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Â²ÄÎÌÎ, ùî ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàí-
íÿ â Óêðà¿í³ íàëåæàòü äî íàéá³ëüø ñêëàäíèõ
³ æèòòºâîçàãðîçëèâèõ, à ñìåðòí³ñòü â³ä íèõ
çàéìàº ïåðøå ì³ñöå. Êè¿â íå º âèíÿòêîì, áà
á³ëüøå — ð³âí³ ïîøèðåíîñò³ öèõ ïàòîëîã³é
ó ì³ñò³ º îäíèìè íàéâèùèõ ó êðà¿í³. Çâàæà-
þ÷è íà ñóìíó ñòàòèñòèêó ñòîëè÷íà âëàäà
ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì Ñåðöÿ ó ñåðïí³ ìèíó-
ëîãî ðîêó çàïî÷àòêóâàëà ñîö³àëüíó ïðîãðà-
ìó «Ñòîï ³íôàðêò». Çã³äíî ç íåþ, êèÿíè, ÿê³
ïîòðàïëÿþòü äî ²íñòèòóòó ç ãîñòðèì ³íôàðê-
òîì ì³îêàðäà, îòðèìóþòü ìåäè÷íå îáñëóãî-
âóâàííÿ ³ ñòåíòóâàííÿ áåçêîøòîâíî.

Ïðîãðàìà, ÿêà ðîçðàõîâàíà íà òðè ðîêè,

âæå ïîêàçàëà íåàáèÿêó åôåêòèâí³ñòü. Çà ìè-
íóëèé ð³ê â ²íñòèòóò³ Ñåðöÿ áóëî ïðîâåäåíî
ïîíàä 800 îïåðàö³é ïðè ãîñòðîìó ³íôàðêò³
ì³îêàðäà, ïðè ÷îìó íèçüêèé â³äñîòîê ñìåðò-
íîñò³ íàâ³òü ïåðåâåðøèâ ºâðîïåéñüê³ ïîêàç-
íèêè.

«Ñìåðòí³ñòü ïðè ãîñòðîìó ³íôàðêò³ íà ñüî-
ãîäí³ ó Êèºâ³ ñòàíîâèòü ìàéæå 18%, àëå íàø
²íñòèòóò çìåíøèâ ëåòàëüí³ñòü äî 4%, òîáòî ó

ïîíàä 4 ðàçè. ² öå ïðè òîìó, ùî
ó ïðîâ³äíèõ êë³í³êàõ ªâðîïè
ñìåðòí³ñòü 5-6% óæå ââàæàºòü-
ñÿ ãàðíèì ðåçóëüòàòîì», — ðîç-
ïîâ³â êåð³âíèê ²íñòèòóòó ñåð-

öÿ, êàðä³îõ³ðóðã Áîðèñ Òîäóðîâ.
Íèçüêîãî ïîêàçíèêà ñìåðòíîñò³ âäàëîñÿ

äîñÿãòè çàâäÿêè âèñîêèì òåõíîëîã³ÿì êàð-
ä³îõ³ðóðã³¿ òà âèêîðèñòàííþ øòó÷íîãî êðî-
âîîá³ãó äëÿ ñòåíòóâàííÿ, ùî º ð³äê³ñòþ íà-
â³òü äëÿ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í.

Áîðèñ Òîäóðîâ íàãîëîøóº, ùî çàáåçïå÷åí-
íÿ êèÿí â³äáóâàºòüñÿ â ïð³îðèòåòíîìó ïîðÿä-
êó — âîíè ñêëàäàþòü 45% ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ïðîîïåðîâàíèõ ïàö³ºíò³â. Êàðä³îõ³ðóðã
â³äçíà÷èâ, ùî ç 90 òèñÿ÷ äîñë³äæåíü, ïðîâå-
äåíèõ çà ð³ê ó êë³í³ö³, 35-40 òèñÿ÷ — öå äîñë³-

äæåííÿ êèÿí. ² çàïåâíèâ, ùî òàêà òåíäåíö³ÿ
çáåðåæåòüñÿ é íàäàë³.

Çâè÷àéíî, âñ³ îïåðàö³¿ âèñî-
êîòåõíîëîã³÷í³ ³ ïîòðåáóþòü çíà÷-
íèõ êîøò³â. Àëå çàñòóïíèê ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà

Ïîâîðîçíèê çàïåâíèâ, ùî íà
æèòò³ êèÿí ñòîëè÷íà âëàäà åêîíîìèòè íå áó-
äå, òîìó ïåðåäáà÷àº 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
íà âåñü òåðì³í âèêîíàííÿ ïðîãðàìè «Ñòîï
³íôàðêò». Àäæå õâîð³ íà ãîñòðèé ³íôàðêò ì³î-
êàðäà ÷àñòî º ëþäüìè ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ, ÿê³ íå âçìîç³ îïëàòèòè äî-
ðîãîâàðò³ñí³ îïåðàö³¿.

Êð³ì öüîãî, â ²íñòèòóò³ Ñåðöÿ ï³äêðåñëþ-
þòü, ùî äîïîìîãà ó ðàç³ ³íôàðêòó ì³îêàðäà
ìàº áóòè íàäàíà íåâ³äêëàäíî — íå ï³çí³øå,
í³æ ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí. Ëèøå â öüîìó âè-
ïàäêó ëþäèíà çàëèøèòüñÿ àáñîëþòíî çäîðî-
âîþ ³ áåç óñêëàäíåíü. Òîìó ²íñòèòóò ïëàíóº
óäîñêîíàëþâàòè øâèäê³ñòü ðåàêö³¿ íà âèêëè-
êè õâîðèõ, áåðó÷è çà çðàçîê äîñâ³ä ×åõ³¿, äå
äîñòàâêà õâîðîãî äî íàéáëèæ÷îãî àíã³îãðà-
ìó íå ïåðåâèùóº ï³âãîäèíè. Áî êîæíà õâè-
ëèíà — öå ùå îäíå âðÿòîâàíå æèòòÿ �

Íà çàõèñò³ ñåðäåöü
� Íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè «Ñòîï ³íôàðêò» ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ïåðåäáà÷åíî 

200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü

Çà ìèíóëèé ð³ê â ²íñòèòóò³ Ñåðöÿ áóëî ïðîâåäåíî ïîíàä 800 îïåðàö³é ïðè ãîñòðîìó ³íôàðêò³ ì³îêàðäà, ïðè ÷îìó íèçüêèé â³äñîòîê ñìåðòíîñò³ íàâ³òü ïåðåâåðøèâ
ºâðîïåéñüê³ ïîêàçíèêè 
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Ó ïàðêó Ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè âøàíóþòü
íàðîäíèõ ìåñíèê³â
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè

22 âåðåñíÿ î 10.00 ó ïàðêó Ïàðòè-

çàíñüêî¿ ñëàâè âøàíóþòü ÷åñòü áîéî-

âî¿ ñï³âäðóæíîñò³ ïàðòèçàíñüêèõ áðè-

ãàä ó ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè óðî-

÷èñòèì ì³òèíãîì «Ïîäâèã íàðîäíèõ

ìåñíèê³â — áåçñìåðòíèé». Ïðî öå

«Õðåùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â Óïðàâ-

ë³íí³ ç ãåíäåðíèõ ïèòàíü òà âçàºìî-

ä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³í-

âàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ Äå-

ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ.

Äî ó÷àñò³ ó çàõîä³ îðãàí³çàòîðè

çàïðîñèëè êîëèøí³õ ïàðòèçàí³â òà

ï³äï³ëüíèê³â, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàä-

ñüêèõ îðãàí³çàö³é âåòåðàí³â òà ó÷í³â-

ñüêó ìîëîäü, à òàêîæ ïðåäñòàâíèê³â

ì³ñüêî¿ âëàäè.

Ì³ñöå òà ÷àñ çáîðó ó÷àñíèê³â: 10.00,

ïàì’ÿòíèé çíàê íà ÷åñòü áîéîâî¿ ñï³â-

äðóæíîñò³ ïàðòèçàíñüêèõ áðèãàä ó ðî-

êè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ïàðê Ïàðòè-

çàíñüêî¿ ñëàâè,âóë.Ñëàâãîðîäñüêà,22.

Øëÿõîïðîâ³ä 
íà Îäåñüê³é ïëîù³ 
â³äðåìîíòóþòü

Ñüîãîäí³ ðîçïî÷íóòüñÿ ðîáîòè íà ïî-

ëîâèí³ øèðèíè øëÿõîïðîâîäó ç³ Ñòî-

ëè÷íîãî øîñå â íàïðÿìêó ïðîñïåêòó

Ïåðåìîãè. Íà ÷àñ âèêîíàííÿ çàõîä³â

ðóõ òðàíñïîðòó â îáîõ íàïðÿìêàõ áó-

äå îðãàí³çîâàíî íà äðóã³é ïîëîâèí³

øëÿõîïðîâîäó.

Íà äàíîìó åòàï³ îáìåæåíü â ïåðå-

ñóâàíí³ òðîëåéáóñíèõ òà ³íøèõ ìàð-

øðóò³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íå

ïåðåäáà÷åíî.

Çàãàëîì ïðîåêòîì êàïðåìîíòó ïå-

ðåäáà÷åíî çàì³íó ìîñòîâîãî ïîëîò-

íà òà êîíñòðóêö³é øëÿõîïðîâîäó,

îíîâëåííÿ àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-

êðèòòÿ íà âñ³õ åëåìåíòàõ òðàíñïîðò-

íî¿ ðîçâ’ÿçêè.

Êîìóíàëüíà êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âà-

âòîäîð» ïðîñèòü âîä³¿â ³ç ðîçóì³í-

íÿì ïîñòàâèòèñÿ äî òèì÷àñîâèõ íåçðó÷-

íîñòåé òà, çà ìîæëèâîñò³, îáèðàòè ³í-

ø³ ìàðøðóòè ðóõó.

Ðîçïî÷àâñÿ ïðèéîì 
çàÿâîê äëÿ ó÷àñò³ 
ó Âñåóêðà¿íñüêîìó 
êîíêóðñ³ íà íàéêðàùå
äèòÿ÷å âèäàííÿ

Äåðæêîìòåëåðàä³î îãîëîñèëî Âñå-

óêðà¿íñüêèé êîíêóðñ íà íàéêðàùå ïå-

ð³îäè÷íå äðóêîâàíå âèäàííÿ äëÿ ä³-

òåé òà þíàöòâà.

Çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ ó òàêèõ íîì³-

íàö³ÿõ: «Íàéêðàùå ïåð³îäè÷íå äðó-

êîâàíå âèäàííÿ äëÿ ä³òåé», «Íàéêðà-

ùå ïåð³îäè÷íå äðóêîâàíå âèäàííÿ

äëÿ þíàöòâà».

Ïðèéîì çàÿâîê íà ó÷àñòü òðèâàº äî

1 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ ðîçì³ùå-

íî íà âåá-ñàéò³ Äåðæêîìòåëåðàä³î

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/pub-

lish/category/main? cat_id=89009.

Çà ð³ê ôóíêö³îíóâàííÿ ñîö³àëü-
íî¿ ïðîãðàìè «Ñòîï ³íôàðêò» â
²íñòèòóò³ Ñåðöÿ âðÿòóâàëè æèòòÿ
ïîíàä âîñüìè ñîòíÿì êèÿí. Ïðè
öüîìó ì³ñòÿíè íå âèòðàòèëè íà
ö³ îïåðàö³¿ æîäíî¿ êîï³éêè.

Îëüãà ÊÎÑÎÂÀ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок кооперативу 
по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів 

«КРОНШТАДТ» на вул. Василя Степанченка, 4 у Святошинському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування гаражів

Рішення Київської міської ради № 657/657 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе8

мельних ділянок кооперативу по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «КРОНШТАДТ» на вул.
Василя Степанченка, 4 у Святошинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 41, 798
1, 123, 124 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

êîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³í-

äèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â «ÊÐÎÍØÒÀÄÒ» íà âóë. Âà-

ñèëÿ Ñòåïàí÷åíêà, 4 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 1,09 ãà; 2,22

ãà (çåìåëüí³ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â êîðîòêî-

ñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-17403).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» 

на вул. Олеся Гончара, 33 (літера «Б») у Шевченківському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

нежитлових приміщень адміністративного призначення
Рішення Київської міської ради № 658/658 від 10 грудня 2014 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе8
мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Олеся Гончара, 33 (літера «Б») у Шевченківському районі м. Києва та додані доку8
менти, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних по8
ложень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе8
мель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс8
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ

ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ» íà âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 33 (ë³-

òåðà «Á») ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåð-

æàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâèõ ïðè-

ì³ùåíü àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22551).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про поновлення кооперативу по будівництву 
та експлуатації індивідуальних 

гаражів «Озерний» договору оренди земельної 
ділянки для експлуатації та обслуговування 

металевих гаражів на вул. Маршала 
Тимошенка, 28ж в Оболонському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 689/689 від 10 грудня 2014 року

Відповідно до статті 33 Закону України «Про оренду землі» та враховуючи клопотання кооперативу по бу8
дівництву та експлуатації індивідуальних гаражів «Озерний» від 15.05.2014 № КОП80188, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïîíîâèòè íà 10 ðîê³â äîãîâ³ð îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.09.2004 ¹ 78-6-00211

ïëîùåþ 2,0688 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:78:151:0005), óêëàäåíèé ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîîïåðàòèâîì ïî áó-

ä³âíèöòâó òà åêñïëóàòàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðà-

æ³â «Îçåðíèé» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ìåòàëåâèõ ãàðàæ³â íà âóë. Ìàðøàëà Òèìî-

øåíêà, 2-æ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà íà

ï³äñòàâ³ ïóíêòó 4 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 24.04.2003 ¹ 411/571 «Ïðî íàäàííÿ ³ âè-

ëó÷åííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðà-

âà êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ» (ñïðàâà ¹ À-21110).

2. Âñòàíîâèòè, ùî ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëà-

òè, âèçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè â³ä 03.09.2004 ¹ 78-6-00211, ï³äëÿãàº ïðè-

âåäåííþ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì çàêîíîäàâñòâà.

3. Êîîïåðàòèâó ïî áóä³âíèöòâó òà åêñïëóàòà-

ö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ãàðàæ³â «Îçåðíèé»:

3.1. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23.07.2014 ¹ 05704-6960.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà-

÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàí-

íÿ äîäàòêîâî¿ óãîäè ïðî ïîíîâëåííÿ äîãîâî-

ðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä 03.09.2004

¹ 78-6-00211.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки Установі «28 управління 

начальника робіт» на вул. Россошанській, 3 у Дарницькому
районі м. Києва для будівництва житла військовослужбовцям

Рішення Київської міської ради № 644/644 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе8

мельної ділянки Установі «28 управління начальника робіт» на вул. Россошанській, 3 у Дарницькому районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикін8
цевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 За8
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè Óñ-

òàíîâ³ «28 óïðàâë³ííÿ íà÷àëüíèêà ðîá³ò» íà âóë.

Ðîññîøàíñüê³é, 3 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 1,94 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà

äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ

áóä³âíèöòâà æèòëà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì çã³äíî ç

ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-23111).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñ-

òè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського
району м. Києва на вул. Жмеринській у Святошинському районі

м. Києва (парк Совки) для експлуатації та обслуговування 
виробничих будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 643/643 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе8

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Святошинського району 
м. Києва на вул. Жмеринській у Святошинському районі м. Києва (парк Совки) та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çå-

ëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êè-

ºâà íà âóë. Æìåðèíñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà (ïàðê Ñîâêè) îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ

0,64 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïî-

ñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ âèðîáíè÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä çã³äíî

ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22727).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Івана Мазепи, 68б 

у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування будівлі дипломатичного призначення

Рішення Київської міської ради № 651/651 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе8

мельної ділянки ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Івана Мазепи, 68б у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись
статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 прикінцевих та перехідних положень Закону Укра8
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко8
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ÄÅÐÆÀÂÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀ

ÄÈÐÅÊÖ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂ» íà âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 6-á ó

Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ äèïëîìàòè÷íîãî

ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê

äî ð³øåííÿ) (Ê-22696).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 778 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції
розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³ 187 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ'ÿçê³â.

Голова
В. Кличко

Äîäàòîê 

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

31.08.2016 ð. ¹ 778

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, яким відмовлено у наданні

№ № дозвільної справи Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа, кв. м Місце розташування рекламного засобу

1. 01023�216863�111 КП "КИЇВКІНОФІЛЬМ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 12,6 Шевченківський район, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), 93, зліва від бокового входу до

кінотеатру "Київська Русь"

2. 01062�217353�111 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 18 Оболонський район, вул. Автозаводська, 3

3. 01309�216672�111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 36 Подільський район, просп. "Правди" / просп. Георгія Гонгадзе (на розподільчій клумбі)

4. 01309�216669�111 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 36 Голосіївський район, вул. Кіквідзе, виїзд на вул. Саперно�Слобідську (до Південного мосту)

5. 01030�216685�111 ТОВ "Амбер Інтертеймент" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 11,745 Печерський район, бульв. Лесі Українки, 30�а

6. 01005�216007�111 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Рекламна Група "Малліс"

Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 36 Голосіївський район, вул. Михайла Максимовича (вул. Онуфрія Трутенка), 65 м до перехрестя з

вул. Сергія Коласа

7. 01309�216441�111 ТОВ "ДМ�Плакат" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 18 Солом'янський район, бульв. Івана Лепсе, 4

8. 01113�217128�111 ТОВ "Перша квіткова компанія" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 2 Шевченківський район, вул. Зоологічна, 8

9. 01113�216720�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 14,445 Дарницький район, Харківське шосе, 164

10. 01020�216734�111 ТОВ "ВСМК" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 36 Дніпровський район, вул. Віскозна, 4 (напроти)

11. 01005�216758�111 ФО�П Гавриленко Тарас Станіславович Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 36 Деснянський район, вул. Магнітогорська, 1

12. 01005�216757�111 ФО�П Гавриленко Тарас Станіславович Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 36 Деснянський район, вул. Магнітогорська, 1

13. 01005�216755�111 ФО�П Гавриленко Тарас Станіславович Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 36 Деснянський район, вул. Магнітогорська, 1

14. 01005�216753�111 ФО�П Гавриленко Тарас Станіславович Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 36 Деснянський район, вул. Магнітогорська, 1

15. 01025�216939�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді 1,62 Дарницький район, просп. Миколи Бажана, 24/1

16. 01025�216945�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 9,441 Дарницький район, просп. Миколи Бажана, 24/1

17. 01025�216951�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 5,3185 Шевченківський район, вул. Саксаганського, 106

18. 01025�216952�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді 0,72 Шевченківський район, вул. Січових Стрільців ( вул. Артема), 72

19. 01025�216953�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 5,22 Шевченківський район, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), 72

20. 01025�216954�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді 1,62 Голосіївський район, вул. Васильківська, 38

21. 01025�216955�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 6,66 Голосіївський район, вул. Васильківська, 38

22. 01025�216912�111 СПД Ілюхіна А.Ю. Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 1,71 Подільський район, вул. Спаська, 9�а

23. 01023�216948�111 ФО�П Заінчковський Микола Леонтійович Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 8,835 Шевченківський район, вул. Мельникова, 2/10

24. 01025�216547�111 ТОВ "Агентство екологічних досліджень" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 15,984 Солом'янський район, вул. Георгія Кірпи (вул. Петрозаводська), напроти буд. №2�а

25. 01115�217145�111
"КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ 3
ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ
ПІДГОТОВКОЮ"

Лайтпостер, що стоїть окремо 2,16 Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 56

26. 01014�216932�111 ТОВ "АІРКОНД" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 10,78 Дарницький район, вул. Драгоманова , 40�ж (приміщення № 7)

27. 01113�216723�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді 1,62 Дарницький район, Харківське шосе, 164

28. 01030�217113�111 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 6,24 Деснянський район, просп. Володимира Маяковського, 32

29. 01025�216950�111 ПАТ "Державний ощадний банк України" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді 0,4232 Шевченківський район, вул. Саксаганського, 106

30. 01030�216811�111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ�БРІЗЕ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 20,4 Оболонський район, просп. Героїв Сталінграда, 6, корпус № 5

31. 01030�216809�111 ФО�П Халатян Армен Володимирович Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 16,32 Дарницький район, вул. Єлизавети Чавдар, 1

32. 01030�216807�111
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКІ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 19,65 Деснянський район, вул. Теодора Драйзера, 24

33. 01062�217348�111 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 18 Святошинський район, вул. Володимира Покотила (вул. Картвелішвілі), 5

34. 01062�217355�111 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 18 Солом'янський район, бульв. Івана Лепсе, 16

35. 01025�215280�111 ТОВ "РТМ � УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 36 Святошинський район, просп. Академіка Палладіна, 46

36. 01115�217032�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

37. 01115�217038�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

38. 01115�217041�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

39. 01115�217044�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

40. 01115�217048�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103
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41. 01115�217053�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

42. 01115�217058�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

43. 01115�217062�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

44. 01115�217068�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

45. 01115�2170702�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

46. 01115�217077�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

47. 01115�217081�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

48. 01115�217083�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

49. 01115�217088�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

50. 01115�217091�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

51. 01115�217035�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

52. 01014�217254�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

53. 01014�217251�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 2,15 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

54. 01014�217248�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

55. 01014�217244�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

56. 01014�217242�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

57. 01030�217256�111 TOВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

58. 01030�217255�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

59. 01030�217252�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

60. 01030�217250�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

61. 01030�217247�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

62. 01030�217239�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

63. 01023�217234�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

64. 01023�217238�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

65. 01023�217240�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

66. 01023�217241�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

67. 01023�217243�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

68. 01065�217262�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

69. 01065�217261�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

70. 01065�217263�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

71. 01065�217264�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

72. 01065�217265�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс
103"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 2,035 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

73. 01113�217054�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

74. 01113�217057�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

75. 01113�217060�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

76. 01113�217063�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

77. 01113�217066�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

78. 01113�217069�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

79. 01113�217074�11 1 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

80. 01113�217051�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

81. 01113�217039�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

82. 01113�217046�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

83. 01040�217098�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

84. 01040�217109�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

85. 01040�217110�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

86. 01040�217108�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

87. 01040�217106�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

88. 01040�217071�11 1 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,8117 Оболонський район, просп. Московський, 21

89. 01040�217056�11 1 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

90. 01040�217049�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21
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91. 01040�217065�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

92. 01040�217043�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

93. 01040�217037�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

94. 01040�217076�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,8117 Оболонський район, просп. Московський, 21

95. 01040�217080�11 1 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,8117 Оболонський район, просп. Московський, 21

96. 01040�217084�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,8117 Оболонський район, просп. Московський, 21

97. 01040�217086�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

98. 01040�217093�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

99. 01040�217096�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

100. 01040�217104�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

101. 01040�217111�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

102. 01040�217101�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

103. 01040�217061�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

104. 01030�217107�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

105. 01030�217105�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

106. 01030�217100�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

107. 01030�217097�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

108. 01030�217094�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

109. 01030�217090�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

110. 01030�217055�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

111. 01030�217050�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

112. 01030�217045�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

113. 01030�217040�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

114. 01030�217085�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

115. 01030�217078�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

116. 01030�217073�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

117. 01030�217067�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

118. 01005�217099�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

119. 01005�217103�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

120. 01005�217070�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

121. 01005�217075�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

122. 01005�217079�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

123. 01005�217082�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

124. 01005�217087�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

125. 01005�217092�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

126. 01005�217095�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 24,384 Оболонський район, просп. Московський, 21

127. 01005�217052�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

128. 01005�217059�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

129. 01005�217064�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

130. 01005�217047�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

131. 01005�217042�111 ТОВ "Транс Медіа" Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 35,052 Оболонський район, просп. Московський, 21

132. 01323�217221�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді 8 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№ 1)

133. 01323�217219�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді 8 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№2)

134. 01323�217217�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді 8 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№3)

135. 01323�217214�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді 8 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№4)

136. 01323�217211�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 175 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№ 1)

137. 01323�217209�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 175 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№2)

138. 01323�217208�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 175 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№3)

139. 01323�217206�111 ТОВ "Юніпол Оутдор" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 175 Голосіївський район, вул. Велика Васильківська 

(вул. Червоноармійська), 51 (№4)

140. 01030�215410�111 ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді 34,011 Солом'янський район, вул. Миколи Амосова, 12

141. 01030�215411�111 ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" Конструкції на даху будинку
(будівлі), споруді 24,1867 Солом'янський район, вул. Миколи Амосова, 12
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142. 01005�204584�111 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КСГ БАНК" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 0,24 Шевченківський район, вул. Прорізна, 6

143. 01062�000204998�111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОКА ГРУП"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 3,3341 Печерський район, вул. Івана Мазепи, 9

144. 01104�000203612�111 ФО�П Гейко Ірина Володимирівна Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 1,8 Подільський район, вул. Петра Сагайдачного, 25

145. 01030�215415�111 ТОВ"НОВУС УКРАЇНА" Тумба, об’ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 11,189

Дніпровський район, вул. Ованеса Туманяна, 65 м від
перехрестя вул. Ованеса Туманяна та вул. Євгена
Сверстюка (вул. Марини Раскової)

146. 01065�216983�111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЦЕНТР СУЧАСНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 0,8 Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка (вул. Марини

Раскової), 3�г

147. 01005�216992�111 ПІДПРИЄМСТВО 3 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 15,65 Шевченківський район, вул. В'ячеслава Чорновола, 27

148. 01023�216826�111 ФО�П Білінчук Антоніна Миколаївна Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 4,16 Дарницький район, вул. Анни Ахматової, 16�а

149. 01062�217354�111 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 18 Оболонський район, Нова Кільцева дорога / електроопора

№ 22, 1060 м до повороту на вул. Міську

150. 01030�217309�111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча
компанія "ГРІН ТАУН"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 1,4 Печерський район, вул. Івана Мазепи, 16

151. 01030�217311�111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча
компанія "ГРІН ТАУН"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 2,64 Печерський район, вул. Івана Мазепи, 16

152. 01030�216658�111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 1,815 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 30

153. 01030�216657�111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 4,02 Солом'янський район, бульв. Чоколівський, 30

154. 01030�216687�111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОЛЛІ ТРАНС"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 3 Шевченківський район, вул. Полтавська, 10

155. 01030�217306�111 Товариство з обмеженою відповідальністю "Управляюча
компанія "ГРІН ТАУН"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 1,4 Печерський район, вул. Івана Мазепи, 16

156. 01005�217463�111 ФО�П Онисковець Валентина Миколаївна Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 0,54 Голосіївський район, вул. Ломоносова, 50/2

157. 01030�217402�111 Публічне акціонерне товариство "Готель "Прем'єр Палац" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 3,6652 Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка / вул.

Пушкінська, 5�7/29

158. 01030�217401�111 Публічне акціонерне товариство "Готель "Прем'єр Палац" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 1,8105 Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка /вул.

Пушкінська, 5�7/29

159. 01030�217398�111 Публічне акціонерне товариство "Готель "Прем'єр Палац" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 1,76 Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка /вул.

Пушкінська, 5�7/29

160. 01005�216752�111 ФО�П Гавриленко Тарас Станіславович Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 36 Деснянський район, вул. Магнітогорська, 1

161. 01005�216751�111 ФО�П Гавриленко Тарас Станіславович Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 36 Деснянський район, вул. Магнітогорська, 1

162. 01065�216982�111 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЦЕНТР СУЧАСНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 2,4 Дніпровський район, вул. Євгена Сверстюка (вул. Марини

Раскової), 3�г

163. 01014�216935�111 ТОВ "АІРКОНД" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 6,804 Дарницький район, вул. Драгоманова , 40�ж, приміщення

№ 7

164. 01005�216999�111 ТОВ "ЛК�ТРАНС" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 9,064 Голосіївський район, вул. Лятошинського, 24

165. 01005�216993�111 ПІДПРИЄМСТВО 3 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 11,808 Шевченківський район, вул. В'ячеслава Чорновола, 27

166. 01005�216991�111 ПІДПРИЄМСТВО 3 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 7,22 Шевченківський район, вул. В'ячеслава Чорновола, 27

167. 01005�216990�111 ПІДПРИЄМСТВО 3 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 7,22 Шевченківський район, вул. В'ячеслава Чорновола, 27

168. 01005�216986�111 ПІДПРИЄМСТВО 3 100% ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 7,22 Шевченківський район, вул. В'ячеслава Чорновола, 27

169. 01030�217542�111 Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями "Агросервіс"

Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 8 Подільський район, вул. Ярославська, 57 літера "А"

170. 01030�217538�111 Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними
інвестиціями "Агросервіс"

Банер, панно на фасаді будинку
(будівлі), споруди 8 Подільський район, вул. Ярославська, 57 літера "А"

171. 01040�217539�111 Повне товариство "Ломбард Оскар" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді Дніпровський район, бульв. Перова, 22

172. 01062�217649�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

173. 01062�217650�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

174. 01062�217651�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

175. 01062�217654�111 "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 59,22 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

176. 01323�217628�111 "ЄВРОСТАНДАРТ ПЛЮС" Кронштейн на фасаді будинку
(будівлі), споруді 10,5 Шевченківський район, вул. Щербакова, 52, блок № 5

177. 01062�217648�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

178. 01062�217652�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 7,5 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

179. 01025�217770�111 Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 5,88 Голосіївський район, просп. Голосіївський 

(просп. 40�річчя Жовтня), 58�а

180. 01023�217779�111 ТОВ "Інформаційно�аналітичний центр "Ліга" Конструкції на даху будинку (будівлі),
споруді 103,5086 Шевченківський район, вул. Тимофія Шамрила, 23

181. 01030�216825�111 ПАТ "Мегабанк" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 3,2 Печерський район, вул. Мечникова, 6

182. 01062�217356�111 ТОВ "Технопарк ЛТД" Щит, що стоїть окремо (суцільний
щит) 18 Солом'янський район, вул. Лебедєва�Кумача, 18, напроти

183. 01062�217412�111 ТОВ "ПИВРЕСТКОМ" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 5,4 Голосіївський район, вул. Маршала Конєва, 8

184. 01025�216472�111 Промислово�технічна компанія у вигляді товариства з
обмеженою відповідальністю "АГРОМАТ" Щит на фасаді будинку (скролінг) 6 Святошинський район, вул. Академіка Булаховського, 2

185. 01062�217410�111 ТОВ "ПИВРЕСТКОМ" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 5,4 Голосіївський район, вул. Маршала Конєва, 8

186. 01062�217653�111 ТОВ "Цілісний майновий комплекс 103" Тумба, об'ємно�просторова
конструкція, що стоїть окремо 10,8647 Солом'янський район, просп. Відрадний, 103

187. 01030�216989�111 ТОВ "Нова Пошта" Рекламна вивіска на будинку
(будівлі), споруді 3,1 Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, 46�а

Керівник апарату
В. Бондаренко
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107 49930�15 ФО�П Плужніков Павло
Вікторович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,627 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 27

108 50680�15 Промислово�технічна
компанія у вигляді
товариства з
обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

1,445 Святошинський район,
вул. Лісорубна, 1

109 51795�15 ТОВ "Альфа�забава" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19�а

110 51822�15 ТОВ "Медична
лабораторія"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,15 Солом'янський район,
просп. Космонавта
Комарова, 3, корп. 21

111 50717�15 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Фоззі� Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,91 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
8�а

112 53070�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДАРЛІН"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Деснянський район, просп.
Володимира
Маяковського, 43/2

113 53157�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОГНІАНС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,5 Голосіївський район, пров.
Охтирський, 7, корпус 2

114 52375�15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСИББАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,54 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 38

115 52432�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГЛОБАЛ МЮЗІК
ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,69 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 16�а

116 53178�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОКСАНА ГРУП"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

30 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 51

117 52423�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ШІ ЕНД XI ГАЛЛЕРІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,5344 Печерський район, вул.
Хрещатик /вул.
Заньковецької, 15/4

118 53156�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОГНІАНС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,5 Голосіївський район, пров.
Охтирський, 7, корпус 2

119 52419�15 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕВ.РО. ЛОМБАРД
"ЕВ.РО. ФІНАНСИ ЛТД І
КОМПАНІЯ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,4125 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
48/2, літ. А

120 53134�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІТІЗЕН КАФЕ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,165 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 3

121 53127�15 ТОВ "ДОМІНОС П1ЦЦА
ЮКРЕЙН"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,125 Печерський район, вул.
Басейна, 17

122 53160�15 ФО�П Нестеренко
Роман Миколайович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,9 Шевченківський район,
вул. Хрещатик, 40/1

123 52191�15 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

25,8075 Оболонський район,
просп. Оболонський, 22�в

124 51820�15 ТОВ "Медична
лабораторія"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14,1075 Солом'янський район, вул.
Соціалістична, 5, корп. 1,
літ. А

125 50459�15 ТОВ "Компанія
"Меценат"

Рекламна вивіска па
будинку (будівлі),
споруді

0,4123 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська) /вул.
Басейна, 1�3/2, Блок "А" 

126 53108�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЦ ДЕЛТА СПОРТ"

Кронштейн на фасаді
будинку  (будівлі),
споруді

0,72 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 24 

127 53412�15 ФО�П Македон Олена
Вікторівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Солом'янський район,
просп. Валерія
Лобановського
(Червонозоряний), 6�а

128 53368�15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
МИХАЙЛІВСЬКИЙ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,12 Шевченківський район,
вул. Пирогова, 4/24

129 53413�15 ФО�П Македон Олена
Вікторівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Солом'янський район,
просп. Валерія
Лобановського
(Червонозоряний), 6�а

130 53147�15 ФО�П Бороденко Ганна
Вікторівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,2096 Дарницький район, вул.
Драгоманова , 40�є

131 53133�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІТІЗЕН КАФЕ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 3

132 53202�15 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,9257 Дніпровський район,
Броварський проспект, 27,
літ. А

133 53203�15 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,3 Дніпровський район,
Броварський проспект, 27,
літ. А

134 53188�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "
РАЗГУЛЯЄВО "

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

16,16 Голосіївський район,
Столичне шосе, 70

135 53626�15 ТОВ "Медична
лабораторія"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,365 Солом'янський район,
просп. Космонавта
Комарова, 3, корп. 21

136 51927�15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку

0,5625 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1�в

137 51931�15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

74,2 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1�в

138 51932�15 ТОВ "КОМФОРТ
МАРКЕТ ЛЮКС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,6 Деснянський район, вул.
Гната Хоткевича
(Червоногвардійська), 1�в

139 54168�16 Публічне Акціонерне
Товариство
"КРЕДОБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,4832 Оболонський район,
Московський проспект, 21

140 53613�15 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ДАРІЯ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,91 Печерський район, вул.
Басейна, 19

141 52030�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,638 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна , 9

142 53193�15 ПІІ "МакДональдз
Юкрейн ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,24 Дніпровський район,
Броварський проспект, 27,
літ. А

143 52036�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВОСТОК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,512 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна , 17

144 50241�15 Публічне Акціонерне
Товариство
"УКРСОЦБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Подільський район, вул.
Петра Сагайдачного, 22/1

145 53109�15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЦ ДЕЛТА СПОРТ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 24

146 50622�15 ПАТ "Промінвестбанк" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді 

4,2 Шевченківський район,
вул. Софіївська, 9 

147 53434�15 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ДІАМАНТБАНК" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

9,72 Шевченківський район,
вул. Пушкінська, 20�а 

148 53190�15 ФО�П Шишова Лариса
Анатоліївна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді 

14,2013 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
158 

Керівник апарату В. Бондаренко

Про продовження строку дії дозволів
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження №787 від 31 серпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек)
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон)
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ)
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом

до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�219�дозво-

лів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а�в�разі�затвердження�схем�розміщення

ре�ламоносіїв�на�території�міста�та�е�спл�ата-

ційних�вимо��до�їх�розміщення,�а�та�ож�змін��

за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)�щодо�роз-

таш�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і�з�мовлю-

ють�неможливість�розташ�вання�відповідних

ре�ламних�засобів,—�до�затвердження�та�их

схем�чи�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

31.08.2016�№�787

Дозволи па розміщений зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,кв.м Місце розташування

1 03103�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Набережне шосе, на розі з
Дніпровським узвозом

2 02968�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), біля
Либідської площі

3 03105�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Набережне шосе, напроти
заїзду на Дніпровський
узвіз, в напрямку з центру

4 07656�05�
П�2

Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
просп. Голосіївський (40�
річчя Жовтня), перехрестя
з вул. Бурмистренка

5 02497�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 25
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6 02486�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
перехрестя з вул.Тельмана
(за парканом)

7 03173�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Електротехнічна, на розі
вул.Теодора Драйзера.

8 02793�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул. В'ячеслава Чорновола
(автостоянка біля буд. 
№ 33, за парканом)

9 03101�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(беклайт)

32 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 350 м до
мосту Патона

10 07054�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 36 (на
зеленій зоні)

11 05787�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Голосіївський район,
Велика Кільцева дорога, на
в'їзді до торговельного
центру "МЕТРО"

12 25787�10 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Набережне шосе, 200 м за
перетином з Дніпровським
узвозом

13 04157�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, пл.
Севастопольська / вул.
Донецька

14 02755�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
транспортна розв'язка з
просп.Московським (на
розподільчій смузі)

15 07202�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 20

16 08938�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, просп.
Броварський, станція
метро "Чернігівська"

17 03172�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Героїв Дніпра, 45/28
/просп. Оболонський

18 07201�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

8 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, на розі з
вул.Верхньою

19 06925�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога
(виїзд на просп. Перемоги,
на розподільчому
трикутнику)

20 06950�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 19

21 07203�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район,
Залізничне шосе, на
зеленій зоні поблизу оз.
Глінка

22 05027�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щи г, що стоїть окремо
(суцільний щиг)

36 Печерський район,
Наддніпрянське шосе, 8

23 06946�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, вул.
Старонаводницька (300 м
до перехрестя з вул.
Січневого повстання,
парний бік)

24 02901�04 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
напроти буд. № 12/3 на
вул.Мате Залки (на зеленій
зоні)

25 04646�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Солом'янський район, пл.
Севастопольська / вул.
Зеленогірська

26 03104�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Печерський район, бульв.
Дружби народів (перед
площею Великої
Вітчизняної війни,
непарний бік) 

27 02165�03�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР" 

Щит, що стоїть окремо
(призматрон) 

36 Шевченківський район,
вул. Глибочицька, 105 (на
розі вул. Лук'янівської) 

28 12801�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація" 

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 90, № 1 

29 07711�05 Приватне підприємство
"Метеор" 

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 

36 Святошинський район,
вул. Стеценка (виїзд на
просп. Академіка
Палладіна) 

30 00732�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район,
просп. Броварський
(непарний бік, 300 м до
станції метро
"Лівобережна")

31 26226�10 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,222 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 48

32 07595�05 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район,
вул. Глибочицька
/Кудрявський узвіз

33 07706�05�П�2 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Печерський район, бульв.
Дружби народів, 2

34 07658�05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район,
просп. Московський,
завод "Маяк"

35 07220�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 9/13

36 06938�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога
(перед транспортною
розв'язкою "Жуляни�
Вишневе")

37 07196�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
просп. Голосіївський 
(40�річчя Жовтня), 95

38 06375�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
вул. Героїв Космосу, на
розподільчій смузі

39 06940�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, станція
метро "Святошин", 50 м до
підземного переходу

40 05893�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка,
виїзд на вул. Зої Гайдай
(на розподільчому
трикутнику)

41 06513�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АРГЕНТ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, вул.
Автозаводська /вул.
Ярослава Івашкевича

42 06958�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул. В'ячеслава Чорновола,
37

43 05892�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Академіка
Палладіна /вул. Стеценка

44 05778�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда
/просп. Московський
(розподілювач) 

45 04883�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

13,6476 Голосіївський район, вул.
Льва Толстого, 41

46 06496�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
просп. Генерала Ватутіна,
навпроти магазину
"Фуршет Дніпровський"

47 06520�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Теодора Драйзера /вул.
Оноре де Бальзака

48 07197�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Печерський район,
Кловський узвіз, напроти
будинку № 8

49 07198�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Народного Ополчення
(вул. Зеленогірська, біля
будинку № 2)

50 05896�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,41 Подільський район, вул.
Нижній Вал /вул. Волоська

51 06955�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул. В'ячеслава Чорновола,
27�29 (за огорожею
автостоянки)

52 07451�05 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
вул. Мельникова, на розі
вул.Оранжерейної
(непарний бік)

53 06498�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, вул.
Петра Григоренка /вул.
Княжий Затон

54 02003�03�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Братиславська, 40,
напроти (зелена зона)

55 05059�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дарницький район,
Харківське шосе /вул.
Здолбунівська

56 02512�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 50

57 05559�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп.
Георгія Гонгадзе
(Радянської України), 3

58 08056�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
Подільський узвіз /Реп'яхів
Яр, 470 м від вул. Фрунзе

59 06566�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, навпроти
вул. Боткіна

60 06966�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АРГЕНТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Леся Курбаса /вул.
Картвелішвілі
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61 08427�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть
окремо(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Мінський, навпроти 
буд. № 4�а

62 06943�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 90

63 06423�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 500 м до
вул. Охотської

64 06374�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Московський /вул.
Богатирська

65 08198�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Харківське шосе, 123�125

66 02514�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 9/47
(біля Повітрофлотського
шляхопроводу)

67 05491�04 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Братиславська, за АЗС у
напрямку ринку
"Троєщина"

68 06570�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Маршала Якубовського
/вул. Василя Касіяна

69 08196�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Полярна, 6�6

70 06502�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Героїв Дніпра, 22

71 02520�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Леся Курбаса, 2

72 06519�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Велика Кільцева дорога
(150 м до повороту на вул.
Крейсера "Аврора")

73 06548�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога
біля автоцентру "Volvo"

74 05558�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Маршала Гречка,
автостоянка

75 09488�05 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Олександра
Довженка, 4�а /просп.
Перемоги

76 26227�10 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

7,222 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 29

77 09381�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
просп. Науки, 47

78 03106�04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Печерський район,
Набережне шосе,
розподілювач, 140 м від
мосту Метро у напрямку
мосту ім. Патона

79 06947�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги
перехрестя з бульв.
Академіка Вернадського, 2

80 05799�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Курнатовського /вул.
Сулеймана Стальського

81 06967�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
просп. Юрія Гагаріна, 18�20

82 08544�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Харківське шосе, 210

83 08059�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Харківське шосе, 177/2
навпроти

84 08058�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
Подільський узвіз, 650 м
від вул. Фрунзе

85 06426�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Набережно�Лугова, 2�а

86 05780�04 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Братиславська, біля
академії

87 09232�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Кирилівська (Фрунзе),127

88 06512�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Героїв Сталінграда,
47

89 07017�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Братиславська, 13

90 10182�05 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Межигірська, 85/87 (за
парканом)

91 07023�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп.
"Правди", 3 навпроти

92 08291�05�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Миколи Закревського, 2� а

93 08460�05�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Броварський, з'їзд з вул.
Червоногвардійської

94 07043�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Олександра Сабурова,
9/61 /просп. Володимира
Маяковського

95 12918�06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Голосіївський район, вул.
Льва Толстого, 41 

96 00536�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ" 

Щит, що стоїть окремо
(призматрон) 

36 Оболонський район,
просп. Володимира
Московський, 13 (біля
паркану автостоянки) 

97 12799�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація" 

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит) 

36 Голосіївський район,
Столичне шосе / 
23 км+600 м праворуч 

98 12797�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе/ 
28 км+700м ліворуч

99 08200�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, просп.
Мінський, навпроти буд.
№ 8

100 09717�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, 11

101 13256�06�П�2 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

8 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 55

102 17793�07 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Вадима Гетьмана /пров.
Індустріальний

103 08515�05�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район,
бульв. Перова, 22 / на розі
вул. Петра Запорожця

104 10479�05�П�2 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Перемоги, 109, між
підземними переходами

105 13257�06�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога/
вул.Зодчих ,74

106 10608�05�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога
вул.Зодчих ,52

107 12793�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 130 м від
зупинки СК "Динамо"

108 12794�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 450 м до
Залізничного мосту,
ліворуч

109 12795�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 430 м від
Залізничного мосту,
праворуч

110 13258�06�П�2 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 30

111 13244�06�П�2 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Банди Василевської,
24

112 26237�10�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
вул. Овруцька, 23

113 12800�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе / 
23 км+450 м ліворуч

114 10129�05�П�2 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Сирецька, 2

115 05899�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АЛЬХОР АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога, на
розподільчій смузі біля
шпалерного ринку

116 09028�05�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район,
просп. Оболонський, 49

117 02529�03 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 14 (біля
Повітрофлотського мосту)

118 05891�04�П�1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АРГЕНТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район,
просп. Академіка
Палладіна /140 м до вул.
Жовтневої (біля станції
метро "Академістечко")

119 11700�06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�
інформаційне агентство
"ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Дарницький район, вул.
Соломії Крушельницької /
навпроти вул. Петра
Григоренка



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
21 âåðåñíÿ 2016 ð.

¹101(4871)

10

120 06422�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, 81

121 12802�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 450 м від
Новопирогівська ліворуч

122 12808�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе /26км+200 м
праворуч

123 06518�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, Нова
дорога до
Повітрофлотського просп.
(650 м від Кільцевої дороги)

124 10576�05�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе перехрестя з
вул. Академіка Заболотного
(на розподільчому
трикутнику)

125 25790�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, урочище
Бичек ліворуч (перший)

126 25791�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе урочище
Бичек, праворуч

127 25792�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, урочище
Бичек, ліворуч (другий)

128 07709�05 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання (зупинка
трамвая "Русанівка", біля
пішохідного переходу зліва)

129 26236�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
Вознесенський узвіз, 21

130 25794�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, урочище
Бичек, праворуч (другий)

131 06430�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна /вул.
Кибальчича (60 м до
шляхопроводу)

132 12367�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Дніпровська набережна,
1500 м від залізничого мосту
в напрямку просп. Миколи
Бажана

133 09938�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Святошинський район,
Велика Кільцева дорога,
напроти ринку

134 10609�05�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Валерія
Лобановського
(Червонозоряний), 96

135 06525�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
Велика Кільцева дорога,
ви'їзд до аеропорту
"Жуляни"

136 12575�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Борщагівська /напроти
Політехнічного провулку

137 09379�05�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 42,
напроти

138 07056�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, на розі вул.
Деснянської, біля будинку
№ 17, на зеленій зоні

139 07388�04�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського,
27/23 (пл. Сантьяго�де�Чилі)

140 06425�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Стеценка, 240 м до вул.
Саратовська, парний бік

141 12811�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 775 м від
Залізничного мосту,
праворуч

142 25795�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, урочище
Бичек, праворуч (перший)

143 25796�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рекламне
агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 64

144 12574�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Валерія
Лобановського
(Червонозоряний), проти
буд. № 94

145 02884�04 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�інформаційне
агентство "ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Генерала Ватутіна (розв'язка
Троещина / Воскресенка)

146 06495�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район,
Дніпровська набережна
/вул. Березняківська

147 06526�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
Велика Кільцева дорога,
в'їзд в с. Жуляни

148 13245�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський /
вул. Ернста

149 10699�05 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�інформаційне
агентство "ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, пл.
Харківська, виїзд з
Бориспільського шосе
(зелена зона)

150 06524�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, Нова
дорога до
Повітрофлотського
проспекту (50 м до заправки
"Талісман")

151 06427�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
Подільський узвіз, 250 м до
вул. Овруцької

152 12812�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щи т, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 550 м від
вул. Новопирогівської,
ліворуч

153 12805�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе / 21 км + 550
м між електричними
опорами № 88�89

154 05901�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, просп.
Георгія Гонгадзе (Радянської
України) /просп. Свободи

155 09879�05�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 66

156 04456�04 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламно�інформаційне
агентство "ІМІДЖ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Миропільська, напроти буд.
№ 37 (за парканом)

157 13253�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного,
1500 м після повороту до
Музею народної
архітектури, навпроти

158 13249�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
92, напроти заводу 410

159 10607�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 57, напроти

160 06428�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район,
Подільський узвіз, 87

161 07349�04 ТОВ РА "Ігрус" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, Нова
Кільцева дорога (2600 м від
перехрестя з вул. Міською)

162 08199�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Харківське шосе, 121

163 10307�05 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема)
/вул.Глібова (на зеленій
зоні)

164 10491�05�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

8 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 73

165 10273�05�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Солом'янська, 19

166 08239�05�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, 12, зі
сторони буд. № 16

167 12804�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе, 500 м від
зупинки СК "Динамо"

168 13248�06�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Богатирська, в'їзд на вул.
Лугову

169 09562�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район,
Столичне шосе, 200 м від
станції метро "Видубичі"
(виїзд з міста)

170 13254�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 1250
м після повороту до Музею
народної архітектури,
навпроти

171 09234�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район,
Харківське шосе, 8/11

172 08197�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район,
Харківське шосе/ вул.
Сімферопольська, 10

173 12803�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе /28км+700 м
праворуч

174 03009�04�3M�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка /вул.
Дегтярівська

175 12700�06 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, вул.
Борщагівська, 126

176 08061�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район,
просп. Перемоги, заїзд на
просп. Академіка Палладіна

177 07387�04�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, вул.
Миколи Закревського, 25/1
/вул. Теодора Драйзера

178 02970�04�ЗМ�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

54 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 14, на
розв'язці з просп.
Повітрофлотським та вул.
В'ячеслава Чорновола
(Косіора)

179 09680�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Космонавта
Комарова, 30/28

180 09335�05 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Маршала Гречка, 8 (напроти
будинку)

181 11380�05 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, просп.
Свободи, 1/60

182 09624�05 ТОВ "Авгобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 180 м від
з'їзду з просп. Петра
Григоренка в напрямку
Південного мосту

183 08354�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Оболонський, 40

184 08063�05 ТОВ "Автобансервіс" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 7

185 11820�06�П�1 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 41 № 1
(розподільча смуга)

186 11819�06�П�1 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 51
(розподільча смуга)

187 12697�06�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРГЕНТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Оболонський район, вул.
Новокостянтинівська /пров.
Гаванський

188 25800�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Подільський район, вул.
Олени Теліги , 330 м до
повороту до Київської
психоневрологічної лікарні

189 12919�06 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Маршала Рибалка, 1

190 08341�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство "Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна,
електрична опора № 71
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191 11369�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Космонавта
Комарова, 19

192 07195�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Лагерна, 46�48 (на зеленій
зоні)

193 07672�05�ЗМ�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Подільський район, вул.
Набережно� Хрещатицька,
на розі вул. Верхній Вал, 70

194 12695�06 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, вул.
Новокостянтинівська, 1

195 03161 �04�ЗМ�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

72 Деснянський район, просп.
Генерала Ватутіна,
Московський міст
(електрична опора №21)

196 13107�06�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район,
Столичне шосе (150 м до
повороту на просп. Науки)

197 26233�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРГЕНТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Маршала Рибалка, напроти
буд. № 24

198 27844�11�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, просп.
Броварський, напроти буд.
№ 29, на вул. Андрія
Малишка

199 17762�07 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Будівельників /вул. Андрія
Малишка, 110 м від
Броварського проспекту

200 26231�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРГЕНТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський район, вул.
Героїв Космосу, 11
(розподілювач)

201 25803�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул.
Будівельників / вул. Андрія
Малишка, 120 м до
Броварського проспекту

202 26238�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРГЕНТ"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 15

203 26245�10 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40�річчя
Жовтня), 122

204 26229�10 ТОВ "Рекламне агентство
група Укр�Медіа"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул.
Лугова, розв'язка з вул.
Богатирською (між опорами
№ 85 та № 83)

205 26242�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40� річчя
Жовтня), 128

206 26239�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, навпроти буд.
№ 43

207 27845�11�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Відрадний, 52

208 26243�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛЬХОР
АУТДОР"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова,
напроти, № 30

209 06424�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, просп.
Науки, 6

210 26244�10 ТОВ "Альхор" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40�річчя
Жовтня), 101

211 08286�05�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Рекламне агентство
"Краш"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Миропільська, 35, зі сторони
буд. № 31

212 13255�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
проти буд. № 55/8

213 12796�06 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна корпорація"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський р�н, Столичне
шосе /24км+700м ліворуч

214 06377�04 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Святошинський р�н, вул.
Зодчих, 72

215 13246�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Голосіївський р�н, просп.
Академіка Глушкова, 55

216 05557�04�П�2 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський р�н, просп.
Генерала Ватутіна, 290 м до
мосту через Десенку

217 13252�06�П�2 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський р�н, Велика
Кільцева дорога /поворот на
дорогу до
Повітрофлотського просп.

218 06506�04�П�1 Приватне підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський р�н, вул.
Полярна, 6

219 26232�10�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Алего"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський р�н, просп.
Академіка Глушкова, 22

№ дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м.

Місце розташування

1. 00422�03�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Шевченківський район, вул.
Мельникова на розі з вул.
О.Теліги, біля ст.м.
"Дорогожичі"

2. 00893�03�П�1 ПАТ "Меганом" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,8 Печерський район, вул.
Хрещатик, 19А

3. 01235�03 СПД Зубок Ревека
Давидівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

5,8 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 11�а

4. 02192�03�П�2 ТОВ "НОРД ПОЛ СТАР" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,46 Шевченківський район, вул.
Володимирська, 20/1А

5. 02194�03 ТОВ "Кінопрем'єр" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Печерський район, вул.
Городецького Архітектора, 5

6. 02195�03 ТОВ "Кінопрем'єр" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,6 Печерський район, вул.
Городецького Архітектора, 5

7. 04687�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Дніпровський район, вул. 
Міста Шалетт, 1

8. 05281�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Дніпровський район, вул.
Окіпної Раїси, 2

9. 05287�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе /вул.
Гарматна

10. 05429�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Солом'янський район,
бульв. Івана Лепсе, 6 (№ 1)

11. 05812�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова
навпроти буд. 36

12. 05967�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 40

13. 06165�04�П�1 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ НОВОЕ
ВРЕМЯ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Голосіївський район, вул.
Льва Толстого, 5

14. 06208�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Дніпровський район, вул.
Андрія Малишка, 3

15. 06285�04�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Шевченківський район, вул.
Мельникова біля буд. 1А

16. 08361�05 ТОВ "Грандпромінвест АГ" Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

36 Оболонський район, просп.
Московський, 18

17. 08510�05�П�2 ФО�П ШИПОША
СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,96 Дніпровський район, бульв.
Перова, 14

18. 08971�05�П�1 ТОВ "Медіа Партнер�К" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

2,1525 Печерський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 23А

19. 09067�05 ТОВ "Компанія
Енергобудлізинг"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

22,25 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 83�Д секція V

20. 09447�05�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Дніпровський район, вул.
Митрополита Андрея
Шептицького
(Луначарського), 16/4
(вказівник банкомату)

21. 10163�05�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,95 Подільський район, просп.
Гонгадзе (Радянської
України), 20

22. 10193�05 ТОВ "Кінопрем'єр" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Печерський район, вул.
Городецького Архітектора, 5

23. 10299�05�П�1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламо�носій понад 5
кв.м.

0 Шевченківський район, вул.
Пирогова, 7

24. 10482�05�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Голосіївський район, просп.
Науки, 3/1

25. 10509�05�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Дніпровський район, просп.
Броварський (ст. м.
"Дарниця")

26. 10536�05�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова
конструкція, що стоїть
окремо

4,471 Деснянський район, просп.
Маяковського, 17

Керівник апарату В. Бондаренко

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 788 від 31 cерпня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек)
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон)
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ)
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Продовжити�стро��дії�дозволів�на�розмі-

щення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом

до�цьо�о�розпорядження����іль�ості�95�дозво-

лів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�стро��дії�я�их

продовжено�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження,�є�дійсними�до�за�інчення�стро��

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

Додато��

до�розпорядження�

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

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

31.08.2016�р.�№�788

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

ньої�ре�лами,�я�і�з�мовлюють�неможливість

розташ�вання�відповідних�ре�ламних�засо-

бів,—�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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27. 10674�05�П�1 Публічне акціонерне
товариство "Райффайзен
банк Аваль"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

4,471 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 32

28. 10889�05 КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,24 Шевченківський район, вул.
Гончара Олеся, 79

29. 12079�06 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КИЙ АВІА"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

35,811 Шевченківський район, вул.
Дмитрівська, 1

30. 12132�06 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСИББАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,8925 Святошинський район,
просп. Перемоги, 71/2

31. 12688�06�П�1 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі�
Фуд"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

56,4 Печерський район, вул.
Академіка Філатова, 7

32. 13593�06�П�1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

7,84 Печерський район, вул.
Московська, 24 біля
ресторану "Голд Кап"

33. 13745�06 ТОВ "УКС" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,24 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 8

34. 19766�07 ФО�П Супруненко Лариса
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,48 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 38

35. 19867�07 ТОВ "Інтероко" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14,31 Деснянський район, вул.
Радунська, 3

36. 19880�07 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Софіївська, 12

37. 19927�07 Повне товариство
"Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Дніпровський район, бульв.
Амвросія Бучми, 2

38. 20074�07 ТОВ "Лік�тур" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,61 Святошинський район,
просп. Перемоги, 108/1

39. 20187�07 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 11

40. 20191�07 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема),
52

41. 20239�08 СПД Ареф'єв Сергій
Сергійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,58 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 6 корпус
7

42. 20257�08 ТОВ "Українські ресурси"
ЛТД

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,32 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 23А

43. 20258�08 ТОВ "Українські ресурси"
ЛТД

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,46 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 23�А

44. 20281�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,5 Шевченківський район, вул.
Прорізна, 4

45. 20313�08 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 29

46. 20317�08 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,5 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (40�річчя
Жовтня), 68 секція Г

47. 20390�08 ФО�П Шматко Тетяна
Петрівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

4 Оболонський район, вул.
Макіївська, 8

48. 20394�08 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі�В"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,75 Дарницький район,
Харківське шосе, 144Б

49. 20412�08 Повне товариство
"Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,55 Оболонський район, вул.
Вишгородська, 56/2

50. 20424�08 ТОВ "ДЖОЯ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,76 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 24А

51. 20464�08 СПД Нетребський Юрій
Олександрович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

13,48 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10а
корп.5

52. 20472�08 ПП "МЕДІК � ЕЙД" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Святошинський район, вул.
Єфремова (Уборевича
командарма) Академіка, 23

53. 20490�08 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фоззі�В"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10 Дарницький район,
Харківське шосе, 144б

54. 22174�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Голосіївський район, вул.
Саксаганського / вул.
Тарасівська, 63/28

55. 22175�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Голосіївський район, вул.
Саксаганського / вул.
Тарасівська, 63/28

56. 22179�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10а
корпус 5 (А)

57. 22191�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Дарницький район, вул.
Ахматової, 9/18

58. 22231�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 71

59. 22233�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Подільський район, вул.
Костянтинівська, 71

60. 22263�08 ФО�П Денисенко Тетяна
Семенівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,4 Шевченківський район, вул.
Костьольна, 11

61. 22264�08 ФО�П Денисенко Тетяна
Семенівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,85 Шевченківський район, вул.
Костьольна, 9

62. 22342�08 Приватне акціонерне
товариство "Страхова
компанія "Українська
страхова група"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район, вул.
Рибальська, 8

63. 22550�08 ТОВ "Агромат�Центр" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,75 Печерський район, вул.
Шота Руставелі, 44

64. 22590�08 Публічне акціонерне
товариство "Універсал
Банк"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,8 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема),
12

65. 22604�08 ФО�П Супруненко Лариса
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,6 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 38

66. 23373�08 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Маркет�Сервіс"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

12,6 Дарницький район, вул.
Бориспільська, 9

67. 24979�09 ПН Войнарська Ірина
Анатоліївна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

1,12 Печерський район, вул.
Заньковецької, 6
приміщення 71

68. 25006�09 ПН Коросташ Оксана
Валеріївна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,54 Шевченківський район, вул.
Льва Толстого, 6

69. 25426�09 ТОВ "Комод на
Лівобережній"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

37,76 Дніпровський район, вул.
Митрополита Андрея
Шептицького
(Луначарського), 4"А"

70. 25817�10 ФО�П Ємельяненко Юлія
Сергіївна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,64 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 37

71. 26007�10 ТОВ "ПХ ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(Червоноармійська), 40

72. 26008�10 ТОВ "ПХ ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Печерський район, вул.
Басейна /Крутий узвіз, 1/2а

73. 26033�10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РАЙФФАЙЗЕН БАНК
АВАЛЬ" КИЇВСЬКА
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

18 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького),
37/13

74. 26036�10 ТОВ "АМЕРИКАНСЬКА
ЛЕГЕНДА"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

2,961 Святошинський район,
просп. Перемоги, 67

75. 26255�10 ТОВ "Люнет�Оптика" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,69 Печерський район, пров.
Микильський (Січневий),
1/25

76. 26261�10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Деснянський район, вул.
Миколи Кибальчича, 18/21

77. 26267�10 Приватне акціонерне
товариство "Страхова
компанія "Українська
страхова група"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1 Шевченківський район, вул.
Володимира
(Коцюбинського Юрія)
Винниченка, 7

78. 26885�11 ТОВ "Кипрус" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,43 Солом'янський район, вул.
Іскрівська, 1

79. 26889�11 ТОВ "Епіцентр К" Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

1,50 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 40 літера
А

80. 26903�11�П�1 ПП "Бестмент�сервіс" Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі),
споруди

18 Оболонський район, просп.
Московський, 20�б

81. 26908�11 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Маркет�Сервіс"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Дарницький район, просп.
Петра Григоренка, 26

82. 26927�11 Повне товариство
"Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 3�В

83. 26928�11 Повне товариство
"Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5 Дарницький район, вул.
Олександра Мишуги, 3�В

84. 26930�11 Повне товариство
"Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,75 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 25

85. 26933�11 Повне товариство
"Заставне товариство
"Скарбниця"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Солом'янський район,
бульв. Чоколівський, 21

86. 26935�11 Публічне акціонерне
товариство "Українська
автомобільна
корпорація"

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

36 Святошинський район, вул.
Стеценка, 300 м до перетину
з вул.Туполєва

87. 26946�11 ПАТ КБ "Приватбанк" в
особі філії
"Розрахунковий центр
"Приватбанку"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

36 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 27

88. 26949�11 ГОВ "Люнет�Оптика" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,54 Печерський район, пров.
Микильський (Січневий),
1/25

89. 26954�11 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Центр
слухової реабілітації
"АВРОРА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,28 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 20

90. 26956�11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 18

91. 26958�11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОТП
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,84 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 29

92. 26966�11 СПД Хоменко Роман
Андрійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,15 Дніпровський район,
Харківське шосе, 8

93. 26969�11 ДП Готельний комплекс
"Феофанія" НАН України

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5 Шевченківський район, вул.
Софії Перовської, 6/11

94. 26972�11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСОЦБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,8 Деснянський район, вул.
Миколи Кибальчича, 18/21

95. 26984�11 ТОВ "Кофе Хауз. Україна" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

2,88 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 24

Керівник апарату В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 792 від 31 cерпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек)
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон)
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ)
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження����іль�ості�89�дозволів.

2.�Відповідальність�за�розміщення�та�е�с-

пл�атацію�ре�ламних�засобів�з�дотриманням

норм�техні�и�безпе�и,�пожежної�безпе�и�і�са-

нітарних�норм�по�ласти�на�розповсюдж�вачів

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійс-

ними�до�за�інчення�стро���їх�дії,�а���випад-

���змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підходах)
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№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1 54550�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9927 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, ПТП
№1, сектор В

2 54584�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,08 Шевченківський район,
вул.Інститутська, 2, вихід з
готелю "Україна" (№ 5)

3 54585�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8,64 Шевченківський район, вул.
Інститутська, 2 (№ 4)

4 54586�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

33,84 Шевченківський район, вул.
Інститутська, 2 (№ 2)

5 54587�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,47 Шевченківський район, вул.
Інститутська, 2 (№ 1)

б 54588�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,52 Шевченківський район, вул.
Інститутська, 2 (№ 3)

7 54733�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, вихід з
торговельного центру
"Глобус" до вулиці Бориса
Грінченка

8 54734�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,525 Шевченківський район,
Майдан Незалежності,
підземний торговий простір
№1, сектор В

9 54735�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛР
ГЛОБУС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,8 Шевченківський район,
Майдан Незалежності, вихід з
торговельного центру
"Глобус" до вулиці
Михайлівської

10 54972�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Двері
Білорусії"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

4,42 Голосіївський район, вул.
Ізюмська, 1�а

11 54973�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,18 Оболонський район, просп.
Оболонський, 26

12 54974�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІТІЗЕН КАФЕ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

20,4 Оболонський район, просп.
Московський, 17/1

13 54975�16 ТОВ "ЦЕНТР СІМЕЙНОГО
ЗДОРОВ'Я"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Подільський район, вул.
Вікентія Хвойки, 15/15

14 54976�16 ТОВ "ІБІС" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

6,5392 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 20�к

15 54977�16 ТОВ "ІБІС" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

5,863 Печерський район, бульв.
Лесі Українки, 20�к

16 54978�16 ТОВ "ЛЕГІОН 2015" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,32 Голосіївський район, просп.
Голосіївський, 114

17 54979�16 ТОВ "ТМЦ "МЕДТЕХНІКА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,68 Дніпровський район, вул.
Попудренка, 22/14

18 54980�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 17/5

19 54981�16 ТОВ "Європа Арм Спорт" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

11,094 Оболонський район, просп.
Московський, 20

20 54982�16 ТОВ "Європа Арм Спорт" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

30,2289 Оболонський район, просп.
Московський, 20

21 54983�16 ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,84 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська, 26

22 54984�16 ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

29,96 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська, 26

23 54985�16 ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

90 Деснянський район, просп.
Броварський, 3�в

24 54986�16 ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

90 Деснянський район, просп.
Броварський, 3�в

25 54987�16 ТОВ "Бріколяж Україна" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,84 Оболонський район, вул.
Полярна, 17�а

26 54988�16 ТОВ "Бріколяж Україна" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

29,96 Оболонський район, вул.
Полярна, 17�а

27 54989�16 ТОВ "Бріколяж Україна" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,84 Оболонський район, вул.
Полярна, 17�а

28 54990�16 ТОВ "Бріколяж Україна" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

29,96 Оболонський район, вул.
Полярна, 17�а

29 54991�16 ТОВ "Тіккуріла" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7,65 Святошинськин район, вул.
Лісорубна, 1, територія
торговельного центру "Світ
Кераміки"

30 54992�16 ТОВ "Маяк�1" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,225 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
15

31 54993�16 Повне Товариство
"НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД"
Богдан Ю.М. і компанія"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
26

32 54994�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,72 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 17/5

33 54995�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,4 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 17/5

34 54996�16 ФО�П Акімов Юрій Якович Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,075 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 72�а

35 54997�16 ФО�П Швець Олена
Павлівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2 Святошинський район,
вул.Феодори Пушиної, 19

36 54998�16 ФО�П Швець Олена
Павлівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,984 Святошинський район, вул.
Феодори Пушиної, 19

37 54999�16 ТОВ "Серго�Побут" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 50

38 55000�16 ТОВ "Серго�Побут" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

18 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 50

39 55001�16 ФО�П Незвінська О.С. Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,54 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10

40 55002�16 ФО�П Незвінська О.С. Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,9 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10

41 55003�16 ФО�П Незвінська О.С. Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,865 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10

42 55004�16 ФО�П Сидоренко Микола
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4924 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 16

43 55005�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РКБУД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

19,84 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 40

44 55006�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РКБУД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

19,84 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 40

45 55007�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РКБУД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

19,84 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 40

46 55008�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РКБУД"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

19,84 Дніпровський район, вул.
Будівельників, 40

47 55009�16 ФО�П Сидоренко Микола
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

7 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 16

48 55010�16 ФО�П Сидоренко Микола
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,4924 Шевченківський район, вул.
Щербакова, 16

49 55011�16 ТОВ "Бізнес Сіті
Менеджмент"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,3376 Шевченківський район, вул.
Дегтярівська, 33�в

50 55012�16 ТОВ "Салон краси "СПА
студіо"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,9994 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 10�а,
корп. 4

51 55013�16 ФО�П Красун Павло
Віталійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

12,87 Дарницький район, вул. Анни
Ахматової, 22

52 55014�16 ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,84 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська, 26

53 55015�16 ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН
УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

29,96 Голосіївський район, вул.
Саперно�Слобідська, 26

54 55016�16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,6 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 3�г

55 55017�16 ТОВ "Тіккуріла" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,725 Святошинський район, вул.
Лісорубна, 1 , територія
торговельного центру "Світ
Кераміки"

56 55018�16 ТОВ "Тіккуріла" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

10,725 Святошинський район, вул.
Лісорубна, 1 , територія
торгівельного центру "Світ
Кераміки"

57 55019�16 ТДВ "Інтертелеком" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

9,35 Дніпровський район, просп.
Миру, 3

58 55020�16 ДП "Капарол Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

47 Голосіївський район, просп.
Академіка Глушкова, 12�а

59 55021�16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,02 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 14/16

60 55022�16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,375 Святошинський район, вул.
Булгакова, 16

61 55023�16 ПІІ "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,98 Солом'янський район, вул.
Гетьмана Вадима, 1

62 55024�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СІТІЗЕН КАФЕ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

15,3 Оболонський район, просп.
Московський, 17/1

63 55025�16 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського,
43/2

64 55026�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола, 12

65 55027�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола, 12

66 55028�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,25 Оболонський район, просп.
Оболонський, 52�а

щодо�розташ�вання�зовнішньої�ре�лами,�я�і

з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних�ре�ламних�засобів,—�до�настання�та-

�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно��з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��

до�розпорядження�

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

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

31.08.2016�р.�№�792

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що надаються
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Про зміни у складі представників від виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

до Київської міської тристоронньої соціально)економічної ради
Розпорядження № 794 від 1 вересня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», у зв’язку з кадровими змінами та з ме)
тою забезпечення безперервної роботи Київської міської тристоронньої соціально)економічної ради:

Унести�до�с�лад��представни�ів�від�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�до�Київсь�ої

місь�ої�тристоронньої�соціально-е�ономічної

ради,�затверджено�о�розпорядженням�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�12�лю-

то�о�2007�ро���№ 139�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

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

14��вітня�2016�ро���№ 226),�та�і�зміни:

Вивести�зі�с�лад�:

П�тія�Володимира�Ми�олайовича —�заст�п-

ни�а�дире�тора�Департамент� —�начальни�а

�правління��оординації�ре�іональної�е�ономіч-

ної�політи�и�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

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

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

Увести�до�с�лад�:

Ш�ля�а�Ми�ол��Васильовича —�заст�пни�а

дире�тора�Департамент� —�начальни�а��прав-

ління�е�ономі�и�та�фінансів�Департамент����ль-

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

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

Позицію�8�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«Ковален�о�Олена�Ми�олаївна—�начальни��від-

діл��з�ор�анізації�первинної�медичної�допомо�и�та

санаторно�о�лі��вання�Департамент��охорони�здо-

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

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

Голова В. Кличко

67 55029�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,25 Оболонський район, просп.
Оболонський, 52�а

68 55030�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Оболонський район, просп.
Оболонський, 52�а

69 55031�16 ТОВ "КУА "Крісталл Ессет
Менеджмент"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,712 Солом'янський район, вул.
Богданівська, 7�а

70 55032�16 ТОВ "КУА "Крісталл Ессет
Менеджмент"

Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,9775 Солом'янський район, вул.
Богданівська, 7�а

71 55033�16 ФО�П Пухлякова Оксана
Олегівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

27 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 2/1�а

72 55034�16 ФО�П Потьомкіна Тетяна
Сергіївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

14,0385 Оболонський район, вул.
Автозаводська, 24/2

73 55035�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,25 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола, 12

74 55036�16 Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ �
маркет"

Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
В'ячеслава Чорновола, 12 

75 55038�16 ФО�П Парамзіна Тетяна
Борисівна

Трансформуємі
конструкції

0,96 Шевченківський район, вул.
ПушкІнська, 2�4/7

76 55039�16 ПП "МакДональдз Юкрейн
ЛТД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,5939 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького,
40/25

77 55040�16 ФО�П Парамзіна Тетяна
Борисівна

Трансформуємі
конструкції

0,96 Шевченківський район, вул.
ПушкІнська, 2�4/7

78 55041�16 ФО�П Парамзіна Тетяна
Борисівна

Трансформуємі
конструкції

0,96 Шевченківський район, вул.
ПушкІнська, 2�4/7

79 55042�16 ТОВ "СТАР РІАЛ ЕСТЕЙТ" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,64 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 50

80 55043�16 ТОВ "СТАР РІАЛ ЕСТЕЙТ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,216 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 50

81 55044�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ НОВОЕ ВРЕМЯ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,091 Голосіївський район, вул.
Льва Толстого, 5

82 55045�16 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЛЮКВА І БРЮКВА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,96 Голосіївський район, вул.
Антоновича (Горького), 16

83 55046�16 ФО�П ВДОВИЧЕНКО ТЕТЯНА Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,8 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 7

84 55047�16 ФО�П Щербина Олександр
Анатолійович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького,
29/2

85 55048�16 ТОВ "ДОМІНОС ПІЦЦА
ЮКРЕЙН"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

5,67 Печерський район, вул.
Басейна, 17

86 55049�16 ФО�П ВДОВИЧЕНКО ТЕТЯНА Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,8 Голосіївський район, вул.
Жилянська, 5/60

87 55054�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ФОРВАРД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

4,4275 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема),
10

88 55068�16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БАНК
ФОРВАРД"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,135 Подільський район, вул.
Спаська, 8 літ. А

89 55072�16 ТОВ "Ствол" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

6,0814 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 43

Керівник апарату В. Бондаренко

Про проведення спортивно)масових заходів з нагоди відзначення
в м. Києві Дня фізичної культури і спорту у 2016 році

Розпорядження № 814 від 9 вересня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента Укра)

їни від 29 червня 1994 року № 340/94 «Про День фізкультури і спорту», Порядку організації та проведення в
Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно)просвітницького, спор)
тивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня
1999 року № 317/418, наказу Міністерства молоді та спорту України від 16 червня 2016 року № 2394 «Про від)
значення в Україні Дня фізичної культури і спорту», з метою відзначення Дня фізичної культури і спорту у
2016 році і популяризації та розвитку фізичної культури і спорту у місті Києві:

1.�Підтримати�ініціативи:

1.1.�Міністерства�молоді�та�спорт��У�раїни�що-

до�проведення�в�м.�Києві�10�вересня�2016�ро��

з�09.00�до�19.00�видовищних�спортивно-театра-

лізованих�заходів�з�на�оди�відзначення�Дня�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт��на�площі�Національно-

�о�олімпійсь�о�о��омпле�с��(НСК�«Олімпійсь�ий»);

1.2.�Федерації�ле��ої�атлети�и�міста�Києва�та

�ромадсь�ої�ор�анізації�«Бі�ова�У�раїна»�щодо

проведення�в�м.�Києві�10�вересня�2016�ро���з

10.00�до�18.00�Чемпіонат��У�раїни�з�бі���на�10

�м�та�свят�ово�о�пробі���на�5��м�і�забі���«Intersport

Ukraine�run-�2016»�за�маршр�том:�в�л.�Хреща-

ти� —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Са�са-

�ансь�о�о—�в�л.�Антоновича—�в�л.�Німець�а—

в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Хрещати�;

1.3.�Товариства�з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Сан-івент»�щодо�проведення�в�м.�Києві�10

вересня�2016�ро���з�16.30�до�17.00��рочисто-

�о�фініш��велопробі���«Вели�а��раїна�на�вели-

�ах»�за�маршр�том:�(старт)�в�л.�Антоновича,

43 —�метро�Либідсь�а —�в�л.�Вели�а�Василь-

�івсь�а —�в�л.�Са�са�ансь�о�о —�в�л.�Жилян-

сь�а —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Хре-

щати�,�21�(фініш).

1.4.�Федерації�бас�етбол��У�раїни�щодо�про-

ведення�в�м.�Києві�11�вересня�2016�ро���з�09.00

до�20.00�фінальних�зма�ань�чемпіонат��У�раїни

з�бас�етбол��3x3�на�в�ліщі�Хрещати��(від�в�л.

Б.�Хмельниць�о�о�до�в�л.�Городець�о�о).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за�під-

�отов���та�проведення�спортивно-масових�за-

ходів,�з�на�оди�відзначення�в�м.�Києві�Дня�фізич-

ної���льт�ри�і�спорт����2016�році,�я�і�зазначені�в

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження�(далі —�Заходи)

взяли�на�себе:

Міністерство�молоді�та�спорт��У�раїни�за�видо-

вищні�спортивно-театралізовані�заходи�з�на�оди

відзначення�Дня�фізичної���льт�ри�і�спорт�;

Федерація�ле��ої�атлети�и�міста�Києва�та��ро-

мадсь�а�ор�анізація�«Бі�ова�У�раїна»�за�забі�

«Intersport�Ukraine�run-2016»�та�Чемпіонат�У�ра-

їни�з�бі���на�10��м�та�свят�овий�пробі��на�5��м;

Товариство�з�обмеженою�відловідальністю

«Сан-івент»�за��рочистий�фініш�велопробі���«Ве-

ли�а��раїна�на�вели�ах»;

Федерація�бас�етбол��У�раїни�за�фінальні�зма-

�ання�чемпіонат��У�раїни�з�бас�етбол��3x3.

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�сприяти

вирішенню�ор�анізаційних�питань,�пов’язаних�з

проведенням�Заходів.

4.�Ор�анізаторам�Заходів,�зазначеним���п�н�-

ті�2�цьо�о�розпорядження,�забезпечити�дотри-

мання�Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвер-

джених�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25

�р�дня�2008�ро���№�1051/1051,�під�час�проведен-

ня�Заходів�та�встановлення�сценічних��онстр��-

цій�та�відновлення�пор�шено�о�бла�о�строю:

по�в�лиці�Хрещати��(від�в�л.�Б.�Хмельниць�о-

�о�до�Бессарабсь�ої�площі)�з�00.00 10�вересня�до

21.00 10�вересня�2016�ро���для�проведення�за-

бі���«Intersport�Ukraine�run-2016»�та�Чемпіонат��У�ра-

їни�з�бі���на�10��м�та�свят�ово�о�пробі���на�5��м;

по�в�лиці�Хрещати�,�36�(біля�б�дівлі�Київсь�ої

місь�ої�ради)�з�21.00 10�вересня�по�22.00 11�ве-

ресня�2016�ро���для�проведення�фінальних�зма-

�ань�чемпіонат��У�раїни�з�бас�етбол��3x3.

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

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�чер��-

вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�медичної�до-

помо�и�під�час�проведення�Заходів�за�звернен-

нями�ор�анізаторів�Заходів.

6.�Департамент��промисловості�та�розвит��

підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�спільно�з�Шевчен-

�івсь�ою�районною�в�місті�Києві�державною�ад-

міністрацією�та�Печерсь�ою�районною�в�місті�Ки-

єві�державною�адміністрацією�забезпечити�ви-

�онання�с�б’є�тами��осподарювання�рішення�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня�2010�ро��

№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з��поряд��ван-

ня�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,

слабоал�о�ольними�напоями,�вином�столовим,

пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютюновими

виробами»�в�місцях�проведення�Заходів.

7.�Просити�Головне��правління�Національної

поліції���м.�Києві�та��правління�патр�льної�полі-

ції�в�м.�Києві�Департамент��патр�льної�поліції�На-

ціональної�поліції�У�раїни�забезпечити:

7.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час�під-

�отов�и�та�проведення:�10�вересня�2016�ро���з

10.00�до�19.00�видовищних�спортивно-театра-

лізованих�заходів�з�на�оди�відзначення�Дня�фі-

зичної���льт�ри�і�спорт��на�площі�Національно-

�о�олімпійсь�о�о��омпле�с��(НСК�«Олімпійсь�ий»);

10�вересня�2016�ро���з�10.00�до�18.00�забі��

«Intersport�Ukraine�run-2016»�та�Чемпіонат��У�ра-

їни�з�бі���на�10��м,�та�свят�ово�о�пробі���на�5��м

за�маршр�том:�в�л.�Хрещати�—�в�л.�Вели�а�Ва-

силь�івсь�а—�в�л.�Са�са�ансь�о�о,�в�л.�Антоно-

вича —�в�л.�Німець�а —�в�л.�Вели�а�Василь�ів-

сь�а —�в�л.�Хрещати�;

11�вересня�2016�ро���з�09.00�до�20.00�фіналь-

них�зма�ань�чемпіонат��У�раїни�з�бас�етбол��3x3

на�в�лиці�Хрещати�.

7.2.�Умови�вільно�о�заїзд��та�виїзд��до�тери-

торії�проведення�Заходів�(в�лиця�Хрещати��та

площа�НСК�«Олімпійсь�ий)�автотранспорт��ор�а-

нізаторів�заход�,�транспорт�,�я�ий�перевозити-

ме�обладнання�для�встановлення�сцени,�теле-

бачення�та�інших�технічних�сл�жб.

7.3.�Заборон��р�х��транспортних�засобів�для

проведення�забі���«Intersport�Ukraine�run-2016»

та�Чемпіонат��У�раїни�з�бі���на�10��м�та�свят-

�ово�о�пробі���на�5��м�за�маршр�том:�в�л.�Хре-

щати� —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Са�-

са�ансь�о�о —�в�л.�Антоновича —�в�л.�Німець-

�а —�в�л.�Вели�а�Василь�івсь�а —�в�л.�Хре-

щати��та�проведення�фінальних�зма�ань�чем-

піонат��У�раїни�з�бас�етбол��3x3�на�в�л.�Хре-

щати�.

7.4.�С�проводження�автомобілями�патр�ль-

ної�сл�жби��часни�ів�забі���«Intersport�Ukraine

run-2016»�та�Чемпіонат��У�раїни�з�бі���на�10

�м�та�свят�ово�о�пробі���на�5��м�за�маршр�-

том,�зазначеним���підп�н�ті�1.2�п�н�т��1�цьо-

�о�розпорядження�та�с�проводження��часни-

�ів��рочисто�о�фініш��велопробі���«Вели�а��ра-

їна�на�вели�ах»�за�маршр�том,�зазначеним���під-

п�н�ті�1.3�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

7.5�Обмеження�р�х��транспортних�засобів�для

встановлення�сцени�та�спеціальних��онстр��цій

та�проведення�заходів:

по�в�лиці�Хрещати��(від�в�л.�Б.�Хмельниць-

�о�о�до�Бессарабсь�ої�площі)�з�00.00 10�ве-

ресня�до�21.00 10�вересня�2016�ро���для�про-

ведення�забі���«Intersport�Ukraine�run-2016»�та

Чемпіонат��У�раїни�з�бі���на�10��м�та�свят�о-

во�о�пробі���на�5��м;

по�в�лиці�Хрещати�,�36�(біля�б�дівлі�Київсь�ої

місь�ої�ради)�з�21.00 10�вересня�по�22.00 11�ве-

ресня�2016�ро���для�проведення�фінальних�зма-

�ань�чемпіонат��У�раїни�з�бас�етбол��3x3.

8.�Федерації�ле��ої�атлети�и�міста�Києва�за-

безпечити�розроб��,�по�одження�з��правлін-

ням�патр�льної�поліції�в�м.�Києві�Департамен-

т��патр�льної�поліції�Національної�поліції�У�ра-

їни�та�подання�на�затвердження�Департамен-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�схеми�ор�анізації

дорожньо�о�р�х�.

9.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

��встановленом��поряд���на�час�проведення

Заходів�внести�зміни���робот��маршр�тів�на-

земно�о�пасажирсь�о�о�транспорт�,�шлях�слі-

д�вання�я�их�проходить�в�лицями,�де�б�д�ть�про-

водитися�Заходи�відповідно�до�схеми�ор�ані-

зації�дорожньо�о�р�х�.

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

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

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

чити�висвітлення�зміст��цьо�о�розпорядження��

�ом�нальних�засобах�масової�інформації�в��ста-

новленом��поряд��.

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

жавній�адміністрації�та�Печерсь�ій�районній�в�міс-

ті�Києві�державній�адміністрації�забезпечити�на-

лежний�санітарний�стан,�шляхом�встановлення�не-

обхідної��іль�ості��онтейнерів�та��рн�для�збор��по-

б�тових�відходів,�їх�належне�обсл��ов�вання�під

час�проведення�Заходів.

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

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

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

лом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â —
2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîç-

ì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
-äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ

ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿä-
êó,âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà
îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåí-
íÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêî-
íàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîí-
äîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áà-

ëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
-àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áà-

ëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóò-

ðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò
íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñ-
ò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâó-
âàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî
áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò.÷: ïîê-
ð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñ-
ëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàð-
íî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîò-
ðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿
òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàí-
íÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2.Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîí-

êóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³

º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ

ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çà-

ÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³
º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íà-
ëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåä-
ñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçî-
âèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-
äè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âè-
äàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â; 

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðà-
ö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàí-
íÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëà-
òè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåí-

äåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåí-
äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãàçåò³
"Õðåùàòèê"çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,ïðîñï.Ïîâ³òðîô-
ëîòñüêèé, 41, êàá. 409 î 10.00.Äîêóìåíòè ïðîø-
íóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïî-
äàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà
êîíêóðñ" (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àò-
êîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà-
÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåí-
äè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðå-
òåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå á³ëüø ÿê çà òðè
ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.Îòðè-
ìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,8 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ñòàðîíàâîäíèöüê³é, áóä. 6à. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.03.2016- 1 034 200,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà — 5%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü — 4 309,17 ãðí áåç ÏÄÂ. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

¹
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìó-

âà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåí-

äíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (òåë.: 249-43-70, 249-43-95)

1
Îêðåìî ðîçòàøîâàíà ñïîðóäà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

25,5 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Äîíöÿ, 23
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

3 413,33 6 826,66

ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî

ôîíäó Ñîëîì'ÿíñüêîãî
ðàéîíó ì. Êèºâà"

ð/ð: 26000261583 
ÏÀÒ ÀÁ "Óêðãàçáàíê" ì. Êè¿â 

ÌÔÎ: 320478 
ªÄÐÏÎÓ: 35756919

2
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

19,60 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Øåïåëºâà, 6 (1 ïîâåðõ)
1. Ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ,ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè 
2. Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

3 681,67 7 363,34

3
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

47,70 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ìîíòàæíèê³â, 101/2
(1 ïîâåðõ)

1. Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â 
2. 27,7 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ 20,0 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â

8 171,25 16 342,50

4
Îêðåìî ðîçòàøîâàíà ñïîðóäà, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

11, 3 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 36
Ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿
ãðóïè

1 523,70 3 047,40

5
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

60,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Äîíåöüêà, 18 (1 ïîâåðõ)
Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó
÷èñë³ ïåðóêàðåíü

5 397,08 10 794,16

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºê-
ò³â — 2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ðîç-

ì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòü-

ñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïî-
ðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óê-
ðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà
îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåí-
íÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêî-
íàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîí-
äîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:

- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåí-
äè;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à);

- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóò-
ðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò
íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñ-
ò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâó-
âàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî
áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò.÷.: ïîê-
ð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñ-
ëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàð-
íî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîò-
ðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿

òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàí-

íÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2.Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîí-

êóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³

º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ

ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çà-

ÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñ-

òðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³
º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íà-
ëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåä-
ñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçî-
âèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-
äè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âè-
äàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â;

— çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðà-
ö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàí-
íÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëà-
òè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåí-
äåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåí-

äåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàí-
ñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåí-
äàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ â ãà-
çåò³ «Õðåùàòèê» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïî-
â³òðîôëîòñüêèé, 41, êàá. 409 î 10.00. Äîêóìåí-
òè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç
îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç
â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè
îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà
êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà,
áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðå-
òåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íå á³ëüø ÿê çà òðè
ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.Îòðè-
ìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè îá'ºêòà —
2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ïîä-

â³éíîìó ðîçì³ð³ äâîõ ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò;
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿

ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- ó÷àñíèê, ÿêèé çàïðîïîíóº á³ëüøèé ðîçì³ð

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåí-
äè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó ïðè
îáîâ'ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³ âèêîíàííÿ ³íøèõ
óìîâ êîíêóðñó;

- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðè âèâ÷åíí³ ïî-
ïèòó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîí-
êóðñ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" (ïåðåäóº óêëàäàííþ
äîãîâîðó îðåíäè);

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèò-
ðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà

îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåí-
íÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì,
í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêî-
íàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîí-
äîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàí-

íÿ çàçíà÷åí³ ó òèïîâîìó äîãîâîð³ ïðî ïåðåäà-
÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
â îðåíäó, çàòâåðäæåíîìó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280;

- ïåðåìîæåöü êîíêóðñó çîáîâ'ÿçàíèé óêëàñ-
òè ïðÿì³ äîãîâîðè íà ïîñòà÷àííÿ êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã ç íàäàâà÷àìè öèõ ïîñëóã.

Ïðèì³òêà: Ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîí-
êóðñó, ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè çä³éñíþºòüñÿ
âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïëàòíèêà.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü â êîíêóðñ³;

2.Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³
º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ
ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çà-
ÿâíèêîì);

-âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷-
íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé
íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³
º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íà-
ëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåä-
ñòàâíèêà;

- âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðè-
äè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âè-
äàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³

äîêóìåíò³â;
- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðà-

ö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäè-
íîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåí-
äåíòîì.

5. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóð-
ñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,ïðîïîçèö³ÿ ñòî-
ñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â
äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãà-
çåò³ "Õðåùàòèê"— 10.10.2016 î 14.30, çà àäðå-
ñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 320.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âè-
õ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü,

ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà íàñòóïíèé
çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä
ïðåòåíäåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðî-
áî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ —
06.10.2016, êàá. 308.

Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðà-
çîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåð-
ò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ"(êîíâåðò ìàº áóòè îïå-
÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñóòà
îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà,ïëîùà,áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè ó
â³ää³ë³ ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïåðåìîãè, 97, êàá. 422, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
450-07-15, 450-07-16.

¹
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåí-

äíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1" Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

1
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 18,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: ïðîñï. Êî-

ìàðîâà, 3 (1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³
ë³êè

4 139,00 8 278,00
Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1"

Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
ð/ð 26000052627746 ÏÀÒ ÊÁ "Ïðèâàòáàíê" ÌÔÎ 320649 ªÄÐÏÎÓ 38960408

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

îá'ºêòà îðåíäè Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè çà ì³ñÿöü, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð" Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

1.
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïî-
âåðõó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,00 êâ.ì

çà àäðåñîþ: âóë. Ñèìèðåíêà, 10

27,00 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
îêóëÿð³â òà ë³íç ³ îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â; ðîçì³ùåííÿ àïòå-
êè, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

8 162,43 16 324,86

ð/ð: 26007052619575 Áàíê: Ô³ë³ÿ "Ðîçðàõóíêîâèé Öåíòð"
ÏÀ Ò ÊÁ "ÏðèâàòÁàíê" ÌÔÎ: 320649 Êîä ªÄÐÏÎÓ: 26199401 

Îòðèìóâà÷ êîøò³â: ÊÍÏ "Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð"
Ñâÿòîøèíñüêîãî ð. ì. Êèºâà

ПЕРЕДПЛАТНІ
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на
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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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ÄÎÇÂ²ËËß

ÑÏÐÀÂÆÍÜÎÞ «áîìáîþ» íîâî¿
ïðîãðàìè º ìîíãîëüñüê³ àêðîáà-
òè, ÿêèõ íàçèâàþòü «êàó÷óêîâè-
ìè» ³ öå íå äèâíî,àäæå âîíè äåìîí-
ñòðóþòü ïðîñòî íàäìîæëèâîñò³
ëþäñüêîãî ò³ëà, íåáåçïå÷í³ ñòðèá-
êè ó ïîâ³òð³ òà âðàæàþ÷³ àêðîáàòè÷-
í³ êîìá³íàö³¿. Äèâëÿ÷èñü íà òå, ÿê
àðòèñòè ë³òàþòü ó ïîâ³òð³, ñòàº çðî-

çóì³ëèì, ÷îìó âîíè ñòàëè çîëîòè-
ìè ïðèçåðàìè íà Ì³æíàðîäíîìó
öèðêîâîìó ôåñòèâàë³ ó Ô³ãåðàñ³.

«Ìîíãîëüñüêó ãðóïó, ÿêà ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç 17 ÷îëîâ³ê, ÿ ïðèâåçëà
äî Êèºâà ç Àìåðèêè. Öå áóëî äó-
æå íå ïðîñòî, àäæå íèí³ ¿¿ ââàæà-
þòü íàéñèëüí³øîþ ó ñâ³ò³», — ïî-
ÿñíþº ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ³ õó-

äîæí³é êåð³âíèê öèðêó Ëþäìèëà
Øåâ÷åíêî, ÿêà ñàìà êîëèñü, ùå ó
1972 ðîö³, ïðàöþâàëà â Ìîíãîë³¿.

Ï³ä êóïîëîì Êè¿âñüêîãî öèðêó
ë³òàòèìóòü íå ëèøå ïîâ³òðÿí³ ã³ì-
íàñòè, à é åêñòðåìàëüíèé âåëîñè-
ïåäèñò ç ²òàë³¿, ÿêèé ðóõàòèìåòü-
ñÿ ó íåçâè÷àéí³é ñôåð³ áåç ñòðà-
õóâàëüíî¿ ëîíæ³ íà âèñîò³ ïîíàä
10 ìåòð³â.

Òà, ìàáóòü, íàéçàõîïëþþ÷èì
âèäîâèùåì îá³öÿº áóòè âèñòóï íà
ìàíåæ³... 20 í³ëüñüêèõ òà ì³ññ³ñ³ï-
ñüêèõ êðîêîäèë³â, äîâæèíà ÿêèõ
ñÿãàº 3-õ ìåòð³â, à âàãà ïåðåâèùóº
250 êã! Àëå, íåçâàæàþ÷è íà òàê³
ñîë³äí³ ãàáàðèòè, ö³ åêçîòè÷í³ «àð-
òèñòè» íå ò³ëüêè òàíöþâàòèìóòü
³ ðîáèòèìóòü ñò³éêó íà õâîñò³, à é
íàâ³òü çàñï³âàþòü êðîêîäèëÿ÷ó
ï³ñíþ. Äðåñèðóâàëüíèê ï³ä ÷àñ
ïðîãðàìè òàêîæ ïðîäåìîíñòðóº
ïóáë³ö³ ñâîþ ìóæí³ñòü ³ âèêîíàº
íåáåçïå÷íèé òðþê, ïîêëàâøè ãî-

ëîâó ó ðîçêðèòó ùåëåïó ñâîãî «ï³äî-
ï³÷íîãî». À ñåíñàö³éíîþ ðîäçèí-
êîþ íîìåðà ñòàíå âèñòóï ð³äê³ñ-
íîãî êðîêîäèëà-àëüá³íîñà, ÿêèé
çäèâóº ãëÿäà÷³â ñâî¿ì íåçâè÷àé-
íèì âèãëÿäîì.

«Â³äâåðòî êàæó÷è, ëþáëþ êðî-
êîäèë³â ³ áîþñü ¿õ,— çàóâàæóº Ëþä-
ìèëà Øåâ÷åíêî. — Ñïðîáóþ ä³ç-
íàòèñü, ÷è º â íèõ ïî÷óòòÿ ïðèâ’ÿ-
çàíîñò³. Äðåñèðóâàëüíèê óæå çà-
ïðèì³òèâ, ùî êîëè êðîêîäèë ðà-
íèòü éîãî ðóêó, òî ïîò³ì â³ä÷óâàº
ñâîþ ïðîâèíó — áåðó÷è ¿æó â³ä-
õîäèòü ó ñòîðîíó».

Àëå åêñòðèì íà àðåí³ öèðêó íà
öüîìó íå çàê³í÷óºòüñÿ. Àòðàêö³îí
«Äðåñèðîâàí³ ëåâè òà òèãðè» Þë³¿
òà Ìèêîëè Êîçèðºâèõ îá³öÿº âðà-
çèòè íå ëèøå ëþáèòåë³â âåëèêèõ
ê³øîê, àëå ³ âñ³õ ãëÿäà÷³â áåç âè-
íÿòêó. Àäæå êóëüá³ò ëåâèö³ Åëüçè
÷åðåç ãîëîâó — öå òðþê, ÿêèé ìîæ-
íà çàíåñòè äî ñâ³òîâîãî ðåêîðäó.

À ÿêùî çàóâàæèòè, ùî ïîäðóææÿ
Êîçèðºâèõ — ºäèí³ äðåñèðóâàëü-
íèêè, ÿê³ íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ êî-
ëåã, ïðàöþþòü ç³ çì³øàíîþ ãðó-
ïîþ ê³øîê, ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî
âîíè ïî-ñïðàâæíüîìó «õâîð³þòü»
öèðêîì. ßê â÷èâ ¿õ â³äîìèé äðåñè-
ðóâàëüíèê, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà-
¿íè Âîëîäèìèð Øåâ÷åíêî.

Çâè÷àéíî æ, íîâà öèðêîâà ïðî-
ãðàìà íå îá³éäåòüñÿ ³ áåç ãóìîðó.
À õòî çìîæå êðàùå ðîçñì³øèòè
ïóáë³êó, í³æ êëîóíè — áðàòè Îëåã
òà Êîñòÿíòèí Ãåðàñèìåíêè? Òîæ
íà ä³òâîðó ³ äîðîñëèõ óæå ÷åêàþòü
ãëÿäàöüê³ ì³ñöÿ ó êðóãëîìó çàë³,
ÿêèé íàãàäóº îêðåìó ïëàíåòó, íà-
çâà ÿêî¿ — «Öèðê» �

Äíÿìè Íàö³îíàëüíèé öèðê Óêðà¿íè ïðåçåíòóâàâ ñâîþ íîâó

ïðîãðàìó — ÿê çàâæäè îðèã³íàëüíó, íàïîâíåíó ñþðïðèçàìè ³

äèâàìè, à öüîãî ðàçó ùå é ñïîâíåíó åêñòðèìó ³ áàëàíñóþ÷ó íà

ìåæ³ ðåàëüíîñò³ òà ôàíòàñòèêè.Äèâóâàòèìóòü,ðîçâàæàòèìóòü,

ñì³øèòèìóòü ïóáë³êó â öüîìó ñåçîí³ ÿê â³ò÷èçíÿí³, òàê ³ çàðó-

á³æí³ àðòèñòè öèðêó ó ãàðìîí³éí³é ïðîïîðö³¿ — «ô³ôò³-ô³ôò³».

Ìàðèíà ÌÀÐ×ÅÍÊÎ, Ãðèãîð³é ÊÓÁËÀÍÎÂ (ôîòî) | «Õðåùàòèê»

� Ó íîâ³é ïðîãðàì³ Íàö³îíàëüíîãî öèðêó Óêðà¿íè ãëÿäà÷³ 
ïîáà÷àòü «êàó÷óêîâèõ» àêðîáàò³â ³ ñï³âàþ÷èõ êðîêîäèë³â

Åêñòðèì íà àðåí³

Íàéá³ëüø çàõîïëþþ÷èì
âèäîâèùåì º âèñòóï íà ìàíåæ³

20 í³ëüñüêèõ òà 
ì³ññ³ñ³ïñüêèõ êðîêîäèë³â,

äîâæèíà ÿêèõ ñÿãàº 3-õ ìåòð³â

Òðàäèö³éíî ðîçâàæàòèìóòü ïóáë³êó
êëîóíè– áðàòè Îëåã òà Êîñòÿíòèí
Ãåðàñèìåíêè 

Ñïðàâæíüîþ «áîìáîþ» íîâî¿ ïðîãðàìè º ìîíãîëüñüê³ àêðîáàòè, ÿê³ äåìîíñòðóþòü
íåáåçïå÷í³ ñòðèáêè ó ïîâ³òð³ òà âðàæàþ÷³ êîìá³íàö³¿

Ï³ä êóïîëîì öèðêó ë³òàòèìóòü íå ëèøå ïîâ³òðÿí³ ã³ìíàñòè, à é åêñòðåìàëüíèé âåëîñèïåäèñò ç ²òàë³¿, ÿêèé ðóõàòèìåòüñÿ 
ó íåçâè÷àéí³é ñôåð³ áåç ñòðàõîâêè 

Þë³ÿ Êîçèðºâà ç ÷îëîâ³êîì – ºäèí³ äðåñèðóâàëüíèêè, ÿê³, íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ êîëåã,
ïðàöþþòü ç³ çì³øàíîþ ãðóïîþ òâàðèí 
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