíö³â. Â³äïîâ³äí³ ðóéíóâàí-
íÿ áóëè âñòàíîâëåí³ ïðè ïðîâåäåí-
í³ îáñòåæåííÿ ÆÐÅÎ ¹ 402 òà çà-
ô³êñîâàí³ ó àêò³ â³ä 30.07.2014 ð.òà
ëèñò³ ÊÏ «Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Äí³ï-
ðîâñüêîãî ð-íó ì. Êèºâà» â³ä
31.07.2014 ð. çà ¹ 103/46-4334. Òà-
êîæ ëèñòîì ¹ 103-103/Ã-777-8178
â³ä 08.09.2015 ð. Äí³ïðîâñüêà ÐÄÀ
ïîâ³äîìèëà ïðî ïðîâåäåííÿ îá-
ñòåæåííÿ 1 âåðåñíÿ 2015 ð.òà âñòà-
íîâëåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ðóéíó-
âàíü. Ó ñâîºìó ëèñò³ ôàõ³âö³ äåð-
æîðãàíó çàïåâíèëè ïðî íåîäì³í-
íå âêëþ÷åííÿ áóäèíêó ¹ 21/9 ïî
âóë. Áóä³âåëüíèê³â äî ïåðåë³êó 
îá’ºêò³â, ùî áóäóòü â³äíîâëåí³ â

ðàìêàõ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ïî÷èíà-
þ÷è ç 2016 ðîêó. Îäíàê êîíêðåò-
íèõ äàò ðåìîíòó íå áóëî íàâåäå-
íî. Òà é óçàãàë³ áóäèíîê, íà äóìêó
æèòåë³â, â àâàð³éíîìó ñòàí³.

Òàêîæ çà ñèñòåìîþ «Ãîðîäîê»
º ïî äàí³é ÆÅÄ 4 ñêàðãè íà ïðî-
ò³êàííÿ ïîêð³âåëü çà àäðåñàìè:
âóë. Ïîæàðñüêîãî, 17, âóë. Áàæî-
âà, 10, âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 29, ïî
ÿêèì êîìóíàëüíèêè íå âæèâàëè
í³ÿêèõ ä³é.

²íøà àäðåñà — ïðîñïåêò Ïðàâ-
äè, 80-À. Ó ñì³òòºïðîâîä³ â³äñóò-
í³é ê³âø, çàì³ñòü íüîãî ä³ðà, â ÿêó
ëåãêî âòðàïèòè äèòèí³ àáî é õó-
äåíüêîìó äîðîñëîìó.

Ùåäð³ íà «ñí³äàíêè»
Îòæå, ïåðøèé ÆÅÊ. «Äàõ òå-

÷å. Îá³öÿþòü äîù³, øòóêàòóðêà
ïàäàº,— íå ñêóïèòüñÿ íà ïîäðî-
áèö³ ïñåâäîìåøêàíåöü «ï³äëåã-
ëîãî» ÆÅÊó áóäèíêó.— Ñê³ëüêè æ
ìîæíà?» — âðèâàºòüñÿ òåðïåöü,
àëå æ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ïåðåáóâàº
«â îáðàç³», òîìó ãîâîðèòü îñòàí-
í³ ñëîâà òîíîì ïðîõà÷à.

Ìàéñòåð óäàº, í³áè äîñ³ í³õòî

íå ñêàðæèâñÿ. Äîâåëîñÿ âèÿâèòè
íàñòèðëèâ³ñòü, ùîá ìàéñòåð íà-
ä³ñëàâ çà àäðåñîþ ôàõ³âöÿ.

Ó äðóãîìó ÆÅÊó Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ, âî÷åâèäü, àáè çà÷åïèòè
ïðàö³âíèê³â çà æèâå, äîäàº, ùî
ó ä³ðêó ìàëî íå âïàëà äèòèíà,
«ÿ âàì ÿê áàòüêî êàæó». Ó â³äïî-
â³äü — çàíîòîâàíèé íîìåð òå-
ëåôîíó òà îá³öÿíêà â³äïðàâèòè
äâ³ðíèê³â îáñòåæèòè ïðîáëåìó.
Çàâòðà. Îñê³ëüêè ñàìå çàâòðà ó
äâ³ðíèê³â ðîáî÷èé äåíü. «ß çàïè-
ñàëà âàøó çàÿâêó, ìè îáîâ’ÿçêî-
âî ðîçãëÿíåìî»,— çàïåâíÿº ñóì-
ë³ííà ïðàö³âíèöÿ.

Á³ëüø í³æ ³íôîðìàòèâíî
«Íà ïåðøèé ïîãëÿä, öå äîñèòü

íåçâè÷íèé ôîðìàò ðîáîòè äëÿ
ïðåäñòàâíèêà ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, àëå â³í âæå âèïðàâäàâ ñåáå.
Àäæå çà îäíó òàêó òàºìíó ïåðåâ³ð-
êó ÿ îòðèìóþ ïðî ðîáîòó ÆÅÊ³â
á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, àí³æ çà äåñÿòü
íàðàä òà çàñ³äàíü,— íå ïðèõîâó-
âàâ åìîö³é Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.—Ëþ-
äèíà ïîâèííà ïðèéòè îñîáèñòî,
ìàëî íå íà êîë³íà âïàñòè,ùîá ùîñü

ïî÷àëî ðîáèòèñÿ». ßê íàãîëîñèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ, ÿêùî ïî-
ñàäîâåöü õî÷å ä³çíàòèñÿ ïðàâäó
ïðî ðîáîòó êîìóíàëüíèõ ñëóæá,
ð³âåíü ñòàâëåííÿ æåê³âö³â äî âè-
êîíàííÿ çâåðíåíü ëþäåé, â³í íå
ïîâèíåí áîÿòèñÿ éòè äî ëþäåé ³
ñòàâèòè ñåáå íà ì³ñöå ìåøêàíöÿ,
ÿêèé ïðèéøîâ âèð³øèòè ñâîþ
ïðîáëåìó.«Äëÿ ìåíå öå ïåðåâò³ëåí-
íÿ áóëî íåîáõ³äíèì âèêëèêîì,
àäæå ïîñòóïîâî ìåíå âï³çíàþòü
êîìóíàëüíèêè ³ ïîâîäÿòü ñåáå â³ä-
ïîâ³äíî, êîëè áà÷àòü ïåðåä ñîáîþ
çàñòóïíèêà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. Àëå
ìåí³ âàæëèâî ðîçóì³òè ð³âåíü ¿õ
ïðîôåñ³îíàë³çìó òà êë³ºíòîð³ºí-
òîâàíîñò³,òàê áè ìîâèòè, «áåç êó-
ïþð»,— íàãîëîñèâ Ïåòðî Ïàíòå-
ëåºâ. Çà éîãî ñëîâàìè,òàê³ ïîõîäè
äàþòü íåóïåðåäæåíó ³íôîðìàö³þ
òà ï³äñòàâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ óïðàâ-
ë³íñüêèõ, à òî é êàäðîâèõ ð³øåíü.

Òîæ ÆÅÊàì òðåáà áóòè ïèëü-
íèìè. Ðàïòîì ÷åðãîâèé ñêàðæ-
íèê — çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ?
×è, ìîæå, êðàùå ñóìë³ííî ïðà-
öþâàòè, ùîá íå áîÿòèñÿ æîäíèõ
ïåðåâ³ðîê? �

Õî÷åø çíàòè ïðàâäó?
Ïî÷óé ñàì. Çàñòóïíèê
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ
âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè
ñòîëè÷í³ ÆÅÊè. Àëå êîãî
íèí³ öèì çäèâóºø? Âè-
ÿâëÿºòüñÿ, òàêè ìîæíà.
Êîëè ïåðåâ³ðÿþ÷îãî
ñïðèéìàþòü ÿê ïåðåñ³÷-
íîãî ãðîìàäÿíèíà, à
ñàì â³í ³ ãàäêè íå ìàº,
ùî ïî÷óº ó â³äïîâ³äü íà
çâåðíåííÿ. Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ íàêëå¿â áîðîäó ³
âóñà, ïåðåâò³ëèâñÿ ³ —
âïåðåä.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ñåñ³þ Êè¿âðàäè 
ïåðåíåñåíî íà ÷åòâåð

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè â³äáó-

äåòüñÿ 3 áåðåçíÿ.Ïðî öå ïîâ³äîìèëè

ó ïðåñ-ñëóæá³ Êè¿âðàäè.

Íàãàäàºìî, 25 ëþòîãî çàñ³äàííÿ

Êè¿âðàäè ïåðåíåñëè íà 29 ëþòîãî ï³ñ-

ëÿ áëîêóâàííÿ ïðåçèä³¿ ó ñåñ³éí³é çà-

ë³ ÷åðåç ïèòàííÿ âèáîð³â äî ðàéðàä ó

Êèºâ³.Çàïëàíîâàíå íà â÷îðà çàñ³äàí-

íÿ ðåãëàìåíòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè òåæ

óêîòðå íå â³äáóëîñÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü

êâîðóìó. ²ç ÷îòèðüîõ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿

ïðèéøëè äâîº äåïóòàò³â — âëàñíå, ¿¿

ãîëîâà,äåïóòàò â³ä «Ñàìîïîìî÷³» Îëåã

Ìàêàðîâ ³ ¿¿ ñåêðåòàð,äåïóòàò â³ä «Ñî-

ë³äàðíîñò³» ²ãîð Îïàä÷èé.Ó÷îðà äåïó-

òàòè ìàëè ðîçãëÿíóòè ïðîåêò ð³øåííÿ

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ðàäè â³ä 23 ëèïíÿ 2015 ðîêó «Ïðî

óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè ì³ñòà Êèºâà»,

ÿêèì ïåðåäáà÷åíî çâåðíóòèñÿ äî Öåíòð-

âèáîð÷êîìó ùîäî ïðèçíà÷åííÿ íîâî¿

äàòè âèáîð³â ðàéðàä ñòîëèö³ çàì³ñòü

ñêàñîâàíî¿ ñóäîì — 27 áåðåçíÿ.

Òàêèì ÷èíîì ïèòàííÿ ïðî ïðèçíà-

÷åííÿ âèáîð³â íà 29 òðàâíÿ çíîâó íå

ïðîéøëî ïðîöåäóðóïîãîäæåííÿ,à â³ä-

òàê íå ìîæå áóòè çàâ³çîâàíå óïðàâ-

ë³ííÿì ïðàâîâèì çàáåçïå÷åííÿì ä³-

ÿëüíîñò³ ðàäè.Îòæå,â³äïîâ³äíî äî ðåã-

ëàìåíòó Êè¿âðàäè, öå ð³øåííÿ íå áó-

äå ëåã³òèìíèì,íàâ³òü ÿêùî á çà íüîãî

ïðîãîëîñóâàëè äåïóòàòè, ÷îãî âèìà-

ãàº «Ñàìîïîì³÷».

Íàãàäàºìî,ùî,çà ñëîâàìè çàñòóï-

íèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè—ñåêðåòàðÿ Êè-

¿âðàäè Âîëîäèìèðà Ïðîêîï³âà, ÿêùî

ïèòàííÿ ùîäî ðàéðàä ïðîéäå âñ³ ðåã-

ëàìåíòí³ ïðîöåäóðè ³ îòðèìàº ïðàâî-

âèé âèñíîâîê þðèäè÷íîãî óïðàâë³í-

íÿ, éîãî âêëþ÷àòü äî ïîðÿäêó äåííî-

ãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.

Ðîçñë³äóâàííÿì îáâàëó
áóäèíêó çàéìåòüñÿ 
Íàöïîë³ö³ÿ

Ïðîêóðàòóðîþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïå-

ðåäàòè ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî

ïðîâàäæåííÿ,ðîçïî÷àòîãî çà ôàêòîì

îáâàëó áóäèíêó ó öåíòð³ ñòîëèö³, äî

ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³.

Äëÿ ïðîâåäåííÿ âñåá³÷íîãî, ïîâ-

íîãî ³ åôåêòèâíîãî äîñë³äæåííÿ âñ³õ

îáñòàâèí äàíî¿ ïîä³¿ ï³äãîòîâëåíî

ïèñüìîâ³ âêàç³âêè ñë³ä÷èì ùîäî ïåð-

øî÷åðãîâèõ ñë³ä÷èõ ä³é òà ïðèçíà÷åí-

íÿ åêñïåðòèç.

ßê ïîâ³äîìëÿëîñÿ,25 ëþòîãî íà âó-

ëèö³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ñòàâñÿ

îáâàë ï’ÿòèïîâåðõ³âêè,â ðåçóëüòàò³ ÷î-

ãî óëàìêè çàâàëèëè áóä³âåëüíèê³â.

Çà íàñë³äêàìè ïðîâåäåííÿ äîñó-

äîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ì³ñöåâîþ ïðî-

êóðàòóðîþ ñêëàäåíî ïîâ³äîìëåííÿ

ïðî ï³äîçðó âèíí³é îñîá³ çà ôàêòîì

â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî 

÷. 4 ñò. 197-1 ÊÊ Óêðà¿íè (ñàìîâ³ëüíå

áóä³âíèöòâî íà ñàìîâ³ëüíî çàéíÿò³é

ä³ëÿíö³).

Íà äàíèé ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ òðè-

âàº, âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çâåð-

íåííÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî çâ³ëü-

íåííÿ çàçíà÷åíî¿ òåðèòîð³¿.

íîâèíè

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ ñòàâ
«òàºìíèì êèÿíèíîì»
� ßê çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ïåðåâ³ðÿâ ÆÅÊè ³ ùî ïî÷óâ íà âëàñíó àäðåñó

Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè ñòîëè÷í³ ÆÅÊè. Äëÿ öüîãî â³í ïåðåâò³ëèâñÿ: íàêëå¿â áîðîäó
³ âóñà ³ – âïåðåä
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про підтримку депутатських запитів органам 
та посадовим особам

Рішення Київської міської ради № 65/65 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частин сьомої та восьмої

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

ВИРІШИЛА:
1.�Підтримати�дептатсь�і�запити,�внесені

дептатами�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�о�олоше-

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

ради�11.02.2015,�з�ідно�з�додат�ом.

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

правлено�дептатсь�ий�запит,�надати�офіційн

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

раді�і�дептатам�Київсь�ої�місь�ої�ради�протя-

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

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

по�ласти�на�застпни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�№�65/65

Депутатські запити органам та посадовим особам, 
внесені депутатами Київської міської ради та підтримані 
на пленарному засіданні Київської міської ради 11.02.2016

21. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондар Г.В. 
Директору Департаменту державної архітектурно*будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Щодо видачі дозволів на проведення будівельних та ремонтних робіт у межах
майнового комплексу санаторію "Салют" у Шевченківському районі

22. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

В.о. начальника Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Груздо С.М. 
Щодо видачі дозволів на проведення будівельних та ремонтних робіт у межах
майнового комплексу санаторію "Салют" у Шевченківському районі

23. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Донченко Т.М. 
Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю А.А. 
Щодо інвестиційного договору на проведення капітального ремонту дитячого санаторію
"Ялинка" в Оболонському районі

24. БАШЛАКОВ
Сергій
В'ячеславович

Директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Кузьменку М.І. 
Щодо виконання Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку
підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015*2018 роки

25. БЕНЮК Богдан
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, 
головному державному санітарному лікарю м. Києва Рубану О.М. 
Щодо незаконного функціонування міні*готелю на вул. Саперно*Слобідській, 10 у
Голосіївському районі м. Києва

26. БЕРЕЗНИЦЬКА
Людмила Іванівна

Директору Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поповій Д.О. 
Щодо розподілу фінансування між школами естетичного виховання м. Києва

27. БОГАТОВ
Костянтин
Володимирович

Президенту Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія
"Енергоатом" Недашковському Ю.О. 
Щодо статусу ядерних сховищ на території Чорнобильської АЕС

28. БОНДАРЕНКО
Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, 
голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо автомобільної стоянки на вул. Бажана, 3

29. БОНДАРЕНКО
Володимир
Дмитрович

Київському міському голові, 
голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заборони будівництва житлового комплексу в парку "Юність" Святошинського
району

30 БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Голові Київської міської державної адміністрації, 
Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо реагування на порушення законодавства при здійсненні будівництва елітного
котеджу у селищі Конча*Заспа в Голосіївському районі

31. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю.
Щодо балансоутримувачів житлових будинків та прибудинкових територій в
Шевченківському районі

32. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Начальнику Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції
у м. Києві Ярославському Д.І. 
Щодо досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого щодо гр.
Корніюка Т.А.

33. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Директору Департаменту державної архітектурно*будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Щодо перевірки правомірності ведення будівництва на вул. В. Дубініна, 2*а в
Голосіївському районі

34. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

В.о. директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Маміній О.В. 
Щодо обсягу дивідендів, перерахованих до бюджету міста Києва від господарських
товариств, у яких є частка територіальної громади міста Києва, за 2015 рік

35. БОНДАРЧУК Олег
Володимирович

Директору Департаменту державної архітектурно*будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Щодо перевірки на предмет дотримання містобудівного законодавства при веденні
будівництва на вул. Толбухіна, 43*а та 43*б у Шевченківському районі

36. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо перешкоджання вільному доступу мешканцям Дарницького району до берега
Дніпра, розірвання договору оренди з ПП "Орест" та створення озелененої території
загального користування на цій земельній ділянці

37. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.11.2003 №63*6*00089 з
Міжнародною громадською організацією "Міжнародний творчий центр Яна Табачника"
та повернення парку "Прибережний" громаді міста Києва

38. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання інформації про функціонування автостоянок на території Дарницького
району

39. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо правомірності користування земельними ділянками та водоймами у Дарницькому
районі м. Києва

40. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо надання інформації про земельну ділянку, яка знаходиться у мікрорайоні
Осокорки*9

41. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо надання інформації про земельну ділянку, яка знаходиться у мікрорайоні
Позняки*8

42. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д.О. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо правомірності функціонування МАФів біля ст. м. "Позняки" у Дарницькому районі
м. Києва

43. БОХНЯК
Володимир
Ярославович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо правомірності користування земельною ділянкою, яка знаходиться у мікрорайоні
Позняки*4

44. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Начальнику Головного управління ДСНС України у місті Києві Ватоліну А.Г. 
Начальнику Державної екологічної інспекції у м. Києві Павленку В.В. 
Щодо знищення Биківнянського лісу в Деснянському районі

45. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Першому заступнику прокурора міста Києва державному раднику юстиції 3 класу
Валендюку О.С. 
Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові Державної архітектурно*будівельної інспекції України Кудрявцеву О.В. 
Щодо самовільного захоплення земельної ділянки та демонтажу незаконної будови в
парку культури та відпочинку "Перемога" вздовж озера у Дніпровському районі м. Києва

№
п/п

Автор запиту Короткий зміст запиту

1. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення лічильників обліку природного газу для соціально незахищених
верств населення

2. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо встановлення лічильників обліку теплоенергії в житлових будинках

3. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо приватизації підвального приміщення в буд. № 46 на просп. Повітрофлотському
в Солом'янському районі

4. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо функціонування незаконного грального закладу в буд. № 6 на бульв.
Чоколівському в Солом'янському районі

5. АНДРЄЄВ Андрій
Сергійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо нарахування оплати за теплову енергію мешканцям буд. № 14 на вул.
Солом'янській та буд. № 6 на бульв. Чоколівському в Солом'янському районі

6. АНТОНЕНКО
Прохор
Дмитрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондар Г.В. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо земельної ділянки на вул. Святошинській (кадастровий номер
8000000000:75:225:0108) у Святошинському районі

7. АНТОНЕНКО
Прохор
Дмитрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо земельної ділянки на вул. Картвелішвілі, 6 (кадастровий номер
8000000000:75:297:0006) у Святошинському районі

8. АРТЕМЕНКО
Сергій Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо заміни ліфтів у буд. № 22 на вул. Райдужній та в буд. № 24 на просп. Генерала
Ватутіна в Дніпровському районі

9. БАЛЕНКО Ігор
Миколайович

Заступнику міського голови * секретарю Київської міської ради Прокопіву В.В. 
Щодо виділення асигнувань на реконструкцію скверу на вул. Декабристів, 5*б у
Дарницькому районі

10. БАЛЕНКО Ігор
Миколайович

Заступнику міського голови * секретарю Київської міської ради Прокопіву В.В. 
Щодо встановлення та введення в експлуатацію теплових лічильників у житлових
будинках виборчого округу № 26 у Дарницькому районі

11. БАЛЕНКО Ігор
Миколайович

Генеральному директору КО "Київзеленбуд" Симонову С.А. 
Щодо виділення асигнувань на реконструкцію скверу на вул. Декабристів, 5*б у
Дарницькому районі

12. БАЛЕНКО Ігор
Миколайович

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д.О. 
Щодо виділення асигнувань на реконструкцію скверу на вул. Декабристів, 5*б у
Дарницькому районі

13. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондар Г.В. 
Директору Департаменту державної архітектурно*будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Щодо реставрації велотреку на вул. Б. Хмельницького, 58 у Шевченківському районі

14. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
Начальнику управління орендних відносин Департаменту з питань орендних відносин та
розпорядження державним майном Фонду державного майна України Шевченко Н.В. 
Щодо реконструкції велотреку на вул. Б. Хмельницького, 58 у Шевченківському районі

15. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору ТОВ "Лівобережжя плюс" Долотій А.А. 
Щодо освітлення біля буд. №№ 14, 14*а, 14*б на Дніпровській набережній в
Дарницькому районі

16. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту державної архітектурно*будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Щодо освітлення біля буд. №№ 14, 14*а, 14*б на Дніпровській набережній в
Дарницькому районі

17. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору ТОВ "Управляюча компанія "Юкрейніан сіті сервіс" Стеценку Ю.П. 
Щодо освітлення біля буд. №№ 14, 14*а, 14*б на Дніпровській набережній в
Дарницькому районі

18. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д.О. 
Щодо освітлення біля буд. №№ 14, 14*а, 14*б на Дніпровській набережній в
Дарницькому районі

19. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Начальнику Шевченківського управління поліції Головного управління Національної
поліції у м. Києві Приступі Г.Л. 
Щодо перевірки факту реєстрації 118 осіб у квартирі № 14 буд. № 43*б на вул.
Бульварно*Кудрявській в Шевченківському районі

20. БАЛИЦЬКА Ольга
Станіславівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо пайової участі (внеску) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та
інженерно*транспортної інфраструктури міста Києва
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46. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В.М. 
Щодо встановлення дитячого майданчика за адресою: просп. Лісовий, 4*а
Дніпровського району м. Києва

47. БУДІЛОВ Михайло
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо заміни ліфта в буд. №44/2 на вул. Братиславській у Деснянському районі м. Києва

48. ВАСИЛЬЧУК
Вадим Васильович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю А.А. 
Директору Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поповій Д.О. 
Щодо розвитку шоу*парку "Золоті ворота" в Оболонському районі

49. ГЕЛЕВЕЙ Олег
Іванович

Директору Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Донченко Т.М. 
Щодо запровадження електронної системи публічних закупівель "ProZorro"

50. ГЕЛЕВЕЙ Олег
Іванович

Директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Репіку В.М. 
Щодо розподілу видатків медичної субвенції у 2016 році

51. ГЕЛЕВЕЙ Олег
Іванович

В.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Мельничуку А.А. 
Щодо ремонту даху в буд. № 102 на вул. Великій Васильківській у Голосіївському районі

52. ГЕЛЕВЕЙ Олег
Іванович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо надання інформації по балансоутримувачах житлових будинків та прибудинкових
територій у Деснянському районі м. Києва

53. ГОНЧАРОВ
Олександр
Володимирович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо забезпечення безпеки в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Києва

54. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо вжиття заходів по ліквідації порушень санітарно*епідеміологічних норм у
приміщенні гімназії "Київська Русь" в Дарницькому районі

55. ГОНЧАРОВ
Володимир
Валентинович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо завершення будівництва ЖК "Приозерний" на вул. Здолбунівський, 13 в
Дарницькому районі

56. ГОНЧАРОВ
Олександр
Володимирович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо встановлення кіосків з продажу соціальних сортів хліба в Дарницькому районі

57. ГОНЧАРОВ
Олександр
Володимирович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо забезпечення безбар'єрного доступу до об'єктів вулично*дорожньої мережі в
Дарницькому районі

58. ГОНЧАРОВ
Олександр
Володимирович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо обладнання систем опалення автоматичними повітровідвідниками у буд. № 2 на
вул. Сортувальній та буд. №№ 1, 3, З*б, 3*в, 5, 5*а, 7*а, 9, 11, 11*а, 11*б на вул.
Здолбунівській у Дарницькому районі

59. ГУСОВСЬКИИ
Сергій
Михайлович

Директору КП "Київтранспарксервіс" Першину В.Г. 
Щодо паркувальних автоматів у м. Києві

60. ГУСОВСЬКИИ
Сергій
Михайлович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д.О. 
Щодо благоустрою парку "Супутник" на вул. Уманській в Солом'янському районі

61. ГУСОВСЬКИИ
Сергій
Михайлович

Директору Департаменту державної архітектурно* будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А.  
Щодо перевірки дотримання будівельних та архітектурних норм під час виконання
ремонтних робіт у кв. № 6 буд. № 4 на вул. Стрілецькій в Шевченківському районі

62. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо стану земельної ділянки та розташованого на ній відселеного будинку між буд. 
№ 11*б та № 5 на вул. Різницькій в Печерському районі

63. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Голові Державної санітарно*епідеміологічної служби Рубану О.Н. 
Щодо хостелу в кв. № 39 буд. № 19 на вул. Суворова в Печерському районі

64. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо статусу земельної ділянки, на якій розташований буд. № 14/12 на вул. Суворова в
Печерському районі

65. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Директору комунального підприємства "Київдорсервіс" Чернію В.Д. 
Щодо необхідності встановлення "лежачих поліцейських" і світлофора на пішохідному
переході на вул. Суворова напроти магазину "Сільпо"

66. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення сільськогосподарських ярмарків у м. Києві

67. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

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

68. ДІДЕНКО Ярослав
Олександрович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Першому заступнику прокурора міста Києва Валендюку О.С. 
Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Щодо незадовільної роботи Печерського ринку за адресою: Печерська площа, 1 у
Печерському районі

69. ЗАДЕРЕЙКО
Андрій Іванович

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П.О. 
Щодо стану виконання робіт по введенню в експлуатацію гідровузла на вул. Дяченка в
Дарницькому районі

70. ЗАДЕРЕЙКО
Андрій Іванович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо відновлення теплопостачання в буд. № 6 на вул. Дяченка в Дарницькому районі

71. ЗАДЕРЕЙКО
Андрій Іванович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території буд. 
№ 27 на вул. Леніна в Дарницькому районі

72. ЗАДЕРЕЙКО
Андрій Іванович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо відновлення теплопостачання в буд. № 29 на вул. Леніна в Дарницькому районі

73. ЗАДЕРЕЙКО
Андрій Іванович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо відновлення теплопостачання в буд. № 27 на вул. Леніна в Дарницькому районі

74. КАЛІНІЧЕНКО
Дмитро Юрійович

Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю А.А. 
В.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Мельничуку А.А. 
Щодо діючих договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва

75. КАЛІНІЧЕНКО
Дмитро Юрійович

В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондар Г.В. 
Щодо діючих договорів пайової участі (внеску) в утриманні об'єктів благоустрою 
м. Києва

76. КАЛІНІЧЕНКО
Дмитро Юрійович

Першому заступнику директора Департаменту з питань державного архітектурно*
будівельного контролю міста Києва Марченко О.Л. 
Щодо перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні будівельних робіт на
вул. В. Дубініна, 2*а в Голосіївському районі

77. КАРТАВИЙ Іван
Леонідович

Голові правління ЖБК "Дарницький*10" Чорній С.П. 
Щодо розгляду звернення гр. Приходько С.І. стосовно перерахунку сплати за житлово*
комунальні послуги та надання субсидій на житлово*комунальні послуги

78. КАРТАВИЙ Іван
Леонідович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. 
Щодо проведення ремонтних робіт в буд. № 59*а на просп. Маяковського у
Деснянському районі м. Києва

79. КАРТАВИЙ Іван
Леонідович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 15/13 на вул. Жукова у Деснянському
районі м. Києва

80. КАРТАВИЙ Іван
Леонідович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В.М. 
Щодо розгляду звернення мешканців буд. № 21 на вул. Жукова у Деснянському районі
м. Києва стосовно проведення ремонтних робіт та здійснення дезінсекції підвального
приміщення

81. КАРТАВИЙ Іван
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В.М. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 15/13 на вул. Жукова в Деснянському
районі

82. КАРТАВИЙ Іван
Леонідович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку В.М. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 59*а на просп. Маяковського в
Деснянському районі

83. КОСТЕНКО
Людмила
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо прийняття на комерційний облік лічильника теплової енергії у буд. № 7 на вул.
Героїв Дніпра в Оболонському районі

84. КОСТЕНКО
Людмила
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо встановлення будинкового лічильника теплової енергії в буд. № 10 на вул. Зої
Гайдай в Оболонському районі

85. КОСТЕНКО
Людмила
Василівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо підвищення вартості лікарських препаратів, які реалізуються КП "Фармація"

86. КОСТЕНКО
Людмила
Василівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо встановлення будинкового лічильника теплової енергії в буд. № 3 на вул. Зої
Гайдай в Оболонському районі

87. КОСТЕНКО
Людмила
Василівна

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л. 
Щодо об'єднаної диспетчерської служби ЖЕД 501*515

88. КОЧУР Марина
Анатоліївна

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо проведення ремонтних робіт у під'їзді № 1 буд. № 5 на вул. Л. Гавро в
Оболонському районі

89. КОЧУР Марина
Анатоліївна

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л. 
Щодо передачі кв. 96 в буд. № 8 на вул. Л. Гавро в комунальну власність

90. КОЧУР Марина
Анатоліївна

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо компанії, яка обслуговує ліфтове обладнання в під'їзді № 2 буд. №11*б на вул. 
Л. Гавро в Оболонському районі

91. КОЧУР Марина
Анатоліївна

Генеральному директору ПАТ "Київенерго" Фоменку О.В. 
Щодо прийняття на комерційний облік теплолічильника, встановленого в буд. № 5*а на
вул. Л. Гавро в Оболонському районі

92. КУЗИК Петро
Миколайович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо вжиття заходів регулювання дорожнього руху на пішохідному переході біля буд.
№ 7 на вул. Градинській

93. КУТНЯК Святослав
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо будівництва на вул. Нагірній, 25*27 у Шевченківському районі

94. КУТНЯК Святослав
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надмірної кількості тимчасових споруд (МАФів) поблизу станції метро
"Лук'янівська" в Шевченківському районі

95. КУТНЯК Святослав
Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо стягнення сплати за можливість проведення торгівлі на сільськогосподарських
ярмарках у Шевченківському районі

96. ЛОБАН Юлія
Михайлівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо дитячих санаторіїв та таборів відпочинку, розташованих у міській зоні

97. ЛОБАН Юлія
Михайлівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д.О. 
Щодо проведення ремонту пішохідних переходів у Деснянському районі

98. МАНОЙЛЕНКО
Наталія Вікторівна

Директору Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Гудзю А.А. 
В.о. директора КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського
району міста Києва" Лавриненку С.В. 
Щодо надання громадській організації "Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та
бойових дій" в оренду нежитлового приміщення комунальної власності територіальної
громади міста Києва

99. МЕЛІХОВА Тетяна
Іванівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо внесення змін до Положення про плату за землю в місті Києві, затвердженого
рішенням Київської міської ради № 242/5629 від 23.06.2011

100. МИХАЙЛЕНКО
Владислав
Олегович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо залучення професійних архітектурних агентств до процесу розробки зонінгу

101. МІЩЕНКО
Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо укладення прямих договорів на постачання води, газу, тепла та електроенергії в
буд. № 24 на бульв. Я. Гашека у Дніпровському районі

102. МІЩЕНКО
Олександр
Григорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо укладення договору між ТОВ "Єврореконструкція" та ТОВ "Управляюча компанія
ЛАД" про теплопостачання у буд. № 24 на бульв. Я. Гашека в Дніпровському районі

103. МОСКАЛЬ Денис
Денисович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо звернення голови правління житлово*будівельного кооперативу "Авіатор*19"
Шопіка В.В. стосовно компенсації різниці в тарифах на послуги з гарячого
водопостачання

104. НАЗАРЕНКО
Володимир
Едуардович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо недостовірності інформації директора Департаменту земельних ресурсів щодо
земельної ділянки на вул. Бориспільській, 30*а

105. НАЗАРЕНКО
Володимир
Едуардович

Директору Департаменту державної архітектурно* будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Голові Служби безпеки України Грицаку B.C. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондар Г.В. 
Щодо проведення перевірки правомірності будівельних робіт за адресою: вул.
Полковника Потєхіна, 9 у Голосіївському районі м. Києва

106. НАЗАРЕНКО
Володимир
Едуардович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо надання інформації про земельну ділянку на вул. Андрія Малишка, 9*а

107. НАЗАРЕНКО
Володимир
Едуардович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Першому заступнику прокурора міста Києва державному раднику юстиції 3 класу
Валендюку О.С. 
Щодо незаконного будівництва на просп. Академіка Вернадського, 24
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138. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання житла гр. Вдовіченко К.П., яка мешкає за адресою: вул. Мілютенка, 
28*а, кв.132 у Деснянському районі

139. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Головам районних в місті Києві державних адміністрацій 
Щодо уповноважених осіб багатоквартирних будинків з питань житлово*
комунального господарства

140. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Голові правління ПАТ "Київгаз" Горовому С.О. 
Щодо безоплатного встановлення газового лічильника гр. Бурці М.Б., яка мешкає за
адресою: вул. Мілютенка, 16, кв. 28 в Деснянському районі

141. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально*
економічного розвитку Страннікову A.M. 
Щодо внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629
стосовно звільнення від плати за землю ОСББ та ЖБК

142. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Прем'єр*міністру України Яценюку А.П. 
Щодо внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за державне майно

143. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтного покриття на Кільцевій дорозі

144. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо виконання рішення Київської міської ради № 468/1332 від 14.05.2015 "Про
розробку Програми забезпечення об'єктів, що знаходяться у комунальній власності м.
Києва, енергозберігаючими лампочками"

145. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо виконання рішення Київської міської ради № 625/1489 від 11.06.2015 "Про
забезпечення обов'язкового обладнання пандусами об'єктів соціальної інфраструктури
обслуговування населення м. Києва"

146. ПАБАТ Олександр
Вікторович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо виконання рішення Київської міської ради № 19/884 від 22.01.2015 "Про
організацію web*трансляції засідань постійних комісій Київської міської ради на
офіційному сайті Київської міської ради"

147. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо виконання вимог Закону України "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку"

148. ПАВЛИК Віталій
Андрійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо комплексного обстеження та ліквідації протікань стелі на станціях метрополітену
"Позняки" та "Харківська"

149. ПИНЗЕНИК Олеся
Олександрівна

Генеральному директору КО "Київзеленбуд" Симонову С.А. 
Щодо надання інформації з озеленення міста Києва в період 2005*2015 років, а також
планування та прогнозування озеленення міста Києва в майбутньому

150. ПИНЗЕНИК Олеся
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Начальнику Головного управління ДСНС України у м. Києві Ватоліну А.Г. 
Директору комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Голосіївського району міста Києва" Вегеру В.О. 
Щодо аварійного будинку, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько*
Ботанічна, буд. 11*а

151. ПИНЗЕНИК Олеся
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання переліку медичних засобів, закуплених із застосуванням процедури
державних закупівель в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"

152. ПИНЗЕНИК Олеся
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання інформації про земельну ділянку на вул. Червоноармійській, 102 у
Голосіївському районі

153. ПОЖИВАНОВ
Олександр
Михайлович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо роботи Департаменту з питань державного архітектурно*будівельного контролю
м. Києва

154. ПОПОВ Денис
В'ячеславович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо усунення технічних недоліків у буд. № 11 на вул. Градинській

155. ПОПОВ Денис
В'ячеславович

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. 
Щодо надання узагальненої інформації про фінансування капітальних видатків на
об'єкти Деснянського району м. Києва у 2014 та 2015 роках

156. ПОПОВ Денис
В'ячеславович

Начальнику відділу контролю за благоустроєм та екології Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації Нікитюку О.О. 
Начальнику управління будівництва, архітектури та землекористування Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації Головку О.О. 
Щодо обстеження прибудови до фасаду магазину на просп. Героїв Сталінграда, 65

157. ПОПОВ Денис
В'ячеславович

Начальнику відділу контролю за благоустроєм району Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації Копцю С.О. 
В.о. начальника управління містобудування, архітектури та землекористування *
начальнику відділу земельних відносин Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації Горонковій Л.О. 
Щодо перевірки суб'єктів підприємницької діяльності та обстеження прибудови до
фасаду на вул. Саксаганського,123

158. ПОПОВ Денис
В'ячеславович

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. 
Щодо надання інформації стосовно організатора ярмарку, який відбувся 30.01.2016 у
Деснянському районі

159. ПОПОВ Денис
В'ячеславович

Генеральному директору КК "Київавтодор" Густєлєву О.О. 
Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському О.В. 
Щодо надання звіту про результати контролю виконання умов інвестиційного договору
на здійснення заходів з облаштування пішохідних підземних переходів у
Голосіївському та Деснянському районах м. Києва

160. ПОПОВ Денис
В'ячеславович

В.о. директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Маміній О.В. 
Щодо надання звіту про результати контролю виконання умов інвестиційного договору
про створення роздрібної торговельної мережі з продажу соціальних сортів
хлібобулочних виробів ПАТ "Київхліб"

161. РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович 
СТРАННІКОВ
Андрій
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо демонтажу рекламної конструкції, розміщеної за адресою: просп. П. Тичини, 
20*б у Дніпровському районі

162. РУДЕНКО Олексій
Павлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському О.В. 
Щодо нарахування плати за житлово*комунальні послуги в гуртожитку на вул.
Довженка, 7*а в Шевченківському районі

163. РУДЕНКО Олексій
Павлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо проведення тренінгів по системі електронних державних закупівель "ProZorro"

164. РУДЕНКО Олексій
Павлович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо акумулювання плати за користування землею в м. Києві для планування та
належного контролю надходжень коштів до бюджету м. Києва

165. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо введення в експлуатацію каналізації та проведення благоустрою
малоповерхових забудов мікрорайонів Біличі та Новобіличі в Святошинському районі

166. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо впровадження міського автобусного маршруту вздовж вул. Корольова та Сім'ї
Сосніних у Святошинському районі

167. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо впровадження міського автобусного маршруту сполученням вул. Туполєва *
просп. Палладіна в Святошинському районі

168. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо впровадження міського шкільного маршруту сполученням вул. Берковецька *
вул. Туполєва в Святошинському районі

108. НАЗАРЕНКО
Володимир
Едуардович

Директору Департаменту державної архітектурно*будівельної інспекції у м. Києві
Горобченко Л.А. 
Директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Білоцерковцю Д.О. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Начальнику управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області Урупі М.М. 
Начальнику Державної екологічної інспекції у м. Києві Павленку В.В. 
Першому заступнику прокурора міста Києва державному раднику юстиції 3 класу
Валендюку О.С. 
Щодо проведення перевірки порушення благоустрою озера Срібний кіл вздовж вул.
Срібнокільської у Дарницькому районі м. Києва

109. НЕГРИЧ Микола
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття та міжквартальних проїздів біля буд. 
№№ 2, 4, 6 та 8 на вул. Красікова в Солом'янському районі

110. НЕГРИЧ Микола
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття та міжквартальних проїздів біля буд. 
№№ 3*а, 4/2, 6*в та 8 на вул. Солом'янській в Солом'янському районі

111. НЕГРИЧ Микола
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття та міжквартальних проїздів біля буд. 
№№ 1/69, 3 та 5 на вул. Роздільній в Солом'янському районі

112. НЕГРИЧ Микола
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття та міжквартальних проїздів біля буд. 
№№ 2*а та 4/6 на вул. Червонопартизанській в Солом'янському районі

113. НЕГРИЧ Микола
Михайлович

Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації Кличку
В.В. 
Щодо відновлення дорожнього покриття та міжквартальних проїздів біля буд. 
№№ 6*а, 14 та 16/6 на вул. Стадіонній в Солом'янському районі

114. НОЗДРЯ Вадим
Ігорович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення лічильників теплопостачання та гарячого водопостачання в буд. 
№ 5 та № 7 на вул. Тростянецькій в Дарницькому районі та проведення перерахунку за
спожиті комунальні послуги

115. НОЗДРЯ Вадим
Ігорович

Генеральному директору ТОВ "Євро*реконструкція" Сандлеру В.Ю. 
Щодо встановлення лічильників теплопостачання та гарячого водопостачання в буд. 
№ 5 та № 7 на вул. Тростянецькій в Дарницькому районі та проведення перерахунку за
спожиті комунальні послуги

116. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення обстеження стану внутрішньобудинкових мереж буд. № 5 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі м. Києва

117. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні буд. № 11 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі м. Києва

118. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо включення буд. № 11 на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва до
Програми заміни або модернізації ліфтів у житловому фонді м. Києва на 2015*2020
роки

119. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонту у під'їздах буд. № 69 на вул. Райдужній Дніпровського
району м. Києва

120. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо часткового ремонту асфальтового покриття дороги біля буд. № 3 на вул.
Райдужній у Дніпровському районі м. Києва

121. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо включення буд. № 5 на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва до
Програми заміни або модернізації ліфтів у житловому фонді м. Києва на 2015*2020
роки

122. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо покращення житлових умов гр. Мокранської О.І. та членів її сім'ї, які
проживають у кімнаті № 505 гуртожитку за адресою: вул. Довженка, 7*а у
Шевченківському районі

123. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо внесення правки у рішення Київради від 21.04.2015 № 415/1280

124. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни ліфтового обладнання у під'їздах буд. № 59 на вул. Райдужній у
Дніпровському районі

125. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення робіт по утепленню зовнішніх стін у буд. № 31 на вул. Райдужній у
Дніпровському районі

126. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни поштових скриньок у під'їздах буд. № 28 на вул. Сєрова у Дніпровському
районі

127. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтового покриття навколо магазину "Фора" за адресою: бульв.
Перова, 23*а у Дніпровському районі

128. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо необхідності проведення ремонту у кабінеті № 308 середньої школи № 265 за
адресою: м. Київ*02218, вул. Райдужна, 53

129. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення необхідних ремонтних робіт у під'їзді № 3 буд. № 23*а на бульв.
Перова Дніпровського району

130. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо проведення робіт по утепленню торцевих стін у буд. № 28 на вул. Сєрова в
Дніпровському районі

131. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо прискорення отримання звання "Заслужений артист України" солісткою
Національної української капели "Думка" Кулешовою Л.Г.

132. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо забезпечення приміщенням громадської організації "Ти * особливий", яка
функціонує на житловому масиві Райдужний в Дніпровському районі

133. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо розгляду пропозиції по організації зустрічі міського голови Кличка В.В. з
представниками Асоціації військових вчених "За сприяння науково*технічному
прогресу України"

134. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо закінчення оздоблювальних робіт сходової клітини, ремонту покрівлі будинку та
ремонту козирка входу у буд. № 5 на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва

135. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо виконання необхідних ремонтних робіт у буд. № 11 на вул. Райдужній у
Дніпровському районі м. Києва

136. ОВРАМЕНКО
Олена Вікторівна, 
МАЛЯРЕВИЧ
Олесь Вікторович, 
РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович, 
КРИВОРУЧКО
Тарас Григорович, 
ХАРЧЕНКО
Олександр
Володимирович, 
АРТЕМЕНКО
Сергій Вікторович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо розроблення детального плану території ПКіВ "Гідропарк", його фінансування та
реалізації 

137. ОПАДЧИЙ Ігор
Михайлович

Начальнику Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Демченко
Л.Д. 
Щодо відстрочення для ОСББ та ЖБК терміну подання до Державної фіскальної служби
податкової декларації з плати податку на землю
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169. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо ліквідації нерегульованого пішохідного переходу на просп. Палладіна, 31 у
Святошинському районі

170. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо розміщення ретранслятора мобільного зв'язку на вул. Туполєва, 5*б у
Святошинському районі

171. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо будівництва світлофорного об'єкта на перетині вул. Академіка Корольова, вул.
Сім'ї Сосніних та бульв. Академіка Корольова в Святошинському районі

172. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо будівництва світлофорних об'єктів на перехресті бульв. Вернадського * вул.
Депутатська та вул. Вітрука *вул. Депутатська в Святошинському районі

173. САГАЙДАК Ілля
Вадимович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо знищення зелених насаджень на території спортивного комплексу "Темп" на вул.
Генерала Вітрука, 10*а в Святошинському районі

174. САНДАЛОВА
Ганна
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо виділення земельних ділянок (кадастровий номер 8 000 000 000:53:245:0160
№0018 та № 0160)

175. САНДАЛОВА
Ганна
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо самовільного захоплення земельної ділянки на вул. Драгоманова, 8*б у
Дарницькому районі

176. САНДАЛОВА
Ганна
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо будівництва об'єктів соціально*побутового призначення в 4*му мікрорайоні
житлового масиву Позняки в Дарницькому районі

177. САНДАЛОВА
Ганна
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо земельної ділянки на вул. Дубініна, 2*а в Голосіївському районі

178. САНДАЛОВА
Ганна
Олександрівна

Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєву П.О. 
Щодо встановлення теплового лічильника у 3*му під'їзді буд. № 14*б на вул. 
А. Ахматової в Дарницькому районі

179. СВИРИДЕНКО
Ганна Вікторівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення очисних споруд

180. СВИРИДЕНКО
Ганна Вікторівна

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 18*а по вул. Л. Гавро в Оболонському
районі

181. СВИРИДЕНКО
Ганна Вікторівна 
КОЧУР Марина
Анатоліївна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення "лежачих поліцейських" навпроти дитячого майданчика поблизу
буд. № 7 на вул. Л. Гавро в Оболонському районі

182. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

В.о. директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Яструбенку
О.В. 
В.о. голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Мондриївському В.М. 
Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському О.В. 
Щодо надання інформації про використання коштів для відселення мешканців та
знесення гуртожитку на вул. Електриків, 31 у Подільському районі м. Києва

183. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Заступнику міського голови * секретарю Київської міської ради Прокопіву В.В. 
Щодо майна територіальної громади міста Києва, яке було передано до ПАТ "АК
"Київводоканал"

184. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Заступнику міського голови * секретарю Київської міської ради Прокопіву В.В. 
Щодо майна територіальної громади міста Києва, яке було передано до ПАТ "Київгаз"

185. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Заступнику міського голови * секретарю Київської міської ради Прокопіву В.В. 
Щодо майна територіальної громади міста Києва, яке було передано до ПАТ
"Київенерго"

186. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо стану земельних ділянок, які перебувають у власності територіальної громади
міста Києва

187. СИРОТЮК Юрій
Миколайович

Начальнику Головного управління ДФС у м. Києві Демченко Л.Д. 
Щодо надання інформації з заборгованості по сплаті земельного податку юридичними
особами на території міста Києва

188. СТРАННІКОВ
Андрій
Миколайович, 
РОСЛЯКОВ Віталій
Валерійович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо впровадження світлофорного регулювання пішохідних переходів у районі буд.
№№ 24 та 36 на вул. Березняківській в Дніпровському районі

189. СТРАННІКОВ
Андрій
Миколайович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо заміни лічильника теплової енергії в буд. № 14*а на вул. Березняківській в
Дніпровському районі

190. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках

191. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо надання інформації про наявність дозвільної документації на проведення
будівельних робіт на вул. Анрі Барбюса, 9 у Печерському районі м. Києва

192. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо недопущення незаконного захоплення земельної ділянки під будівництво біля
буд. 5*б на вул. Анрі Барбюса у Печерському районі м. Києва

193. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Голові постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально*
економічного розвитку Страннікову A.M. 
Щодо забезпечення виконання реконструкції каскадного фонтану, що розташований в
сквері ім. М. Заньковецької у Печерському районі м. Києва

194. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо вжиття заходів по забороні функціонування незаконних хостелів у Печерському
районі м. Києва

195. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
В.о. директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Бондар Г.В. 
Директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) Поліщуку О.Г. 
Щодо недопущення порушень прав та законних інтересів мешканців Печерського
району при здійсненні будівництва на вул. І. Кудрі, 26

196. ТЕРЕНТЬЄВ
Михайло
Олександрович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському О.В. 
Щодо встановлення елементів примусового зниження швидкості

197. ТЕСЛЕНКО Павло
Петрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо встановлення лічильників тепла

198. ТЕСЛЕНКО Павло
Петрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо освітлення прибудинкових територій в мікрорайоні ДВРЗ у Дніпровському
районі

199. ТЕСЛЕНКО Павло
Петрович

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій в мікрорайонах ДВРЗ
та Стара Дарниця в Дніпровському районі

200. ТЕСЛЕНКО Павло
Петрович

Голові Київської міської державної адміністрації Клинку В.В. 
Щодо цільового призначення земельної ділянки, яка розташована між будинками на
вул. Алма*Атинській, С. Лазо, Макаренка та Волхівській у Дніпровському районі

201. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо прийняття на комерційний облік будинкових теплолічильників у буд. №7*б на
вул. Полярній, №№ 2*б, 6, 6*б на просп. Маршала Рокоссовського, №№ 1, 1*а, 3, 5 на
вул. М. Майорова та № 4*в на вул. Ю. Кондратюка в Оболонському районі

202. ТУРЕЦЬ Владислав
Володимирович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо посилення патрулювання поліції на Мінському масиві в Оболонському районі

203. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

В.о. директора Департаменту будівництва і житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Яструбенку
О.В. 
Щодо реконструкції котельні санаторію "Перемога" та її теплових мереж на вул.
Бударіна, 3 у Святошинському районі

204. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському О.В. 
Щодо встановлення світлофора на 18*му км Брест*Литовського шосе в
Святошинському районі

205. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Начальнику КП "Київський метрополітен" Брагінському В.В. 
Щодо ініціативи збільшення вартості проїзду

206. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо проведення капітального ремонту системи водовідведення у підвальних
приміщеннях будинків на вул. Михайла Котельникова, 89 та вул. Верховинній, 82

207. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо проведення ремонту дорожнього покриття міжквартальних проїздів у селищі
Жовтневе

208. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо проведення капітального ремонту ліфта в буд. № 13*а на вул. Чорнобильській

209. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо проведення ремонту дорожнього покриття на вул. Міжнародній

210. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо проведення ремонту дорожнього покриття по вул. Михайла Котельникова

211. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо виділення бюджетних коштів на будівництво дворівневої дорожньої розв'язки
на 18*му км Брест*Литовського шосе

212. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтового покриття прибудинкової території на
вул. Прирічній, 1

213. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтового покриття прибудинкової території на
вул. Героїв Дніпра, 77

214. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо проведення ремонтних робіт асфальтового покриття прибудинкової території на
вул. Героїв Дніпра, 38*в

215. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо проведення ремонтних робіт покриття Оболонської набережної

216. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л.
Щодо проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на вул. Героїв Дніпра, 24 та
26

217. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України
Бенедисюку С.В. 
Щодо надання інформації про право власності на земельну ділянку на вул. Янтарній, 6,
де знаходиться дочірнє підприємство "РОЗА*ХУТРО"

218. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
Мартинюку М.П. 
Щодо надання інформації про право власності на земельну ділянку на вул. Янтарній, 6,
де знаходиться дочірнє підприємство "РОЗА*ХУТРО"

219. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Козловському О.В. 
Щодо стану світлофорів у місті Києві

220. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Директору Департаменту житлово*комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Новицькому Д.Ю. 
Щодо надання інформації по балансоутримувачах житлових будинків та
прибудинкових територій у Святошинському районі м. Києві

221. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сінцову Г.Л. 
Щодо проведення ремонтних робіт покрівлі будинків на вул. Архітектора Вербицького

222. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Начальнику Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, головному
державному санітарному лікарю м. Києва Рубану О.М. 
Щодо надання інформації стосовно епідеміологічної ситуації в м. Києві

223. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо готовності комунальних та рятувальних служб до повені та паводків у м. Києві

224. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо надання інформації стосовно статистики збирання та переробки побутових
відходів у м. Києві за 2015 рік

225. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

В.о. голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Мельничуку
А.А. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

226. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сінцову Г.Л. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

227. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Онуфрійчуку
В.М. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

228. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Горбунову Я.В. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

229. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Гарязі О.О. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

230. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Шкуру М.Ю. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

231. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації Сагайдаку І.В. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

232. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Мондриївському
В.М. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

233. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Мартинчуку С.О. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

234. ЧЕРНЕЦЬКИЙ Олег
Станіславович

Голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Цибульщаку О.Л. 
Щодо надання інформації про питні фонтанчики у навчальних закладах

235. ШАПОВАЛ
Анатолій
Анатолійович

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо зупинення будівництва на вул. Микільсько*Слобідській у Дніпровському районі

236. ШЛАПАК Алла
Василівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 7 у пров. Бастіонному в Печерському
районі

237. ШЛАПАК Алла
Василівна

Київському міському голові Кличку В.В. 
Щодо проведення ремонтних робіт у буд. № 16 на вул. Бастіонній в Печерському
районі

238. ЯРМОЛЕНКО Юлія
Олександрівна

Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. 
Щодо виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від
08.09.2005 № 1697 "Про підтримку молодих фахівців*випускників вищих навчальних
закладів та студентів, які навчаються на старших курсах вищих навчальних закладів I*IV
рівнів акредитації денної форми навчання та переведені на індивідуальну форму
навчання і працюють педагогічними працівниками в навчальних закладах міста Києва"

Київський міський голова В. Кличко
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Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 24.09.2015 № 3/1906 
«Про склад комісії Київської міської ради 
з питань поновлення прав реабілітованих»

Рішення Київської міської ради № 76/76 від 11 лютого 2016 року
Відповідно до статті 9 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», пункту 6

Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого по&
становою Кабінету Міністрів України від 18.02.1993 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�24.09.2015�№ 3/1906�«Про�с�лад��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�поновлення�прав

реабілітованих»�та�і�зміни:

1.1.�Ввести�до�с�лад��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�поновлення�прав�реабіліто-

ваних:

Про�опіва�Володимира�Володимировича,�за-

стпни�а�місь�о�о��олови�—�се�ретаря�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,—��олова��омісії;

Березні�ова�Оле�сандра�Івановича,�депта-

та�Київсь�ої�місь�ої�ради,—�член��омісії;

Бондарч�а�Оле�а�Володимировича,�деп-

тата�Київсь�ої�місь�ої�ради,—�член��омісії;

Дід�івсь�о�о�Оле�сандра�Оле�сандровича,

старшо�о�слідчо�о�СУ�ГУ�Національної�поліції�

м.�Києві,—�член��омісії;

Сиротю�а�Юрія�Ми�олайовича,�дептата�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,—�член��омісії.

1.2.�Вивести�із�с�лад��омісії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�поновлення�прав�реабіліто-

ваних:

— Резні�ова�Оле�сія�Юрійовича;

— Чай��Єв�ена�Ми�олайовича;

— Черні�ова�Оле�сандра�Михайловича.

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

по�ласти�на�застпни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Про�опіва�В.�В.

Київський міський голова В. Кличко

Про внесення змін 
у додаток до рішення Київської міської ради 

від 24 травня 2012 року № 596/7933 
«Про приватизацію жилих приміщень 

у гуртожитках м. Києва» 
(у редакції рішення Київської міської ради 

від 18 вересня 2014 року № 156/156)
Рішення Київської міської ради № 94/94 від 11 лютого 2016 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», статей 2, 3 Закону України
«Про приватизацію державного житлового фонду» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни��додато��до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�24�травня�2012�ро�

№ 596/7933�«Про�приватизацію�жилих�примі-

щень���ртожит�ах�м.�Києва»�(�реда�ції�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18�вересня

2014�ро��№ 156/156),�ви�лавши�йо�о��ре-

да�ції,�що�додається.

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

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

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

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-�ом-

нально�о��осподарства�та�паливно-енер�етич-

но�о��омпле�с.

Київський міський голова В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�24.05.2012�№�596/7933

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�11.02.2016�№�94/94)

Перелік 
гуртожитків міста Києва, 

що є об’єктами комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 
які залишено у статусі «гуртожиток» 

та надано дозвіл на приватизацію їх жилих приміщень

15. вул. Зрошувальна, 4

16. вул. Зрошувальна, 14

17. вул. Російська, 31

18. вул. Сімферопольська, 11/1

19. вул. Братиславська, 8*А Деснянський

20. вул. Волкова Космонавта, 4*А

21. вул. Жукова Маршала, 19*А

22. вул. Жукова Маршала, 53*А

23. вул. Алма*Атинська, 36*А Дніпровський

24. вул. Каховська, 71

25. вул. Празька, 12

26. вул. Тампере, 10

27. вул. Чернігівська, 51

28. вул. Автозаводська, 25*А Оболонський

29. вул. Автозаводська, 25*В

30. вул. Анищенка, 4 Печерський

31. Залізничне шосе, 5*В

32. вул. Кіквідзе, 16

33. вул. Кіквідзе, 17/10

34. вул. Кіквідзе, 17*А

35. вул. Кіквідзе, 19

36. вул. Кіквідзе, 21

37. вул. Кудрі Івана, 16

38. вул. Кудрі Івана, 34

39. вул. Лумумби Патріса, 19

40. Набережно*Печерська дорога, 4

41. вул. Копилівська, 67, корпус Б Подільський

42. вул. Межова, 119

43. вул. Полкова, 59*А

44. вул. Полкова, 61*А

45. вул. Пуща*Водицька, 19

46. вул. Тираспольська, 43*Г

47. вул. Корольова Академіка, 9*А Святошинський

48. вул. Корольова Академіка, 9*Б

49. вул. Туполєва Академіка, 15*Г

50. вул. Берковецька, 6

51. бульв. Кольцова, 17*А

52. бульв. Кольцова, 20*А

53. просп. Курбаса Леся, 18*Б

54. вул. Серпова, 9*А

55. вул. Строкача Тимофія, 9

56. вул. Брюллова, 10 Солом'янський

57. вул. Виборзька, 44

58. вул. Глінки, 7

59. вул. Деснянська, 19

60. вул. Кривоноса Максима, 12

61. вул. Кривоноса Максима, 12*А

62. вул. Метробудівська, 11*А

63. вул. Новопольова, 81

64. вул. Новопольова, 93

65. вул. Освіти, 18

66. вул. Освіти, 22/8

67. вул. Ушинського, 36

68. вул. Чумака Василя, 3

69. вул. Чумака Василя, 7

70. вул. Чумака Василя, 8*А

71. вул. Ґонти Івана, 9 Шевченківський

72. вул. Довженка Олександра, 7*А

73. вул. Довженка Олександра, 14*Б

74. вул. Шамрила Тимофія, 11*А

№ з/п Адреса гуртожитку Район

1 2 3

1. вул. Бубнова Андрія, 3 Голосіївський

2. вул. Бубнова Андрія, 7

3. вул. Дубініна Володі, 16

4. вул. Ломоносова, 53

5. вул. Ямська, 6/31

6. просп. Науки, 102

7. просп. Науки, 96

8. вул. Бориспільська, 3 Дарницький

9. вул. Бориспільська, З/З

10. пров. Волго*Донський, 5

11. вул. Горлівська, 124/1

12. вул. Горлівська, 124/3

13. вул. Горлівська, 124/4

14. вул. Заслонова Костянтина, 3
Київський міський голова В. Кличко
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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

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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

Êèºâà.ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî Ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22):

- ïðèì³ùåííÿ íà 2 ïîâåðñ³ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 2-Â, ïëî-
ùåþ 56,60 êâ. ì, âàðò³ñòþ 5665,12 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº
áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ä³òåé-³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, îðåíäíà ñòàâêà — 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðî-
êè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ íà 1 ïîâåðñ³ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Àâòîçàâîäñüêà,83, çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 46,8 êâ. ì (â ò.÷. 8,4 êâ.ì — ÌÑÊ), âàðò³ñòþ 706700 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòè-
êè, îðåíäíà ñòàâêà — 10%; ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 5043,55 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 30.09.2015;
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Îá’ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, âóë. Ëàéîøà Ãàâðî, 11-À):

- ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 298 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãå-
ðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 58-Á, ïëîùåþ 199,0 êâ. ì, âàðò³ñòþ 3379000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòà-
íîì íà 30.09.2015 — 17,60 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåí-
äè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 3 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 214 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáî-
ëîíñüêèé, 9-À ïëîùåþ 90,0 êâ.ì, âàðò³ñòþ 1905700 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì
íà 31.10.2015 — 3,31 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè,
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 1 ð³ê;

- ïðèì³ùåííÿ 1,2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 603 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â. âóë. Ëàéî-
øà Ãàâðà, 9-ª ïëîùåþ 452,3 êâ.ì, âàðò³ñòþ 7875600,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ-
÷àëüíîãî çàêëàäó, îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 6563,0 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà
30.11.2015, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 30 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãå-
ðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 4-Á ïëîùåþ 96,5 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2062000,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ
ñòàíîì íà 31.07.2015 — 3,58 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì
îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 211 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãå-
ðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 13-Á, ïëîùåþ 102,1 êâ.ì, âàðò³ñòþ 2134800,0 ãðí (áåç ÏÄÂ), ï³ä ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 3%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòà-
íîì íà 31.10.2015 — 11,12 ãðí, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåí-
äè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáî-
ëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³,
ê³ì. 102, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîâ. Çàäîðîæíèé, 3, êîðï. 2, ë³ò.“À”.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 160,10 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â.
Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 2683400,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 17889,33 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17á, ì. Êè¿â, òåë. 525-19-63).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-

ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîâ. Çàäîðîæíèé, 3 êîðï. 2, ë³ò.“À”.

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 70,2 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â

(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âè-
ïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 1237000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 8246,67 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà” (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 17á, ì. Êè¿â, òåë. 525-19-63).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîç-

ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Êðåäèòíà ñï³ëêà “Ìîÿ Ñêàðáíèöÿ”
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 25943180)

ïîâ³äîìëÿº ïðî ñêëèêàííÿ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â ñï³ëêè,
ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 02 êâ³òíÿ 2016 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íàðîäíà, 29

Ïîðÿäîê äåííèé:
1. Çâ³ò Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.

2. Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ.

3. Çâ³ò Êðåäèòíîãî êîì³òåòó.

4. Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.

5. Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ Êðåäèòíî¿ ñï³ëêè.

6. Çàòâåðäæåííÿ â íîâ³é ðåäàêö³¿ ñòàòóòó Êðåäèòíî¿ ñï³ëêè.

7. Çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó àóäèòîðñüêèõ êîìïàí³é íà ïðîâåäåííÿ àóäèòó.

8. Ð³çíå.

Äëÿ ó÷àñò³ ó Çàãàëüíèõ çáîðàõ íåîáõ³äíî ìàòè äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, äîâ³ðåí³ñòü íà
ïðàâî ó÷àñò³ ó çáîðàõ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: 1) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 9, ï³äâàë,
çàãàëüíà ïëîùà — 32,75 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºê-
òà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ç³ çáîðó òà ñîðòóâàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè òà ñêëîïîñó-
äó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 36,77 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
1204,17 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³
³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâ-
êè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðî-
âîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ó çâ’ÿçêó ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíî-

äàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî çàïðîâàäæåííÿ êîíòðàêòíî¿ ôîðìè ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè

òà êîíêóðñíî¿ ïðîöåäóðè ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ òà êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â

êóëüòóðè” Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äì³íÿº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè õó-

äîæíüîãî êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó “Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè

“Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà”.

Äîâ³äêè çà òåë. 279-52-82.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.

Êîñòÿíòèí³âñüêà, 37, ë³ò. À, ïëîùà 259,30 êâ. ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 4471200,00 ãðí (áåç
ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 3%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè — 11032,69 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364
äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî çàêëàäó. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ “Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà”: ì. Êè¿â, âóë.
Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîí-
íà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â,

×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÄÆÅÊÒ” (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü
ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó“Äåòàëüíèé
ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî,
áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà” â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåí-
íÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòåðå-
ñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà
ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³êâ³äçå, Ïðîôåñîðà
Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà, Ìàòðîñîâà òà Çà-
ë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð.
¹518/10006 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ
(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³” ç³ çì³íàìè òà
äîïîâíåííÿìè, ï. 32.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äî-
êóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ, â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òå-
ðèòîð³¿, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿
³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ’ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñ-
òþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèº-
âà òà ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî
2020 p., êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðè-
òîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíàëü-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ.

Êð³ì òîãî, â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ,
à òàêîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ùîäî
ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà: ðåêîíñòðóêö³¿ âó-
ëèöü, áóä³âíèöòâà ðîçâ’ÿçîê; ðåñòðóêòóðèçàö³¿ îêðåìèõ òåðèòîð³é
áàç òà ñêëàä³â, ïðîïîçèö³é ìîæëèâîãî ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â ì³ñòî-
áóäóâàííÿ — áóä³âíèöòâî òà ðåêîíñòðóêö³ÿ óñòàíîâ îñâ³òè òà æèò-
ëîâèõ êîìïëåêñ³â ç ðîçì³ùåííÿì ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ òà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãà-
ðàíòîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, à òàêîæ óðàõóâàí-
íÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â, ùî ïðîéøëè
ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó:
- ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà ùîäî åôåêòèâ-

íîãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü— ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ âèðîáíè-
÷èõ òåðèòîð³é (áàç, ñêëàä³â), ùî íà äàíèé ÷àñ ïðàêòè÷íî íå ïðà-
öþþòü, ç íàäàííÿì òåðèòîð³¿ íîâî¿ ÿêîñò³;

- çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ êâàðòàëó æèòëîâî¿ çàáóäîâè â ðà-
éîí³ âóë. Äðàãîì³ðîâà (óð. Áóñîâà Äîëèíà) ç âèçíà÷åííÿì ïîòðåá
ó ï³äïðèºìñòâàõ òà óñòàíîâàõ îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ì³ñöü
¿õ ðîçòàøóâàííÿ, áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ;

- ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ øê³ë, áóä³âíèöòâî
äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â òà ã³ìíàç³¿, ÿê³ ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè
íîâ³òí³ì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ð³âíÿ îñâ³òè, áóä³â-
íèöòâî ñïîðòèâíèõ êîìïëåêñ³â, ùî â³äïîâ³äàº ñòðàòåã³¿ Êèºâà
“Çäîðîâèé Êèÿíèí”;

- ðîçáóäîâà òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ì³ñ-
öÿìè ïîñò³éíîãî çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ — 26,2 òèñ.
îñ³á, ó ò.÷. ³ñíóþ÷à ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ — 13,85 òèñ.îñ³á, ïðîåêò-
íå íàñåëåííÿ — 12,30 òèñ. îñ³á.

Ïðîåêòíà ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ — 650 îñ³á/ãà.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêî-
ÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå áóäå â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì
òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàòè âèñî-
êó êîìåðö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü ³ç çàáåçïå÷åííÿì.

Â ïðîåêò³ ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ íîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â â
îáñÿç³ 170, 62 òèñ. ì2 êâàðòèð.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíê³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî-ãàðàí-
òîâàíîãî ð³âíÿ óñòàíîâàìè îñâ³òè äëÿ âêàçàíîãî íàñåëåííÿ íå-
îáõ³äíî 2980 ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ òà 890 ì³ñöü â äè-
òÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ.

Íà äàíèé ÷àñ ïîòðåáà â ì³ñöÿõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë äëÿ ³ñíó-
þ÷îãî íàñåëåííÿ ñêëàäàº 1580 ì³ñöü òà çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõó-
íîê øê³ë çà ìåæàìè ÄÏÒ â ðàä³óñ³ îáñëóãîâóâàííÿ 750 ì. Äëÿ
ïðîåêòíîãî íàñåëåííÿ íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè 1400 ì³ñöü, ùî
çàäîâîëüíÿºòüñÿ çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà ã³ìíàç³¿ íà 500 ì³ñöü òà
ðåêîíñòðóêö³¿ Íîâîïå÷åðñüêî¿ øêîëè ³ç çá³ëüøåííÿì ì³ñöü äî
600. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöÿìè â äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ
ïðîåêòíîãî íàñåëåííÿ íåîáõ³äíî 420 ì³ñöü, ùî ïåðåäáà÷àºòüñÿ
çà ðàõóíîê ðåêîíñòðóêö³¿ äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó ¹720
íà 150 ì³ñöü, áóä³âíèöòâà äâîõ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â íà
280 ì³ñöü òà 110 ì³ñöü.

Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ êîìïëåêñ³â ç áàñåéíàìè, êîðòàìè, òðåíà-
æåðíèìè çàëàìè, SPA êîìïëåêñîì.

Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ùåí-
íÿ çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ: àïòåêè, á³áë³îòåêè, êàôå,
ï³äïðèºìñòâà çâ’ÿçêó, ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ (ïóíêòè ïðèéî-
ìó ïðàëåíü, õ³ì÷èñòîê òà ³í), îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, òîðãîâåëüí³ çàê-
ëàäè, êàá³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

Â ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ óïîðÿäêóâàííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ âó-
ëèöü, ïðî¿çä³â òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ðîçâèòêó òðàí-
ñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñ-
ò³ çàáóäîâè îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ
òà çåìëåêîðèñòóâàííÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî
ñåðåäîâèùà, çàáåçïå÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóë. Ê³ê-
â³äçå, Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, áóëüâ.Äðóæáè Íàðîä³â, ×åñüêà,
Ìàòðîñîâà òà Çàë³çíè÷íîãî øîñå ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùå-
í³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³
äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 30.03.2016.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç
çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ,
îñîáèñòèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõó-
âàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 32.

До�&ва�и��ерівни�ів�підприємств,�&станов�та�ор�анізацій!
В�о�олошенні�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�щодо�роздрібних�тарифів�для�споживачів�еле%тричної�енер�ії�'�м.�Києві,�я%і�вводяться�в�дію�з�1�березня

2016�ро%',�та�розміщеном'�в�№22(4792)�від�26.02.2016�б'ло�доп'щено�технічн'�помил%'.
Слід�читати:
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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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Ó ÑÒÎËÈ×Í²É øêîë³ ¹ 316 ç ïî-
ãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿
ìîâè òðàäèö³éíî ç ê³íöÿ ëþòîãî äî
ñåðåäèíè áåðåçíÿ ïðîõîäÿòü ð³çíî-
ìàí³òí³ Øåâ÷åíê³âñüê³ çàõîäè: êîí-
êóðñè íà êðàùèõ çíàâö³â òâîð÷îñò³
Êîáçàðÿ,÷èòö³â éîãî ïîåç³¿,óðî÷èñ-
ò³ çàõîäè ç íàãîäè âøàíóâàííÿ Âå-
ëèêîãî óêðà¿íñüêîãî ïîåòà.

«Âøàíóâàííÿ íà ïî÷àò-

êó áåðåçíÿ 
ïàì’ÿò³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà ñòà-
ëî ãàðíîþ 
òðàäèö³ºþ ó
íàøîìó íà-
â÷àëüíîìó çà-
êëàä³, ñïåö³à-
ë³çàö³ºþ ÿêî-
ãî º ïîãëèáëåíå
âèâ÷åííÿ ð³äíî¿
óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè,ìîâè íàøîãî íàðîäó,ìîâè Âåëè-
êîãî Êîáçàðÿ,—ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð
øêîëè Îëüãà Êîíäèê.—Âåëèêó ³ êðî-
ï³òêó ñïðàâó ç íàö³îíàëüíî-ïàòð³î-
òè÷íîãî âèõîâàííÿ ñàìå íà éîãî
òâîð÷îñò³ ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ
íàøî¿ øêîëè ðîçïî÷àâ ç â³äêðèòòÿ
ó 2014 ðîö³ âëàñíîãî Ë³òåðàòóðíî-³ñ-
òîðè÷íîãî ìóçåþ Ò.Øåâ÷åíêà.Íàä
éîãî ñòâîðåííÿì ïðàöþâàëè âñ³ êà-
ôåäðè: ô³ëîëîãè ç âèêîðèñòàííÿì
ïîåòè÷íî¿ ñïàäùèíè Êîáçàðÿ, ³ñòî-
ðèêè ç äîñë³äæåííÿì ³ñòîðè÷íîãî
øëÿõó òâîð÷îãî ðîçâèòêó Òàðàñà
Øåâ÷åíêà ÿê ïîåòà,õóäîæíèêà; ãåî-
ãðàôè âèâ÷àëè ì³ñöÿ,äå ïåðåáóâàâ

÷è ïîäîðîæóâàâ íàø ãåí³àëüíèé
çåìëÿê. Çâ³ñíî, ìè íå ìîæåìî ïî-
õâàëèòèñü àâòåíòè÷íèìè ìàòåð³-
àëàìè, îäíàê çà äîïîìîãîþ ñó÷àñ-
íî¿ òåõí³êè, åëåêòðîííèõ àðõ³â³â òà
â³äåîïðåçåíòàö³é ó÷í³ ìîæóòü ³í-
òåðàêòèâíî ïîäîðîæóâàòè ³íøèìè
ìóçåÿìè êðà¿íè, ñâ³òó. Çà ñëîâàìè
Îëüãè Ïåòð³âíè,ñàìå òâîð÷³ñòüØåâ-
÷åíêà äîïîìàãàº ïàòð³îòè÷íîìó âè-
õîâàííþ ìîëîä³.

À äå æ ³ùå îáãîâîðþâàòè ïîä³á-
íó ïðîáëåìó,ÿê íå â ñàìîìó Íàö³î-
íàëüíîìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà?
Ìåòà íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôå-
ðåíö³¿, ùî äíÿìè â³äáóëàñÿ â ñòî-

ëèö³,— îáãîâîðåííÿ ç ïîäàëüøîþ
òðàíñôîðìàö³ºþ ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â
äî âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³ Êîáçàðÿ ó ïå-
äàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ íîâî¿
ãåíåðàö³¿.

«²ñíóº áàãàòî ð³çíèõ Øåâ÷åíê³â:
øê³ëüíèé Øåâ÷åíêî,ìîäåðíèé Øåâ-
÷åíêî, àäì³í³ñòðàòèâíèé Øåâ÷åí-
êî, êîñì³÷íèé Øåâ÷åíêî, áîãîð³â-
íèé Øåâ÷åíêî... Ñïðàâæí³é Øåâ-
÷åíêî—íå íà ïëàêàòàõ ³ á³ëáîðäàõ,
íàâ³òü íå â êíèæêàõ, à â ñåðöÿõ. Ó
êîæíîãî Øåâ÷åíêî ñâ³é, áëèçüêèé
³ ð³äíèé, îñîáëèâèé. ßê ðîçïîâ³ñòè
ïðî íüîãî øêîëÿðàì? ßê éîãî ïî-
êàçàòè? Ó÷èòåë³ íàìàãàþòüñÿ çðî-
áèòè öå, êîæåí ïî-ð³çíîìó. Òîìó
çàâäàííÿ ñó÷àñíî¿ øêîëè—íå ò³ëü-
êè äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ «ÿê
â÷èòè?», ùîá ä³òè ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâî óñâ³äîìèëè ìàòåð³àë, à é
«äëÿ ÷îãî â÷èòè?».Öå ãîëîâíà ìåòà,
ÿêó ñòàâèòü ó÷èòåëü íà óðîêàõ óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè»,— çà-
çíà÷èëà ãîëîâà ÌÎ ó÷èòåë³â ÑØ
¹ 316 óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðà-
òóðè Ë³íà Øåâ÷åíêî.

Ó÷àñíèêàìè íàóêîâîãî çàõî-
äó áóëè: ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåê-
òîðó ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè Óêðà¿í-
ñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿
ïàì’ÿò³ Îëåíà Îõð³ì÷óê, ïîì³÷-
íèê ì³í³ñòðà þñòèö³¿ Óêðà¿íè —
ãîëîâà Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ìî-
ëîäèõ þðèñò³â ì. Êèºâà Â³òàë³é
Ãäè÷èíñüêèé, ïðåäñòàâíèê Äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ Ãàëèíà Òî-
äîñîâà, êàíäèäàò ïñèõîëîã³÷íèõ
íàóê Þð³é Â³òîìñüêèé, äèðåêòîð
Äàðíèöüêîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷-
íîãî öåíòðó ²ðèíà Êðèâîêîíü,
çàâ³äóâà÷ íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êîãî â³ää³ëó ïîïóëÿðèçàö³¿ òà åêñ-
êóðñ³éíî¿ ðîáîòè Íàö³îíàëüíî-

ãî ìóçåþ Òàðàñà Øåâ÷åíêà Îëü-
ãà Êîñèöüêà.

Êð³ì îñíîâíî¿ òåîðåòè÷íî-äèñ-
êóñ³éíî¿ ÷àñòèíè êîíôåðåíö³¿,ó÷àñ-
íèêàì áóëî çàïðîïîíîâàíî ïîðè-
íóòè ó ñâ³ò øåâ÷åíêîâîãî ñëîâà: äå-
êëàìóâàëèñÿ óðèâêè ç éîãî ïîåì,
çâó÷àëè ï³ñí³ íà ñëîâà Âåëèêîãî Êîá-
çàðÿ òà äåìîíñòðóâàëàñÿ òåàòðàë³-
çîâàíà âèñòàâà ç òâîðó «Íàçàð Ñòî-
äîëÿ». Â³äîìèé äîñë³äíèê òâîð÷î-
ñò³ êîáçàð³â áàíäóðèñò Â³òàë³é Ìî-
ðîç çà÷àðóâàâ ñëóõà÷³â ìóäðèìè
ñëîâàìè Øåâ÷åíêà,ùî ëèëèñü ç-ï³ä
ñòðóí ³íñòðóìåíòà.

«Íàøà ä³ÿëüí³ñòü— öå ëèøå íå-
âåëèêà ñêëàäîâà ïðàêòè÷íîãî âò³-
ëåííÿ âåëèêî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òè-
êè â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ÿêà ïî-
ºäíóº íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íå
âèõîâàííÿ ³ òâîð÷³ñòü Âåëèêîãî
Êîáçàðÿ, ôîðìóþ÷è ¿õ ÿê ñèñòåì-
íå íåâ³ä’ºìíå ö³ëå,— ðîçïîâ³ëà
«Õðåùàòèêó» äèðåêòîð øêîëè
¹ 316 Îëüãà Êîíäèê.— Îñâ³òà â ìó-
çå¿ — öå ñèëüíà ñòîðîíà, àëå âîíà
ïîñò³éíî ïîòðåáóº óäîñêîíàëåííÿ
äëÿ òîãî, ùîá çàëèøàòèñÿ ö³êàâè-
ìè äëÿ â³äâ³äóâà÷à. Ñàìå òîìó íà-
ø³ íàóêîâö³ íåâïèííî ðîçðîáëÿ-
þòü íîâ³ ïðîãðàìè. Îäíà ç òàêèõ —
«Ìóçåé — øêîë³: ðàçîì íàâ÷àòèñü
ö³êàâ³øå». Ñþäè âõîäÿòü: ³íòåðàê-
òèâíà åêñêóðñ³ÿ «Ðîñëèíè ó òâîð-
÷îñò³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà», ï³øîõ³ä-
í³ åêñêóðñ³¿ «Øåâ÷åíê³âñüêèé Êè-
¿â», «Ìóçè Òàðàñà Øåâ÷åíêà». ²í-
òåðàêòèâíà åêñêóðñ³ÿ-ãðà «Øëÿõà-
ìè Òàðàñà Øåâ÷åíêà» — îãëÿäîâà
åêñêóðñ³ÿ äëÿ ó÷í³â 1-4 êëàñ³â, ùî
âêëþ÷àº â ñîá³, îêð³ì ðîçïîâ³ä³ ïðî
æèòòÿ ïîåòà, ÷èòàííÿ ó÷íÿìè â³ð-
ø³â, â³äãàäóâàííÿ çàãàäîê, ñêëà-
äàííÿ ïàçëó — ðåïðîäóêö³¿ îäí³º¿
³ç êàðòèí õóäîæíèêà» �

Çàõ³ä ï³ä íàçâîþ «Ò. Ã. Øåâ-

÷åíêî — ãåí³é íàö³îíàëüíîãî

â³äðîäæåííÿ» áóëî ñïëàíî-

âàíî ñï³ëüíî ç íàóêîâèìè ñï³â-

ðîá³òíèêàìè ìóçåþ. Êîíôå-

ðåíö³þ â³äêðèâ â³òàëüíèì

ñëîâîì äèðåêòîð Íàö³îíàëü-

íîãî ìóçåþ Òàðàñà Øåâ÷åí-

êà Äìèòðî Ñòóñ.

Îêñàíà ÑÅÌÅÍ²Ê,
Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó÷í³ ÑØ ¹ 316 ï³äãîòóâàëè äëÿ ó÷àñíèê³â çàõîäó òåàòðàë³çîâàíó âèñòàâó ç òâîðó "Íàçàð Ñòîäîëÿ"

Áàíäóðèñò Â³òàë³é Ìîðîç çà÷àðóâàâ ñëóõà÷³â 
ìóäðèìè ñëîâàìè Êîáçàðÿ, ùî ëèëèñü ç-ï³ä ñòðóí ³íñòðóìåíòà 

Îñâ³òà â ìóçå¿ — öå ñèëüíà ñòîðîíà, àëå âîíà ïîñò³éíî 
ïîòðåáóº óäîñêîíàëåííÿ äëÿ òîãî, ùîá çàëèøàòèñÿ ö³êàâèìè 

äëÿ â³äâ³äóâà÷à, ââàæàº äèðåêòîð ÑØ ¹ 316 Îëüãà Êîíäèê
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