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Êðàñà ³ ïîäâèã
Ï³äï³ëüíèö³ Òåòÿí³ Ìàðêóñ ïîñòàâèëè ïàì’ÿòíèê

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Мон мент Тетяні Мар с від рили
вівторо Бабином яр , що в Шевчен-
івсь ом районі. За своє недов е життя
вона знищила десят и фашистів. Крас -
ня зводила з роз м ба атьох німець их
війсь ових, чим вдало орист валися
підпільни и. На двадцять др ом році
життя після п'ятимісячно о ат вання
дівчин розстріляли. Тетяні Мар с при-
своєно звання "Герой У раїни" з досто-
єнням ордена "Золота Зір а".

²ñòèíà, ùî êðàñà âðÿòóº ñâ³ò, â³äîìà óñ³ì. Òà íå
âñ³ çíàþòü êîíêðåòí³ ôàêòè, êîëè óêðà¿íñüê³ æ³í-
êè çàâäÿêè ñâî¿é âðîä³ ðÿòóâàëè Â³ò÷èçíó. ×àñòî ïî-
ºäíàííÿ êðàñè òà ïàòð³îòèçìó ïðåäñòàâíèöü ïðå-
êðàñíî¿ ïîëîâèíè ëþäñòâà ñòàâàëî âèçíà÷àëüíèì ó
ïåðåìîç³ íàä çàïåêëèì âîðîãîì. Òàêîþ áóëà Òåòÿ-
íà Ìàðêóñ — íåïåðåâåðøåíà êðàñóíÿ ³ â³äâàæíà
ïàòð³îòêà.

Ó â³âòîðîê ïàì'ÿòíèê ó÷àñíèö³ àíòèíàöèñòñüêî-
ãî ï³äï³ëëÿ â³äêðèëè ó Áàáèíîìó ÿðó íà ðîç³ âóëèöü
Îëåíè Òåë³ãè òà Äîðîãîæèöüêî¿. "Ìè âøàíîâóºìî
ïàì'ÿòü ïðî þíó ºâðåéñüêó ä³â÷èíó Òåòÿíó Ìàðêóñ,
ÿêà â ðîêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè áåçñòðàøíî
áîðîëàñÿ ïðîòè îêóïàíò³â. Ïîïðè æîðñòîê³ êàòóâàí-
íÿ âîíà íå âèäàëà æîäíîãî ñâîãî ñîðàòíèêà. Öèì
ïàì'ÿòíèêîì ìè ùå ðàç âøàíîâóºìî ñîòí³ òèñÿ÷
ºâðå¿â, ÿêèõ ïî-çâ³ðÿ÷îìó ðîçñòð³ëÿëè â Áàáèíîìó
ÿðó. Â³ääàºìî äàíèíó ¿õí³é ìóæíîñò³, ñò³éêîñò³ é
ñàìîïîæåðòâ³", — íàãîëîñèâ ìåð Ëåîí³ä ×åðíî-
âåöüêèé.

Ìîíóìåíò çâåëè ç ³í³ö³àòèâè ªâðåéñüêî¿ ðàäè
Óêðà¿íè òà ôîíäó "Ïàì'ÿòü Áàáèíîãî ÿðó" ³ îñîáèñ-
òî éîãî ãîëîâè ²ëë³ Ëèâ³òàñà. Ì³ñüêà âëàäà ðàäî
ï³äòðèìàëà ïðîåêò, àäæå âøàíóâàííÿ ãåðî¿÷íèõ ïîñ-
òàòåé — ñïðàâà ã³äíà óâàãè.

"Ìè ÿê âëàäà ìàêñèìàëüíî äîêëàëè çóñèëü ³, íå-
çâàæàþ÷è íà ñèëó-ñèëåííó ôîðìàëüíîñòåé, ÿê³ ñòî-
ñóþòüñÿ â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òîð³ê ïðèé-
íÿëè â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ, ³ âæå ñüîãîäí³ â òàêîìó
ïàì'ÿòíîìó äëÿ áàãàòüîõ êèÿí ì³ñö³ ìîæåìî â³äêðè-
òè ìîíóìåíò ö³é ãåðî¿÷í³é ëþäèí³", — çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ñåðã³é Ðóäèê. Ìàòåð³àëüíó
ï³äòðèìêó íàäàëè Ëåîí³ä ×åðíîâåöüêèé òà ìåöåíà-
òè. Íàä ïðîåêòîì ïðàöþâàëè ñêóëüïòîð Âàëåð³é
Ìåäâåäºâ òà àðõ³òåêòîð ªâãåí³é Êîñò³í.

Äî ñëîâà, â³äâàæíó ï³äï³ëüíèöþ íàãîðîäæåíî ìå-
äàëÿìè "Ïàðòèçàíó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè", "Çà
îáîðîíó Êèºâà". À â 2006 ðîö³ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ¿é ïðèñâîºíî çâàííÿ "Ãåðîé Óêðà¿íè" ç
óäîñòîºííÿì îðäåíà "Çîëîòà Ç³ðêà".

Íàãàäàºìî, Òåòÿíà Ìàðêóñ íàðîäèëàñÿ 21 âåðåñ-
íÿ 1921 ðîêó â ì³ñò³ Ðîìíè íà Ñóìùèí³ ó ºâðåé-
ñüê³é ðîäèí³. Â³äîìà ñâîºþ äèâåðñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ ïðîòè ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Ç ïåðøèõ äí³â
îêóïàö³¿ Êèºâà áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü ó ï³äï³ëüí³é
áîðîòüá³. Äëÿ íå¿ âèãàäàëè ëåãåíäó, í³áèòî âîíà —
ãðóçèíêà, êíÿæíà Ìàðêóñèäçå, äî÷êà êíÿçÿ, ðîç-
ñòð³ëÿíîãî á³ëüøîâèêàìè, ³ õî÷å ïðàöþâàòè íà âåð-
ìàõò. Äî ä³â÷èíè çàëèöÿâñÿ íå îäèí í³ìåöüêèé îô³-
öåð, ÷èì êîðèñòóâàëèñÿ ï³äï³ëüíèêè. Ïðàöþþ÷è â
îô³öåðñüê³é ¿äàëüí³, Ìàðêóñ òðó¿ëà íåëþä³â, ïðè-
÷îìó ¿¿ í³êîëè â öüîìó íå ï³äîçðþâàëè. À ñâî¿ì çà-
ëèöÿëüíèêàì ï³äï³ëüíèöÿ ïðèçíà÷àëà ïîáà÷åííÿ â
ì³ñöÿõ, äå íà íèõ ÷åêàëà çàñ³äêà. Çàãàëîì Òåòÿíà
Ìàðêóñ çíèùèëà ê³ëüêà äåñÿòê³â ôàøèñò³â. 22 ñåðï-
íÿ 1942 ðîêó ä³â÷èíó çààðåøòóâàëè ãåñòàï³âö³. ¯¿
äîâãî é æîðñòîêî êàòóâàëè, àëå âîíà í³êîãî íå âè-
äàëà. 29 ñ³÷íÿ 1943 ðîêó 22-ð³÷íó Òåòÿíó Ìàðêóñ
ðîçñòð³ëÿëè â Áàáèíîìó ÿðó
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У Києві з’явився ще один пам’ятни жінці
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Äëÿ çàõèñíèê³â ñòîëèö³ ó ìåð³¿ âëàøòóâàëè ñâÿòî

Ó ïîíåä³ëîê â Êîëîíí³é çà-
ë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³äçíà÷èëè 66-ò³
ðîêîâèíè çâ³ëüíåííÿ Êèºâà
â³ä ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.
Çà òðàäèö³ºþ íàêðèëè ñòîëè,
çà ÿêèìè ðîçì³ñòèëîñÿ ìàéæå
300 çàïðîøåíèõ. Âåòåðàíè
ìîãëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ, âèïè-

òè “áîéîâ³ ñòî ãðàì³â” ³ çâè-
÷àéíî æ çãàäàòè òèõ, õòî íå
ïîâåðíóâñÿ ç æîðñòîêèõ áî¿â.

Íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿ ïî-
³ìåííî çãàäàëè Ãåðî¿â Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó, êîòð³ â³ääàëè
æèòòÿ çà çâ³ëüíåííÿ ì³ñòà. Öå
çâàííÿ áàãàòüîì ³ç íèõ áóëî
ïðèñâîºíî ïîñìåðòíî. Ç³ ñëî-

âàìè ïîäÿêè â àäðåñó âåòåðà-
í³â âèñòóïèëà ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ðåíà
Ê³ëü÷èöüêà.

“Íàùàäêè çàâæäè ãîðäèòè-
ìóòüñÿ äîðîãèìè ³ ñëàâíèìè
³ìåíàìè òèõ, õòî â³ääàâ æèò-
òÿ çà ìèð ³ ùàñòÿ Óêðà¿íè.
Ñâÿòà ïàì’ÿòü ïðî íèõ íå
çíèêíå â ñòîë³òòÿõ. Ïðèãàäà-
ºìî îñ³íü 43-44 ðîê³â, ÿêà
ïðèíåñëà äîâãîî÷³êóâàíó ïå-
ðåìîãó íàä îêóïàíòàìè. Ò³ëü-
êè ï³ä ÷àñ ôîðñóâàííÿ Äí³ï-
ðà ïîëÿãëè ñîòí³ òèñÿ÷ ñîëäà-
ò³â. Øàíà ³ ïîâàãà ïàðòèçà-
íàì-ï³äï³ëüíèêàì, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ìîæíà ñì³ëèâî íàçâàòè
5-ì íåâèäèìèì óêðà¿íñüêèì
ôðîíòîì. Ñõèëèìî ãîëîâè ïå-
ðåä æ³íêàìè, ÿê³ íà ôðîíòàõ ³

â òèëó íàáëèæàëè ïåðåìî-
ãó”,— ñêàçàëà âîíà. Ïàí³
Ê³ëü÷èöüêà òàêîæ çà÷èòàëà
ïîçäîðîâëåííÿ â³ä ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ëåîí³äà ×åðíîâåöüêî-
ãî. Âîíà çàïåâíèëà, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà ³ íàäàë³ ï³êëóâà-
òèìåòüñÿ ïðî ñâî¿õ ãåðî¿â.

Êèÿíè ñâÿòî øàíóþòü ïàì’-
ÿòü ãåðî¿â-âèçâîëèòåë³â. Ó ì³ñ-
ò³ â³äêðèòî 19 ìåìîð³àëüíèõ
êîìïëåêñ³â, 80 ìóçå¿â, 109
ïàì’ÿòíèê³â, 60 ìåìîð³àëüíèõ
äîøîê, 68 ïàì’ÿòíèõ ê³ìíàò â
ó÷áîâèõ çàêëàäàõ óâ³÷íèëè ³ñ-
òîð³þ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè. ²ìåíàìè á³ëüø í³æ 100
ãåðî¿â íàçâàíî âóëèö³ ñòîëè-
ö³. Âñüîãî çà çâ³ëüíåííÿ Êè-
ºâà çàãèíóëî 470 òèñÿ÷ ñîëäà-
ò³â. ¯õíþ ïàì’ÿòü âøàíóâàëè
õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ
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Ïðèâ³òàííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç Äíåì ïðàö³âíèê³â 
ïðîêóðàòóðè

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè òà âåòåðàíè 
îðãàí³â ïðîêóðàòóðè!

Ïðèéì³òü ìî¿ ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè
ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ïðàö³âíèê³â ïðîêóðàòóðè!

Öå ñâÿòî ìåí³ äóæå áëèçüêå, àäæå ÿ òåæ ó
ìèíóëîìó ïðàöþâàâ ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè.
Òîìó ÿ äîáðå ðîçóì³þ ³ ïîä³ëÿþ âàø³ áóäåí-
í³ òðóäíîù³ òà òóðáîòè. Ñàìå â³ä âàøîãî ñóì-
ë³ííÿ çàëåæèòü çáåðåæåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñòà-
á³ëüíîñò³, ãðîìàäÿíñüêîãî ìèðó òà ñïîêîþ,
çì³öíåííÿ çàêîííîñò³ òà ïðàâîïîðÿäêó, íà-
ä³éíèé çàõèñò ñóñï³ëüñòâà â³ä ïðîÿâ³â çëî-
÷èííîñò³, äîòðèìàííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäè-
íè â Óêðà¿í³. ß ãëèáîêî âäÿ÷íèé âàì çà ñà-
ìîâ³ääàíó ïðàöþ, íàä³éí³ñòü, áåçìåæíó â³ä-
äàí³ñòü, ìóæí³ñòü òà âèòðèìêó!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ âàì íåïîõèòíî-
ñò³ ó ñëóæ³íí³ Ïðàâä³ òà ïîäàëüøèõ ïðîôå-
ñ³îíàëüíèõ äîñÿãíåíü! Õàé ëþáîâ ð³äíèõ ç³-
ãð³âàº âàøå ñåðöå ³ íàëàøòîâóº íà íîâ³ ïå-
ðåìîãè! Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó òà
ìèðíîãî íåáà!

Щиро ваш
Київсь ий місь ий олова
Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ

ОО ФФ ІІ ЦЦ ІІ ЙЙ НН ОО

Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè 
ÑÍ²Äó â³äêðèþòü 
êàá³íåòè äîâ³ðè

Ó â³âòîðîê â Óêðà¿í³ â³äçíà÷èëè Âñåñâ³ò-
í³é äåíü áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì. ßê ðîçïîâ³-
ëà “Õðåùàòèêó” Íàòàëÿ Ãóñºâà ç Óïðàâë³í-
íÿ ñòàòèñòèêè, ó ñòîëèö³ íà äèñïàícåðíî-
ìó îáë³êó ïåðåáóâàº 6235 ãðîìàäÿí ³ç ä³à-
ãíîçîì â³ðóñ ³ìóíîäåô³öèòó ëþäèíè (Â²Ë),
ç ÿêèõ 510 õâîðèõ íà ÑÍ²Ä. Äëÿ äîáðîâ³ëü-
íîãî, àíîí³ìíîãî îáñòåæåííÿ ìåøêàíö³â
Êèºâà íà íàÿâí³ñòü àíòèò³ë äî Â²Ë ó êîæ-
íîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó ðàéîí³ ì³ñòà â³ä-
êðèòî êàá³íåòè äîâ³ðè. Ç ïî÷àòêó íèí³ø-
íüîãî ðîêó ¿õ â³äâ³äàëè 81,7 òèñ. ìåøêàí-
ö³â ñòîëèö³

×èíîâíèêè òà ñèëîâèêè 
çäàâàòèìóòü êðîâ

3 ãðóäíÿ â Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é ðàä³ â³ä-
áóäåòüñÿ äîíîðñüêèé çàá³ð êðîâ³, ç äîïîìî-
ãîþ ÿêî¿ ïîò³ì ë³êóâàòèìóòü õâîðèõ òà âèãî-
òîâëÿòèìóòü ñïåö³àëüí³ ë³êàðñüê³ ïðåïàðàòè.
Êðîâ çäàâàòèìóòü êåð³âíèêè Ãîëîñ³¿âñüêîãî
ðàéîíó, â³éñüêîâîñëóæáîâö³ “Áåðêóòó”, äå-
ïóòàòè ðàéðàäè òà êåð³âíèêè êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Îðãàí³çàòîðè çàêëèêàþòü äî-
ëó÷èòèñÿ äî àêö³¿ âñ³õ íåáàéäóæèõ. “Äîêè
ìè ïðàöþºìî, ðîçâàæàºìîñÿ, ïðîñòî æèâå-
ìî, òèñÿ÷³ ëþäåé “çàâèñàþòü” ì³æ æèòòÿì òà
ñìåðòþ â î÷³êóâàíí³ ïîòð³áíî¿ ïîðö³¿ êðîâ³.
Ìè ìîæåìî ¿ì äîïîìîãòè”,— êàæå çàñòóï-
íèê ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ Ìèêîëà Äà-
íåâè÷. Çá³ð êðîâ³ ïðîâîäèòèìåòüñÿ 3 ãðóäíÿ
ç 10.00 äî 14.00 çà àäðåñîþ: ïðîñïåêò 40-ð³÷-
÷ÿ Æîâòíÿ, 38-44, 1 ïîâåðõ, ê. 53. Ïðè ñîá³
òðåáà ìàòè ïàñïîðò òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä.
Òåëåôîíè äëÿ êîíòàêòó: 259-73-15 òà 
066-146-94-69

Âåòåðàíàì ïîäÿêóâàëè

Òðåòüîãî ãðóäíÿ â Óêðà¿í³ 17 ð³ê ïî-
ñï³ëü â³äçíà÷àòèìóòü Ì³æíàðîäíèé äåíü
³íâàë³ä³â. Â³äîìî, ùî äëÿ ëþäåé ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè ó ñòî-
ëèö³ ðîáëÿòü ÷èìàëî. Çîêðåìà, âëàäà ì³ñ-
òà çàêóïîâóº òðîëåéáóñè, àâòîáóñè âèíÿò-
êîâî íèçüêîï³äëîãîâ³, äîðîæíèêè ìîí-
òóþòü íà çóïèíêàõ ñïåö³àëüí³ áîðäþðè,
à â ìåòðîïîë³òåí³ âñòàíîâëþþòü ñïåö³-
àëüí³ äîð³æêè äëÿ ëþäåé ³ç ñëàáêèì çî-
ðîì. Íîâ³ áóäèíêè òà ï³äçåìí³ ï³øîõ³ä-
í³ ïåðåõîäè çäàþòü â åêñïëóàòàö³þ ç ïàí-
äóñàìè òà ë³ôòàìè äëÿ â³çî÷íèê³â. Óñ³ ö³
çàõîäè ïåðåäáà÷åíî ñïåö³àëüíîþ ïðîãðà-
ìîþ “Áåçáàð’ºðíå ñåðåäîâèùå”.

Äíÿìè â Ïàëàö³ ñïîðòó áóëî â³äêðèòî
âèñòàâêó ðîá³ò ï³äïðèºìñòâ, íà ÿêèõ ïðà-
öþþòü ³íâàë³äè. ßê ðîçïîâ³â “Õðåùàòè-
êó” çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè â Êèºâ³ Îëåã Íà-
ñòîÿùèé, íà ñüîãîäí³ êîæåí äâàäöÿòèé
ìåøêàíåöü ñòîëèö³ — ëþäèíà ç îáìåæå-
íèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. “Çàãà-
ëîì â ñòîëèö³ ìåøêàº 137 071 ëþäèíà çà-
çíà÷åíî¿ êàòåãîð³¿,— ïîâ³äîìèâ â³í.— Ñå-
ðåä íèõ íàéá³ëüøå ³íâàë³ä³â II ãðóïè —
75 841 îñîáà, äî III ãðóïè íàëåæèòü
41 398, äî I — 16 909. Îêð³ì öüîãî, 2923
îñîáè — öå ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè ó â³ö³ äî 18 ðîê³â”.

Â³í äîäàâ, ùî òîð³ê ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêî-
ñò³ âïåðøå âèçíàíèõ ³íâàë³äàìè äëÿ ìàé-
æå 7,5 òèñÿ÷³ îñ³á ñêëàäåíî ³íäèâ³äóàëü-
í³ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿.

Çà ñëîâàìè ïàíà Íàñòîÿùîãî, îñîáëè-
âîãî âøàíóâàííÿ ³ â³äçíà÷åííÿ çàñëóãî-
âóþòü ò³ ëþäè ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ íå âïàëè â ðîçïà÷, à
áåðóòü ïîñèëüíó àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðî-
ìàäñüêîìó æèòò³, çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì.
“Íàïðèêëàä, íèí³ â ñòîëèö³ çàðåºñòðîâà-
íî ìàéæå 30 òèñ. ïðàöþþ÷èõ ³íâàë³ä³â (ç
ÿêèõ — 15570 ÷îëîâ³êè ³ 14 364 — æ³í-
êè),— ïîâ³äîìèâ â³í.— ² öå áåç óðàõó-
âàííÿ òèõ, õòî çàéíÿòèé íà ñòàòèñòè÷íî
ìàëèõ ï³äïðèºìñòâàõ òà ó ïðèâàòíèõ ï³ä-
ïðèºìö³â”. Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ, íà ñüî-
ãîäí³ öåíòðè ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîæóòü
çàáåçïå÷èòè ðîáîòîþ 592 îñîáè ç îáìå-
æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. Òîð³ê
áóëî çàáåçïå÷åíî ðîáîòîþ 173 ëþäèíè-
³íâàë³äà.

Ç’ÿñóâàëîñÿ òàêîæ, ùî íàðàç³ â ñòîëè-
ö³ íàâ÷àºòüñÿ 3133 ñòóäåíòè-³íâàë³äè (òî-
ð³ê áóëî 2122 îñ³á), ç ÿêèõ ó âèøàõ I-II
ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ ïåðåáóâàº 225 îñ³á, ó
III-IV ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ — 2908 îñ³á. Ìà-
ëî òîãî, òîð³ê 668 ñïîðòñìåí³â-³íâàë³ä³â
â³äâ³äóâàëè ð³çíîìàí³òí³ ñåêö³¿ â äèòÿ÷î-
þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øêîëàõ
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Ñòîëèöÿ îáëàøòîâóº 
æèòòÿ áåç áàð’ºð³â
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
“Õðåùàòèê”

Нині в столиці ожен двадцятий — людина з обмеженими фізични-
ми можливостями. Усі вони мають змо на рівні з іншими меш ан-
цями міста працювати, навчатися вищих навчальних за ладах,
займатися спортом. Для їхньо о нормально о перес вання містом
розроблено спеціальн про рам . Вона передбачає низь опідло ові
автоб си і тролейб си, спеціальні панд си та ліфти в житлових
приміщеннях, ма азинах, підземних пішохідних переходах. О рім
цьо о, в столиці є підприємства, я і надають людям з обмеженими
фізичними можливостями робот .

Ó ì³ñò³ ïðîæèâàº 137 òèñÿ÷ ³íâàë³ä³â

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

З на оди свят вання 66-х ро овин звільнення Ки-
єва від німець о-фашистсь их за арбни ів Ко-
лонній залі иївсь ої мерії вшанов вали ветеранів
Вели ої Вітчизняної війни. На свято їх зібралося
приблизно 300 осіб. Захисни ів столиці привітала
перший заст пни олови КМДА Ірена Кільчиць а.
Вона запевнила, що столична влада і надалі пі -
л ватиметься про ветеранів.

Ветерани столиці висловили вдячність столичній владі за т рбот
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про погодження тарифів на послуги 

з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій

Розпорядження № 1334 від 30 листопада 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�
герой Київ”, “Про житлово�комунальні послуги”, “Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяль�
ності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових терито�
рій”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формуван�
ня тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, наказу Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.09.2001 № 176 “Про затвердження Методич�
них рекомендацій щодо участі суб’єктів підприємницької діяльності в утриманні будинків і прибудинкових
територій”, наказу Державного комітету України по житлово�комунальному господарству від 04.08.97 № 59
“Про затвердження Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу,
зайнятих утриманням житлового фонду” з метою поетапного приведення тарифів до економічно обґрун�
тованих витрат в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити тарифи на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, які надаються житло�
во�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвлас�
ників багатоквартирних будинків, іншими балансоутриму�
вачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або
управителями жилих будинків по кожному будинку окремо,
що додаються.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�

ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу

Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

від  30 листопада  2009 року 
№1334

Тарифи 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

для житлово�будівельних кооперативів, об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків та інших балансоутримувачів жилих

будинків, уповноважених ними осіб або управителів жилих будинків
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27 11 2 ТОВ "Житлово-сервісна
омпанія "Управдом"

в л.Здолб нівсь а 3- 2,69 2,18

28 12 2 ТОВ "Житлово-сервісна
омпанія "Управдом"

в л.Здолб нівсь а 9-б 2,90 2,35

Деснянсь ий район

29 1 3 ЖБК "№15" в л.Братиславсь а 32 1,91 1,91

30 2 3 ЖБК "С дноб дівни -14" просп.Мая овсь о о Володимира 4-в 1,65 1,44

31 3 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 15 1,41 1,41

32 4 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 16 1,36 1,36

33 5 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 17 1,32 1,32

34 6 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 18 1,30 1,30

35 7 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 19 1,39 1,39

36 8 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 20 1,47 1,47

37 9 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 21 1,35 1,35

38 10 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 22 1,34 1,34

39 11 3 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

Війсь ове містеч о №161 24 1,37 1,37

40 12 3 СБЖКГ філіал
"Енер осервіс
Київенер о"

в л.Вол ова Космонавта 10-а 4,82 4,56

Дніпровсь ий район

41 1 4 ДП Хлібо омбінат №11,
цех №4 ВАТ "Київхліб"

в л.Черні івсь а 51 3,37 3,37

42 2 4 ЖБК "Ва оноремонтни -2" просп.Ват тіна Генерала 4-б 1,86 1,44

43 3 4 ЖБК "Констр тор" в л.Ент зиастів 47/1 1,99 1,00

44 4 4 ЖБК "Політехні -3" б льв.Р санівсь ий 1 2,60 2,60

45 5 4 ЖБК "Техні а" в л.Березня івсь а 14 1,50 1,06

Оболонсь ий район

46 1 5 ЖБК "Автомобіль" в л.Полярна 3 2,40 1,94

47 2 5 ЖБК "Аерофлот-2" в л.Малиновсь о о Маршала 27/23 2,77 2,12

48 3 5 ЖБК "Е ономіст-72" в л.Полярна 3 2,40 1,94

49 4 5 ЖБК "Молодіжний-8" просп.Оболонсь ий 32 2,83 2,05

50 5 5 ЖБК "Оболонь-4" просп.Героїв Сталін рада 39-б 2,80 2,44

51 6 5 ЖБК "Полі рафіст" в л.Полярна 3 2,40 1,94

52 7 5 ОСББ "Квазар-10" в л.Бережансь а 12-а 2,70 2,25

Печерсь ий район

53 1 6 ЖБК "На а" в л.Червоноармійсь а 51 2,07 1,96

54 2 6 ТОВ "Житлово-сервісна
омпанія "Управдом"

в л.Підвисоць о о Професора 6-в 3,32 2,73

55 3 6 СБЖКГ філіал
"Енер осервіс
Київенер о"

Набережно-Печерсь а доро а 8 1,39 1,39

Подільсь ий район

56 1 7 ЖБК "Авіатор-8" просп.Гон адзе Геор ія 11 2,12 1,76

57 2 7 ЖБК "Автомат-3" в л.Мостиць а 14 2,50 2,05

58 3 7 ЖБК "Верстат-2" в л.Греч а Маршала 12-а 1,50 1,50

59 4 7 ЖБК "Верстат-11" просп.Свободи 1/60-а 2,54 1,78

60 5 7 ЖБК "Дніпровець-3" в л.Греч а Маршала 12-б 3,04 3,04

61 6 7 ЖБК "Квазар-2" пров.Квітневий 7 2,27 1,94

62 7 7 ЖБК "Кристал-2" просп.Гон адзе Геор ія 18-а 2,08 1,61

63 8 7 ЖБК "Кристал-10" просп."Правди" 37 2,12 1,68

64 9 7 ЖБК "Мотозаводець-3" пров.Квітневий 3 2,38 2,04

65 10 7 ЖБК "Мотозаводець-7" в л.Ужвій Наталії 9 2,16 1,70

66 11 7 ЖБК "Транзистор" в л.Греч а Маршала 11 1,91 1,62

67 12 7 ЖБК "Юпітер-1" просп.Гон адзе Геор ія 4 2,33 1,93

68 13 7 КЖКП
"А ропромб дінд стрія"

в л.Вітряні Гори 1 2,98 2,98

Святошинсь ий район

69 1 8 ДП "У раїнсь ий
на ово-дослідний
інстит т зв'яз "

просп.Перемо и 15-й м 3 3,24 3,24

70 2 8 ЖБК "Автомат" просп.Корольова А адемі а 4 2,21 1,58

71 3 8 ЖБК "Алмаз-2" в л.Я ба Коласа 6-д 2,34 1,77

72 4 8 ЖБК "Верстат-9" просп.Корольова А адемі а 8 1,95 1,74

73 5 8 ЖБК "Е с аваторщи -1" в л.Т л зи 18 2,17 2,17

74 6 8 ЖБК "Е с аваторщи -1" просп.К рбаса Леся 14-а 2,23 1,65

75 7 8 ЖБК "Інди атор-12" в л.Ст са Василя 28-а 2,18 1,74

76 8 8 ЖБК "Обчислювач-14" в л.Доброхотова А адемі а 17 2,13 1,38

77 9 8 ЖБК "Політ" в л.На мова Генерала 23-б 1,38 1,15

78 10 8 ЖБК "Си нал" в л.Картвелішвілі 3 1,85 1,65

79 11 8 ТОВ "Явір-Житлоб д-2" б льв.Кольцова 14-д 2,66 2,04

80 12 8 ТОВ "Явір-Житлоб д-2" б льв.Кольцова 14- 2,63 1,99

81 13 8 ТОВ "Явір-Житлоб д-2" б льв.Кольцова 14-з 2,63 1,99

82 14 8 ТОВ "Явір-Житлоб д-2" б льв.Кольцова 14-е 2,52 1,47

1 2 3 4 5 6 7 8

Голосіївсь ий район

1 1 1 ЖБК
"Держплановець-2"

в л.Горь о о 88 2,48 2,00

2 2 1 ЖБК "Молодіжний-12" в л.Горь о о 156 2,14 1,70

3 3 1 ЖБК "Молодіжний-12" в л.Горь о о 158 2,04 1,50

4 4 1 ЖБК "Молодіжний-12" в л.Горь о о 160 2,00 1,66

5 5 1 ЖБК "Печерсь ий-ІІ" просп.Соро аріччя Жовтня 124 орп.1 1,80 1,80

6 6 1 КДВП "Конта т"
УТОГ

в л.К станайсь а 4 2,00 2,00

7 7 1 ОСББ "С п тни " в л.Ломоносова 31 орп.1 1,90 1,90

8 8 1 ОСББ "С п тни " в л.Ломоносова 31 орп.2 1,90 1,90

9 9 1 СБЖКГ філіал
"Енер осервіс
Київенер о"

в л.Промислова 4/2 2,95 2,95

10 10 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л.Крейсера "Аврора" 1-1 3,04 2,42

11 11 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л.Лятошинсь о о Композитора 26-а 3,20 1,49

12 12 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л.Лятошинсь о о Композитора 26-б 3,29 2,27

13 13 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л.Смолича Юрія 6-а 3,26 2,68

14 14 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л.Я бовсь о о Маршала 2-б 2,94 2,29

15 15 1 ТОВ "ЖЕК-107" в л.Я бовсь о о Маршала 9 3,20 2,31

Дарниць ий район

16 1 2 ЖБК "Б дівельни -13" в л.Княжий Затон 3 2,51 2,32

17 2 2 ЖБК "Б дівельни -13" в л.Княжий Затон 5 2,51 2,32

18 3 2 ЖБК "Б дівельни -13" в л.Княжий Затон 7 2,51 2,32

19 4 2 ЖБК
"Метроб дівни -3"

в л.Вербиць о о Архіте тора 14-б 1,55 1,36

20 5 2 ЖК "Вз ттєви -5" в л.Р ден о Лариси 9 2,30 1,92

21 6 2 ОСББ "Атлант" в л.Вишня івсь а 3 2,16 1,88

22 7 2 ОСББ "Джерела" в л.Вишня івсь а 13 1,35 1,25

23 8 2 ОСББ "Мрія-С" в л.Сормовсь а 18 1,32 1,32

24 9 2 ТОВ "Е.К."Комфорт-
Майстер"

в л.Пчіл и Олени 2-б 2,85 2,25

25 9 2 ТОВ "ЖЕК-2617" в л.Бориспільсь а 26- 1,66 1,44

26 10 2 ТОВ "ЖЕК-2617" в л.Бориспільсь а 26-ж 1,47 1,30
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83 15 8 ТОВ "Явір-Житлоб д-2" б льв.Кольцова 14-л 2,65 2,01

Солом'янсь ий район

84 1 9 ЖБК "Гідроприлад-76" в л.Островсь о о Ми оли 11 2,04 1,57

85 2 9 ЖБК "Киян а" в л.Єревансь а 14-б 2,03 2,03

86 3 9 ЖБК "Ма істраль" в л.Вол о радсь а 19 2,20 1,60

87 4 9 ЖБК "Марс-5" в л.Ушинсь о о 6 2,25 2,00

88 5 9 ЖБК "Марс-5" в л.Ушинсь о о 8 2,25 2,00

89 6 9 ЖБК "Марс-5" в л.Ушинсь о о 12 2,25 2,00

90 7 9 ЖБК "Марс-5" в л.Ушинсь о о 14 2,25 2,00

91 8 9 ЖБК "Робітниця-2" в л.Вол о радсь а 2 1,83 1,83

92 9 9 КЖКП
"А ропромб дінд стрія"

в л.Волинсь а 25 3,38 2,57

93 10 9 ОК "Си нал-1" в л.Радчен а Петра 4 2,50 2,00

94 11 9 ОСББ "Волинь" в л.Волинсь а 10 3,00 3,00

95 12 9 ОСББ "Металіст" в л.Металістів 11-а 1,79 1,79

Шевчен івсь ий район

96 1 10 ЖБК "Десна" в л.Щ сєва А адемі а 10-а 2,57 2,15

97 2 10 ЖБК "Дніпровець" в л.Саратовсь а 6/42 2,45 2,45

98 3 10 ЖБК "Л ч-2" в л.Тимофеєвої Галі 17 3,25 3,25

99 4 10 ЖБК "Нив и" в л.Краснодарсь а 44 2,44 2,44

100 5 10 ЖБК "Прое т вальни " в л.Доро ожиць а 16-а 2,70 2,70

101 6 10 ЖБК "Радянсь ий лі ар" в л.Вели а Житомирсь а 17 2,40 2,40

102 7 10 ЖБК "Стріла" в л.Котовсь о о 21 2,17 2,17

103 8 10 ЖБК "У ольо " в л.Тешебаєва 1 3,29 2,38

104 9 10 ЖБК "6-й Радянсь ий" просп.Перемо и 7-б 1,68 1,68

105 10 10 ЗАТ "АБС-УКР" в л.Пимонен а 19-21 3,47 3,47

106 11 10 КЖКП
"А ропромб дінд стрія"

в л.Злато стівсь а 44/22 3,13 2,61

107 12 10 КЖКП
"А ропромб дінд стрія"

в л.Злато стівсь а 48 2,99 2,54

108 13 10 КЖКП
"А ропромб дінд стрія"

в л.Злато стівсь а 48/5 2,81 2,37

109 14 10 Київсь е вартирно-
е спл атаційне
правління

в л.Андрющен а Гри орія 6-в 7,04 7,04

110 15 10 ОЖБК "Політехні " в л.Салютна 27 1,47 1,47

111 16 10 ОСББ "Ромаш а" в л.Павлівсь а 4-8 2,03 1,42

112 17 10 ОК "Педа о -1" в л.Борща івсь а 12 2,78 2,01

113 18 10 ТОВ "Житло-Б д" в л.Павлівсь а 18 2,15 1,91

114 19 10 ТОВ "Планета Житло-
Сервіс"

б льв.Шевчен а Тараса 27-б 14,91 9,96

Вартість витрат на повірку, обслуговування і ремонт одного квартирного засобу обліку
холодної або гарячої води на 1 кв.м загальної площі квартир на місяць без ПДВ (грн.)

У квартирах, обладнаних одним лічильником 0,03
У квартирах, обладнаних двома лічильниками                  0,06
У квартирах, обладнаних чотирма лічильниками 0,12

Заст пни олови — ерівни апарат Б.Стичинсь ий

Про подовження дії розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 31.08.2009 № 978, № 979
Розпорядження № 1335 від 30 листопада 2009 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 842�р “Про зупинен�
ня дії деяких розпоряджень голови Київської міської держадміністрації з питань встановлення (погоджен�
ня) тарифів на житлово�комунальні послуги в м. Києві”, з метою недопущення зупинки підприємств, які
виробляють та надають житлово�комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно
обґрунтованих витрат, визначених висновками Державної інспекції з контролю за цінами в м. Києві, на ви�
конання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні
заходи з посилення фінансово�бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансо�
вої кризи на економіку України”, введеного Указом Президента України від 24 жовтня 2008 № 965/2008,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Подовжити на січень�березень 2010 року дію розпо�
ряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

від 31.08.2009 № 978 “Про встановлення тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”;

від 31.08.2009 № 979 “Про погодження тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій”.

2. Першому заступникові голови Київської міської держав�
ної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас�
ти на заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Про затвердження тарифів на теплову енергію, 
встановлення та погодження тарифів на комунальні 

послуги з централізованого опалення 
і постачання гарячої води для населення

Розпорядження № 1333 від 30 листопада 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні", “Про столицю України — місто�
герой Київ", “Про теплопостачання", “Про житлово�комунальні послуги", Правил надання послуг з цен�
тралізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами і доповненнями), Порядку формування тари�
фів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опален�
ня і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 № 955
(із змінами і доповненнями), на виконання рішення Київської міської ради від 13.10.2009 № 498/2567 “Про
зниження тарифів на тепло, гарячу воду (в частині витрат енергії на нагрів) до рівня тарифів, які діяли до
01.06.09", з урахуванням Меморандуму про порозуміння між виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією), НАК “Нафтогаз України", АК “Київенерго" щодо забезпе�
чення сталої роботи енергетичного комплексу міста Києва під час опалювального сезону 2009/2010 ро�
ків, з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово�комунальні послуги,
в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Затвердити тарифи на теплову енергію, що вироб�
ляється АК “Київенерго" та ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцентраль"
для відпуску балансоутримувачам теплових пунктів, в то�
му числі житлово�експлуатаційним організаціям, житлово�
будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників ба�

гатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жи�
лих будинків усіх форм власності, для вироблення/ство�
рення комунальних послуг з централізованого опалення і
постачання гарячої води населенню, за виключенням теп�
лової енергії, що відпускається ЗАТ “ЕК “ДАРтеплоцен�

траль" через теплові пункти, які знаходяться на балансі АК
“Київенерго", та ввести в дію з 01.01.2010, що додають�
ся.

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 1 цьо�
го розпорядження, враховують вартість теплової енергії,
виробленої на ТЕЦ, витрати на виробництво теплової
енергії на котельнях, вартість транспортування до тепло�
вих пунктів (незалежно від їх балансової належності), а в
інших випадках — до межі балансової належності та ви�
трати на постачання юридичним особам.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з цен�
тралізованого опалення і постачання гарячої води вико�
навцям цих послуг комунальної форми власності для
здійснення розрахунків з населенням та погодити на цьо�
му рівні тарифи на зазначені послуги виконавцям цих по�
слуг інших форм власності, та ввести в дію з 01.01.2010,
що додаються.

Взяти до відома, що тарифи, зазначені в пункті 2 цьо�
го розпорядження, враховують вартість холодної води,
яка закуповується для виробництва послуг з централізо�
ваного постачання гарячої води усіма балансоутримува�
чами теплових пунктів, в тому числі АК “Київенерго" (в час�
тині теплових пунктів, що знаходяться на її балансі та в
зоні теплопостачання АК “Київенерго") і ЗАТ “ЕК “ДАРтеп�
лоцентраль" — на теплових пунктах, що знаходяться на
балансі АК “Київенерго" в зоні теплопостачання ЗАТ “ЕК
“ДАРтеплоцентраль".

3. Виконавцям послуг з централізованого опалення та
постачання гарячої води проводити розрахунки зі спожи�
вачами відповідно до Правил надання послуг з централі�
зованого опалення, постачання холодної та гарячої води
і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами і допов�
неннями).

У разі, якщо виконавець не є виробником, відносини
між виконавцем та виробником регулюються окремим до�
говором за істотними умовами, як передбачено ст.26 За�
кону України “Про житлово�комунальні послуги".

4. Виконавчим органам районних в м. Києві рад (район�
ним в м. Києві державним адміністраціям) звернути ува�
гу, що прийняття в експлуатацію квартир (після їх пере�
планування та ремонту, з поліпшеним благоустроєм і
встановленням не передбаченого попереднім проектом
обладнання (басейнів, саун, гідромасажу)) можливе ли�
ше при наявності засобів обліку холодної та гарячої води
та погодження проектів з теплопостачальними підприєм�
ствами, ВАТ “АК “Київводоканал", балансоутримувачами
теплових пунктів та балансоутримувачами жилих будин�
ків.

5. Виконавчим органам районних в м. Києві рад (район�
ним в м. Києві державним адміністраціям), Головному
управлінню житлового господарства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) до 01.02.2010 повідомити про завершення укла�
дання договорів між виконавцями комунальних послуг і
споживачами.

6. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), виконавчим органам
районних в м. Києві рад (районним в м. Києві державним
адміністраціям):

забезпечити безумовне виконання розпорядження Ки�
ївської міської державної адміністрації від 28.12.2006

№ 1838 “Про соціальний захист населення міста Києва в
умовах запровадження економічно обґрунтованих цін та
тарифів на житлово�комунальні послуги" (із змінами і до�
повненнями);

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню
субсидій громадянам, які звернулись з цього питання, та
провести перерахунки призначених субсидій.

7. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), виконавчим органам
районних в м. Києві рад (районним в м. Києві державним
адміністраціям) забезпечити безумовне виконання розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 25.06.2009
№ 712 “Про надання щомісячної адресної безготівкової
допомоги окремим категоріям соціально незахищених
верств населення м. Києва в зв’язку з поетапним приве�
денням тарифів на комунальні послуги до економічно об�
грунтованих витрат" (із змінами і доповненнями).

8.  Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та просити по�
стійну комісію Київської міської ради з питань бюджету
та соціально�економічного розвитку та постійну комісію
Київської міської ради з питань охорони здоров’я та со�
ціального захисту внести, при необхідності, пропозиції
виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації) щодо забезпечення гаранто�
ваного рівня соціального обслуговування населення у
зв’язку із поетапним приведенням тарифів на житлово�
комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.

9.  Організаціям та установам, які проводять нараху�
вання платежів населенню за житлово�комунальні послу�
ги, нарахування субсидій та компенсацій для відшкоду�
вання витрат на оплату житлово�комунальних послуг, про�
вести нарахування плати за житлово�комунальні послуги
та відповідних пільг.

10.  Комунальному підприємству “Головний інформа�
ційно�обчислювальний центр" відповідно до укладених
угод з організаціями та установами, які проводять нара�
хування платежів населенню за житлово�комунальні по�
слуги, проводити друкування рахунків на їх оплату та роз�
щеплення платежів населення за комунальні послуги на
рахунки виробників та виконавців цих послуг.

11. Визнати такими, що втратили чинність з моменту
введення в дію тарифів, розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 15.10.2009 №1192 “Про затвердження
тарифів на теплову енергію, встановлення та погоджен�
ня тарифів на комунальні послуги з централізованого опа�
лення і постачання гарячої води для населення".

12. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
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Тарифи
на теплову енергію, що виробляється АК “Київенерго” та ЗАТ “ЕК

“ДАРтеплоцентраль” для відпуску балансоутримувачам теплових пунк�
тів, в тому числі житлово�експлуатаційним організаціям, 

житлово�будівельним кооперативам, об’єднанням співвласників 
багатоквартирних будинків, іншим балансоутримувачам жилих 

будинків усіх форм власності, 
для вироблення/створення комунальних послуг з централізованого

опалення і постачання гарячої води населенню

*)Тариф на теплову енергію застосовується, якщо будинковий засіб обліку теплової енергії належить балансоутримува�
чу жилого будинку або відсутній.

Примітки:
1. Тарифи на теплову енергію застосовуються і при розрахунках з балансоутримувачами теплових пунктів, житлово�екс�

плуатаційними організаціями, житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будин�
ків, іншими балансоутримувачами жилих будинків усіх форм власності, за теплову енергію, яка використана ними на влас�
ні потреби.

2. Для розрахунку за теплову енергію із майстернями членів творчих спілок, у випадку укладення ними прямих догово�
рів з АК “Київенерго” та ЗАТ  “ЕК “ДАРтеплоцентраль”, застосовується тариф, встановлений для житлово�експлуатаційних
організацій.
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Назва підприємства
Тариф за 1Г ал ( рн)

без ПДВ з ПДВ

АК "Київенер о" 94,64
94,33*

113,57
113,20*

ЗАТ "ЕК "ДАРтеплоцентраль" 94,64
94,33*

113,57
113,20*
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Тарифи
на комунальні послуги з централізованого опалення 

і постачання гарячої води виконавцям цих послуг комунальної форми
власності для здійснення розрахунків з населенням

*Розрахунки за опалення проводяться щомісячно протягом року.

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
— з релігійними організаціями, в частині жилих приміщень, де проживають монахи та монахині;
— з членами творчих спілок для приміщень майстерень�студій, у випадку укладення прямих договорів з виконавцями

послуг.

2. Опалювана площа квартири — площа всіх житлових та підсобних приміщень квартири (житлових кімнат, кухні, туале�
ту, ванної кімнати, перегородок, коридорів, комірчини тощо) в межах внутрішньої поверхні стін і перегородок квартири без
урахування площі неопалювальних лоджій і балконів.

3. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних квартирних та будинкових засобів обліку.

4. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, обладнаними душами,
враховано вартість 3,5 куб. м води, що підігрівається.

5. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних умивальниками, мий�
ками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м води, що підігрівається.

6. В тарифі на гарячу воду в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ваннами, обладнаними
душами, враховано вартість 2,8 куб. м води, що підігрівається.

7. В тарифі на гарячу воду на 1 особу в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м холодної води, що підігрівається.

8. В тарифах на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг вра�
ховані витрати виконавців послуг за нарахування, збір та облік платежів, підприємств, організацій та установ — за прийом
та перерахування платежів та витрати КП “Головний інформаційно�обчислювальний центр", що визначені на підставі укла�
дених договорів.

8.1. У випадку реалізації виконавцями комунальних послуг іншим виконавцям, розрахунки проводяться за тарифами змен�
шеними на витрати, що передбачені у п.8, тобто за тарифами для виробника послуг.
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№
п/п

Наймен вання Одиниця вимір Тариф,
рн за одиницю вимір

за місяць
(з ПДВ)

1. Централізоване опалення при наявності
б дин ово о та вартирних засобів облі
теплової енер ії, я а ви ористов ється на
опалення, для проведення розрах н ів з
населенням

1 Г ал 130,60

2. Централізоване опалення для населення (при
відс тності б дин ових та вартирних засобів
облі теплової енер ії)

1 в.м опалюваної площі
в місяць

1,60*

3. Централізоване опалення в опалювальний сезон
для нарах вань піль та с бсидій при проведенні
розрах н ів з населенням за по азаннями
б дин ово о та вартирних засобів облі
теплової енер ії

1 в.м опалюваної площі
в місяць

3,20

4. Гаряча вода в ртожит ах на 1 особ в місяць 10,55

5. Гаряча вода для населення при наявності
вартирно о або б дин ово о засоб облі
арячої води

1 б.м 8,80

6. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами,
обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 30,80

7. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних
мивальни ами, мий ами та д шами

на 1 особ в місяць 20,67

8. Гаряча вода в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами,
обладнаними д шами

на 1 особ в місяць 24,63

Про встановлення та погодження 
тарифів на комунальні послуги з централізованого 

постачання холодної води і водовідведення холодної 
та гарячої води для населення

Розпорядження № 1332 від 30 листопада 2009 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житлово�комунальні по�
слуги”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про питну воду та питне водопостачання”, Порядку
формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого по�
становою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 (із змінами і доповненнями), Правил надання
послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердже�
них постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами і доповненнями), Правил ко�
ристування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунк�
тах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово�комунального господарства України від
27.06.2008 № 190, з метою поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат та не�
допущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово�комунальні послуги, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1. Погодити ВАТ “АК “Київводоканал” тарифи на кому�
нальні послуги з централізованого постачання холодної во�
ди, в тому числі холодної води, що використовується для
вироблення/створення комунальних послуг з централізова�
ного постачання гарячої води, та водовідведення холодної
і гарячої води, для здійснення розрахунків виробника послуг
ВАТ “АК “Київводоканал” з виконавцями цих послуг усіх форм

власності (при наявності відповідних будинкових засобів об�
ліку), та ввести в дію з 01.01.2010, що додаються.

2. Погодити тарифи на комунальні послуги з централізо�
ваного постачання холодної води і водовідведення холодної
та гарячої води для проведення розрахунків виробника цих
послуг ВАТ “АК “Київводоканал” з виконавцями цих послуг
усіх форм власності (при відсутності відповідних будинко�

вих засобів обліку), та ввести в дію з 01.01.2010, а що до�
даються.

3. Встановити тарифи на комунальні послуги з централі�
зованого постачання холодної води і водовідведення холод�
ної та гарячої води виконавцям цих послуг комунальної фор�
ми власності для здійснення розрахунків з населенням, і
погодити на цьому рівні тарифи на зазначені послуги вико�
навцям усіх інших форм власності, та ввести в дію з
01.01.2010, що додаються.

4. Головному управлінню житлового господарства вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Головному управлінню комунального
господарства виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Головному управлін�
ню з питань цінової політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по�
стійно проводити методично�роз’яснювальну роботу з ви�
робниками, виконавцями та споживачами комунальних по�
слуг стосовно проведення розрахунків за комунальні послу�
ги з централізованого постачання холодної води та водовід�
ведення холодної та гарячої води.

5. Взяти до уваги, що:
погоджені для ВАТ “АК “Київводоканал”, як виробника, та�

рифи на комунальні послуги з централізованого постачан�
ня холодної води, в тому числі холодної води, що викорис�
товується для вироблення/створення комунальної послуги
з централізованого постачання гарячої води, застосовують�
ся при розрахунках за спожиті послуги з житлово�експлу�
атаційними організаціями (далі ЖЕО), житлово�будівельни�
ми кооперативами (далі ЖБК), об’єднаннями співвласників
багатоквартирних будинків (далі ОСББ), іншими балансоут�
римувачами жилих будинків, уповноваженими ними особа�
ми або управителями жилих будинків усіх форм власності,
з фізичними особами — власниками будинків садибного ти�
пу, з балансоутримувачами теплових пунктів та іншими юри�
дичними особами відповідно до укладених з ними догово�
рів;

погоджені для ВАТ ”АК “Київводоканал”, як виробника, та�
рифи на комунальні послуги з централізованого водовідве�
дення холодної та гарячої води застосовуються при розра�
хунках за спожиті послуги з ЖЕО, ЖБК, ОСББ та іншими ба�
лансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими ними
особами або управителями жилих будинків усіх форм влас�
ності, з фізичними особами — власниками будинків садиб�
ного типу та іншими юридичними особами відповідно до
укладених з ними договорів.

6. Балансоутримувачам теплових пунктів, в тому числі
АК “Київенерго”, в частині теплових пунктів, що знаходять�
ся на її балансі:

завершити укладання з ВАТ “АК “Київводоканал” догово�
рів на придбання холодної води, що використовується для
вироблення/створення послуги з централізованого постачан�
ня гарячої води.

починаючи з 01.01.2010 забезпечити щомісячне підпи�
сання актів звіряння з ВАТ “АК “Київводоканал” фактичних
обсягів холодної води, використаної на власні потреби та від�
повідних обсягів водовідведення, та холодної води, що ви�
користовується для вироблення/створення комунальної по�
слуги з централізованого постачання гарячої води, згідно з
показаннями засобів обліку або за нормативом, врахованим
у тарифах на 1 особу (при відсутності засобів обліку гаря�
чої води).

7. Житловим організаціям усіх форм власності забезпе�
чити:

щомісячне (до укладання договорів на придбання холод�
ної води між балансоутримувачами центральних та індиві�
дуальних теплових пунктів і ВАТ ”АК “Київводоканал”) в зо�
ні теплових пунктів, що не належать житловим організаці�
ям, підписання актів звіряння з ВАТ “АК “Київводоканал” та
теплопостачальними підприємствами фактичних обсягів хо�
лодної води, що використовується для вироблення/ство�
рення комунальної послуги з централізованого постачання
гарячої води, згідно з показаннями засобів обліку або за
нормативом, що врахований в тарифі на 1 особу (у випад�
ку відсутності будинкових засобів обліку гарячої води), а та�
кож прийнятої до оплати кількості теплової енергії на вироб�
ництво цієї послуги;

надання ВАТ ”АК “Київводоканал” повної інформації
стосовно орендарів та власників нежитлових приміщень
у жилих будинках та у окремо стоячих нежитлових будів�
лях і власників та квартиронаймачів квартир, які вико�
ристовують їх не за призначенням, що підключені до внут�
рішньобудинкових мереж холодного та гарячого водопос�
тачання і водовідведення, з метою застосування до об�
сягів спожитих ними послуг тарифів відповідної групи
споживачів.

8. Виконавчим органам районних в м. Києві рад (район�
ним в м. Києві державним адміністраціям) вжити невідклад�
них заходів щодо погашення ЖЕО, ЖБК, ОСББ, іншими жит�
лово�експлуатаційними організаціями боргів за послуги з
централізованого постачання холодної води і водовідведен�
ня холодної та гарячої води, які надані населенню, та недо�
пущення їх накопичення.

9. Виконавцям послуг з централізованого постачання
холодної води та водовідведення холодної і гарячої води
проводити розрахунки з населенням відповідно до пока�
зань будинкових та квартирних засобів обліку, а у разі їх
відсутності — за нормативом, тобто тарифом на 1 особу,
як передбачено Правилами надання послуг з централізо�
ваного опалення, постачання холодної та гарячої води і во�
довідведення, затвердженими постановою Кабінету Мініс�
трів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами і доповнен�
нями).

10. Головному управлінню комунального господарства

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) спільно з Головним управлінням
житлового господарства виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації), з метою
приведення норм споживання холодної та гарячої води до
їх фактичного споживання, в термін до 01.01.2010, викона�
ти роботи щодо замовлення спеціалізованим науково�до�
слідним організаціям розробки нормативів споживання на�
селенням послуг з централізованого постачання холодної
та гарячої води і водовідведення, та повідомити про це ви�
конавчий орган Київської міської ради (Київську міську дер�
жавну адміністрацію).

11. Взяти до уваги, що в разі встановлення засобів об�
ліку холодної води на відгалуженні до водопідігрівача в ін�
дивідуальному тепловому пункті жилого будинку, мешкан�
цям нараховуються усі обсяги гарячої води за його показан�
нями.

12. Виконавчим органам районних в м. Києві рад (район�
ним в м. Києві державним адміністраціям), Головному управ�
лінню житлового господарства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), до
01.02.2010, повідомити про укладання договорів між вико�
навцями комунальних послуг і споживачами.

13. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), виконавчим органам районних
в м. Києві рад (районним в м. Києві державним адміністра�
ціям):

забезпечити безумовне виконання розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 28.12.2006 № 1838
“Про соціальний захист населення міста Києва в умовах за�
провадження економічно обґрунтованих цін та тарифів на
житлово�комунальні послуги” (із змінами і доповненнями);

організувати роботу по найшвидшому нарахуванню суб�
сидій громадянам, які звернулись з цього питання та про�
вести перерахунки призначених субсидій.

14. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), виконавчим органам районних
в м. Києві рад (районним в м. Києві державним адміністра�
ціям) забезпечити безумовне виконання розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 25.06.2009 № 712 “Про надан�
ня щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим ка�
тегоріям соціально незахищених верств населення м. Києва
в зв’язку з поетапним приведенням тарифів на комунальні
послуги до економічно обґрунтованих витрат” (із змінами і
доповненнями).

15. Головному управлінню соціального захисту населен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), Головному фінансовому управ�
лінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та просити постійну комі�
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку та постійну комісію Київської міської
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту внес�
ти, при необхідності, пропозиції виконавчому органу Київ�
ської міської ради (Київській міській державній адміністра�
ції) щодо забезпечення гарантованого рівня соціального об�
слуговування населення у зв’язку із поетапним приведен�
ням тарифів на житлово�комунальні послуги до економічно
обґрунтованого рівня.

16. Організаціям та установам, які проводять нарахуван�
ня платежів населенню за житлово�комунальні послуги, на�
рахування субсидій та компенсацій для відшкодування ви�
трат на оплату житлово�комунальних послуг, провести на�
рахування плати за житлово�комунальні послуги та відпо�
відних пільг.

17. Комунальному підприємству “Головний інформацій�
но�обчислювальний центр” відповідно до укладених угод з
організаціями та установами, які проводять нарахування
платежів населенню за житлово�комунальні послуги, прово�
дити друкування рахунків на їх оплату та розщеплення пла�
тежів населення за комунальні послуги на рахунки вироб�
ників та виконавців цих послуг.

18. Визнати такими, що втратили чинність з моменту
введення в дію тарифів, розпорядження виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

від 29.04.2009 № 516 “Про встановлення та погодження
тарифів на комунальні послуги з централізованого постачан�
ня холодної води і водовідведення холодної та гарячої води
для населення”;

від  30.06.2009 № 759 “Про внесення змін до розпоря�
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 29.04.2009 № 517”;

від 31.08.2009 № 980 “Про встановлення та погодження
тарифів на комунальні послуги з централізованого постачан�
ня холодної води і водовідведення холодної та гарячої води
для населення”;

від 15.10.2009 № 1193 “Про подовження дії розпоря�
джень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31.08.2009 № 978, №
979, № 980”.

19. Першому заступникові голови Київської міської дер�
жавної адміністрації Бассу Д. Я. прийняти рішення щодо ви�
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпо�
рядження.

20. Контроль за виконанням цього розпорядження по�
класти на заступників голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова Л. Черновець ий
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№ п/п Наймен вання Одиниця
вимір

Тариф, рн
за одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води з ваннами,
обладнаними д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

15,78

8,88
6,90

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води, обладнаних
мивальни ами, мий ами та д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

10,04

5,65
4,39

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води із сидячими
ваннами, обладнаними д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

11,77

6,64
5,13

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:
- без централізовано о постачання арячої води з
водопроводом та аналізацією без ванн, з
азопостачанням, в том числі:
вода
водовідведення
- з ваннами і азовими олон ами, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом, аналізацією та ваннами з
водона рівачами, що працюють на твердом паливі, в
том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення
- водозабірні в личні олон и

1 особа

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

10,33
5,83
4,50
16,36
9,23
7,13
12,91

7,29
5,62
8,18
4,62
3,56
2,43

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том
числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

5,17

2,92
2,25

6. Холодна вода при наявності вартирно о або
б дин ово о засоб облі холодної води

1 б.м 1,62

7. Водовідведення холодної води при наявності
вартирно о або б дин ово о засоб облі холодної
води

1 б.м 1,25

8. Водовідведення арячої води при наявності вартирно о
або б дин ово о засоб облі арячої води

1 б.м 1,25

9. Водовідведення арячої води в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води з ваннами,
обладнаними д шами

1 особа 4,38

10. Водовідведення арячої води в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води, обладнаних
мивальни ами, мий ами та д шами

1 особа 2,94

11. Водовідведення арячої води в б дин ах з
централізованим постачанням арячої води із сидячими
ваннами, обладнаними д шами

1 особа 3,50

12. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,50

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках з членами творчих спілок для приміщень майстерень�студій, у випадку укла�

дення ними прямих договорів з виконавцями послуг.
2. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних будинкових та квартирних засобів обліку.
3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�

ладнаними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.
4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних уми�

вальниками, мийками та душами, враховано вартість 3,5 куб. м води та стоків.
5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ван�

нами, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб. м води та стоків.
6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом

та каналізацією без ванн, з газопостачанням враховано вартість 3,6 куб. м води та стоків.
7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом

та каналізацією з ваннами і газовими колонками враховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.
8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопрово�

дом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м води та
стоків.

9. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопроводом
і каналізацією (без ванн), враховано вартість 2,85 куб. м води та стоків.

10. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних колонок враховано вартість 1,5 куб. м води.
11. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гуртожитках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.
12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, облад�

наними душами, враховано вартість 3,5 куб. м стоків.
13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних уми�

вальниками, мийками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м стоків.
14. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ван�

нами, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м стоків.
15. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.
16. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість стічних вод приймається рівною загальній кількості спожитої хо�

лодної та гарячої води.
17. В тарифах на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення холодної та гаря�

чої води виконавцям цих послуг для здійснення розрахунків з населенням враховані витрати виконавців послуг в розмірі
5,5 відсотка, в тому числі:

4 відсотки — за нарахування, збір та облік платежів;
1 відсоток — підприємствам, організаціям та установам за прийом та перерахування платежів;
0,5 відсотка — КП “Головний інформаційно�обчислювальний центр”.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 листопада 2009 року

№ 1332

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної та гарячої води 
для проведення розрахунків виробника цих послуг 

ВАТ “АК “Київводоканал” з виконавцями цих послуг 
усіх форм власності 

(при відсутності відповідних будинкових засобів обліку)

Затверджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 листопада 2009 року

№ 1332

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання

холодної води і водовідведення холодної та гарячої води виконавцям
цих послуг комунальної форми власності для здійснення розрахунків 

з населенням

№ п/п Наймен вання Одиниця
вимір

Тариф, рн
за одиницю вимір
за місяць (з ПДВ)

1. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами, в
том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

14,94

8,42
6,52

2. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами,
мий ами та д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

9,52

5,36
4,16

3. Холодна вода і водовідведення в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа

-//-
-//-

11,15

6,27
4,88

4. Холодна вода та водовідведення в б дин ах:
- без централізовано о постачання арячої води з
водопроводом та аналізацією без ванн, з азопостачанням,
в том числі:
вода
водовідведення
- з ваннами і азовими олон ами, в том числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом, аналізацією та ваннами з
водона рівачами, що працюють на твердом паливі, в том
числі:
вода
водовідведення
- з водопроводом і аналізацією (без ванн), в том числі:
вода
водовідведення
- водозабірні в личні олон и

1 особа

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

-//-
-//-
-//-
-//-
-//-
-//-

9,79

5,51
4,28
15,50
8,72
6,78
12,24

6,89
5,35
7,75
4,36
3,39
2,29

5. Холодна вода і водовідведення в ртожит ах, в том числі:
вода
водовідведення

1 особа
-//-
-//-

4,89
2,75
2,14

6. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води з ваннами, обладнаними д шами

1 особа 4,16

7. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води, обладнаних мивальни ами,
мий ами та д шами

1 особа 2,79

8. Водовідведення арячої води в б дин ах з централізованим
постачанням арячої води із сидячими ваннами, обладнаними
д шами

1 особа 3,33

9. Водовідведення арячої води в ртожит ах 1 особа 1,43

Примітки:
1. Тарифи на 1 особу застосовуються при відсутності відповідних будинкових та квартирних засобів обліку.

2. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�
ладнаними душами, враховано вартість 5,5 куб. м води та стоків.

3. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних уми�
вальниками, мийками та душами, враховано вартість 3,5 куб. м води та стоків.

4. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ван�
нами, обладнаними душами, враховано вартість 4,1 куб. м води та стоків.

5. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопрово�
дом та каналізацією без ванн, з газопостачанням враховано вартість 3,6 куб. м води та стоків.

6. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопрово�
дом та каналізацією з ваннами і газовими колонками враховано вартість 5,7 куб. м води та стоків.

7. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопрово�
дом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі, враховано вартість 4,5 куб. м води та
стоків.

8. В тарифі на холодну воду і водовідведення в будинках без централізованого постачання гарячої води з водопрово�
дом і каналізацією (без ванн), враховано вартість 2,85 куб. м води та стоків.

9. В тарифі на холодну воду з водозабірних вуличних колонок враховано вартість 1,5 куб. м води.

10. В тарифі на холодну воду і водовідведення в гуртожитках враховано вартість 1,8 куб. м води та стоків.

11. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води з ваннами, об�
ладнаними душами, враховано вартість 3,5 куб. м стоків.

12. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води, обладнаних уми�
вальниками, мийками та душами, враховано вартість 2,35 куб. м стоків.

13. В тарифі на водовідведення гарячої води в будинках з централізованим постачанням гарячої води із сидячими ван�
нами, обладнаними душами, враховано вартість 2,8 куб. м стоків.

14. В тарифі на водовідведення гарячої води в гуртожитках враховано вартість 1,2 куб. м стоків.

15. У розрахунках за послуги з водовідведення кількість стічних вод приймається рівною загальній кількості спожитої
холодної та гарячої води.

Заст пни олови — ерівни апарат Б. Стичинсь ий



№
п/п

Споживачі Холодна вода Водовідведення

Тариф рн.
за 1 б.м води

Тариф рн.
за 1 б.м сто ів

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ

1. Балансо трим вачі жилих
б дин ів, повноважені ними
особи та правителі жилих
б дин ів

1,27 1,53 0,99 1,19

Погоджено
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 30 листопада 2009 року

№ 1332

Тарифи
на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води, 

в тому числі холодної води, що використовується 
для вироблення/створення комунальних послуг 

з централізованого постачання гарячої води, 
та водовідведення холодної і гарячої води, 

для здійснення розрахунків виробника послуг ВАТ 
“АК “Київводоканал”з виконавцями цих послуг усіх форм власності 

( при наявності відповідних будинкових засобів обліку)

Примітки:
1. Тарифи застосовуються при розрахунках:
з житлово�експлуатаційними організаціями, житлово�бу�

дівельними кооперативами, об’єднаннями співвласників ба�
гатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жи�
лих будинків, уповноваженими ними особами або управи�
телями жилих будинків усіх форм власності, з фізичними
особами — власниками будинків садибного типу та приват�
них будинків, з балансоутримувачами теплових пунктів та
іншими юридичними особами відповідно до укладених з ни�
ми договорів, в тому числі на власні потреби;

з релігійними організаціями, в частині жилих приміщень,
де проживають монахи та монахині;

з членами творчих спілок для приміщень майстерень�
студій, у випадку укладення ними прямих договорів з ВАТ
“АК “Київводоканал”;

з споживачами Київської області, що відносяться до цієї
групи.

Заст пни олови —
ерівни апарат Б. Стичинсь ий

РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про заснування мистецької 
премії “Майстер”

Рішення Київської міської ради № 56/1111 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до міської комплексної програми “Столична культура і мистецтво на 2006 — 2010 роки”, за�
твердженої рішенням Київради від 25.01.07 № 9/670, та з метою широкого відзначення і заохочення твор�
чих особистостей в галузі культури і мистецтв Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заснувати з 2009 року мистецьку премію “Майстер”.
2. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) розробити та затвердити положення
про мистецьку премію “Майстер”.

3. Головному управлінню культури і мистецтв виконав�
чого органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) при формуванні бюджету на 2009 та наступні роки
передбачити кошти, необхідні для виплати мистецької пре�

мії “Майстер”, у межах загальних асигнувань Головного
управління культури і мистецтв виконавчого органу Київра�
ди (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань культури та туризму.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про внесення змін до пункту 2 рішення Київської міської
ради від 24.06.2004 № 335�1/1545  “Про оформлення

права користування  земельними ділянками” 
та поновлення договору оренди земельної 

ділянки від 29.05.2006 № 82�6�00371 
товариству з обмеженою відповідальністю 
підприємству з іноземними інвестиціями 

за участю українського капіталу “Меркурі Лтд.”
для експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд цілісного майнового комплексу 
“Адміністративно�складський комплекс” 

на вул. Саперне поле, 5  у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 104/1159 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статті 33 Закону України “Про оренду землі” та враховуючи лист�звернення товариства з
обмеженою відповідальністю підпрємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу
“Меркурі Лтд.” від 07.08.2008 № 86, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 2 рішення Київської міської ра�
ди від 24.06.2004 № 335�1/1545 “Про оформлення права ко�
ристування земельними ділянками”, а саме: слово “Укрви�
но” замінити на слова “Адміністративно�складський ком�
плекс”.

2. Поновити з 30.05.2009 до 16.01.2014 договір оренди
земельної ділянки загальною площею 3,4674 га для експлу�
атації та обслуговування будівель та споруд цілісного май�
нового комплексу “Адміністративно�складський комплекс”
на вул. Саперне поле, 5 у Печерському районі м. Києва від
29.05.2006 № 82�6�00371, укладений між Київською місь�
кою радою та товариством з обмеженою відповідальністю
підприємством з іноземними інвестиціями за участю укра�
їнського капіталу “Меркурі Лтд.”

3. Товариству з обмеженою відповідальністю підприєм�
ству з іноземними інвестиціями за участю українського ка�
піталу “Меркурі Лтд.” у місячний термін звернутись до Го�
ловного управління земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київради (Київської міської державної адміністрації) із
клопотанням щодо організації робіт по внесенню змін до
договору оренди земельної ділянки від 29.05.2006 № 82�6�
00371.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, міс�
тобудування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про передачу громадянці 
Свиридовській Інні Іванівні 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд 
у пров. Дежнєва, 8�а 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 107/1162 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеуст�
рою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

вання житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. Дежнєва, 8�а у Солом’янському районі м. Києва за ра�
хунок міських земель, не наданих у власність чи користуван�
ня.

4. Громадянці Свиридовській Інні Іванівні:
4.1. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки від�

повідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управлін�

ня земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) із клопотанням щодо органі�
зації робіт по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість) та виготовленню документа, що посвідчує право
власності на земельну ділянку.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ре�
монту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що
знаходяться в межах земельної ділянки.

4.4. Питання пайової участі вирішити до початку будівниц�
тва відповідно до рішення Київради від 17.01.2008 № 3/4475
“Про бюджет міста Києва на 2008 рік” (із змінами та допов�
неннями, внесеними рішеннями Київської міської ради від
17.07.2008 № 16/16 та від 30.10.2008 № 561/561).

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управ�
ління містобудування, архітектури та дизайну міського сере�
довища від 20.11.2008 № 09�14223, Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в м. Києві
від 27.09.2007 № 05�08/7213, Київської міської санепідстанції
від 24.09.2007 № 7655, Головного управління земельних ре�
сурсів від 17.12.08 № 05�4088, дочірнього підприємства “Ін�
ститут генерального плану міста Києва” ВАТ “Київпроект” від
03.03.2007 № 644, ВАТ “Спеціалізоване управління протизсув�
них підземних робіт” від 04.12.2008 № 8/1�1753.

5. Попередити власника земельної ділянки, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тягне за собою при�
пинення права власності на неї відповідно до вимог статей
140, 143 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по�
стійну комісію Київради з питань земельних відносин, місто�
будування та архітектури.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київради
“Про бюджет міста Києва на 2009 рік”

Рішення Київської міської ради № 47/1102 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пункту 20.12 статті 20, пункту 31.10 статті 31 Регламенту Київської міської ради, затвер�
дженого рішенням Київради від 01.07.08 № 08/08, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до розгляду проект рішення Київради “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік”.

2. Постійним комісіям Київради, депутатським фракці�
ям та депутатам Київради до 16.02.09 подати пропозиції
до проекту бюджету міста Києва на 2009 рік до Головного
фінансового управління виконавчого органу Київради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та постійної комісії
Київради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку в паперовому та електронному вигляді згідно з пунк�
том 31.11 статті 31 Регламенту Київської міської ради від�
повідно до додатка.

3. Постійним комісіям Київради та депутатським фрак�
ціям провести спільне засідання з постійною комісією Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку за участю Головного фінансового управління вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної ад�
міністрації) та Головного управління економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) згідно з графіком, затвердженим роз�
порядженням заступника міського голови — секретаря Ки�
ївради.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) доопрацювати проект бюджету міста
Києва на 2009 рік з урахуванням висновків постійної комі�
сії Київради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку і подати доопрацьований проект рішення на пле�
нарне засідання сесії Київради 26.02.09.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�
економічного розвитку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додаток не друкується. 
Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради

Про внесення змін до рішення Київради від 18.12.08
№ 854/854 “Про створення Головного управління 

з питань підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу вико�
навчого органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації)”
Рішення Київської міської ради № 51/1106 від 19 лютого 2009 року

Відповідно до пунктів 5, 6 частини першої статті 26, пункту 4 статті 54 Закону України “Про місцеве са�
моврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення Київради від 18.12.08
№ 854/854 “Про створення Головного управління з питань
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)”, а са�
ме:

пункт 3 викласти у такій редакції:
“3. Внести до рішення Київської міської ради від 24.05.07

№ 721/1382 “Про діяльність виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” (із
змінами та доповненнями) такі зміни:

додаток до рішення доповнити позицією такого змісту:
— Головне управління з питань підготовки та проведен�

ня в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ро�
ку з футболу”.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію Київради з питань правопорядку, регла�
менту та депутатської етики.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

1. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та про�
екту планування його приміської зони на період до 2020 року
щодо функціонального призначення території, яка передаєть�
ся відповідно до цього рішення.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення зе�
мельної ділянки громадянці Свиридовській Інні Іванівні для бу�

дівництва та обслуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Дежнєва, 8�а у Солом’янсько�
му районі м. Києва.

3. Передати громадянці Свиридовській Інні Іванівні, за умо�
ви виконання пункту 4 цього рішення, у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,06 га для будівництва та обслугову�
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
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”. Äðóê: ÂÀÒ “Âèäàâíèöòâî “Êè¿âñüêà ïðàâäà”   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 2272
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О олошення
Про від риття провадження в адміністративній справі

щодо ос арження нормативно-правово о а та
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться адміністративна

справа за адміністративним позовом К лі Ві тора Івановича до Голови Київсь ої місь ої
державної адміністрації Черновець о о Леоніда Михайловича та Ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) про визнання невідповідними
за онодавств розпоряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) щодо встановлення тарифів на житлово- ом нальні посл и, зо -
рема: від 30.07.07 № 978, від 11.07.07 № 874, від 28.08.07 № 1127, від 30.01.09 № 95, від
30.01.09 № 96, від 30.01.09 № 97, від 29.04.09 № 516, від 29.04.09 № 517, від 29.04.09
№ 518, від 29.04.09 № 518, від 29.04.09 № 519, від 29.04.09 № 520, від 27.05.09 № 619,
від 27.05.09№620, від 31.08.09№978, від 31.08.09№979, від 31.08.09№980, від 31.08.09
№ 981 та від 30.09.2009 № 1141.

С довий роз ляд адміністративної справи призначено на 14 р дня 2009 ро о 9 оди-
ні 30 хвилин Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва (адреса с д : м. Київ, в л. Смир-
нова-Ласточ іна, 10-Б).

Øëþáíèé ïåð³îä
Êèÿíè ñòàëè á³ëüøå îäðóæóâàòèñÿ 
³ ìåíøå ðîçëó÷àòèñÿ
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У столиці зростає іль-
ість одр жень. Тіль и в
січні — вересні нинішньо-
о ро ияни лали
16868 шлюбів. Це на 648
більше, ніж за відповідний
період 2008- о. Найбіль-
ше реєстрацій Шевчен-
івсь ом районі, наймен-
ше — Солом'янсь ом
та Дніпровсь ом . Щодо
розл чень, то їх протя ом
9 місяців 2009 ро б ло
6703. Це на 647 менше,
ніж торі . За даними ста-
тисти и, найміцніші сім'ї
Печерсь ом районі. Най-
більше ж подр жніх пар
розпадається Дарниць-
ом та Дніпровсь ом
районах.

Íà äóìêó ôàõ³âö³â, îäíèì ç
îñíîâíèõ äåìîãðàô³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â º ïîêàçíèê ðåºñòðàö³¿
øëþá³â òà ðîçëó÷åíü. Öå ñîö³-
àëüíèé ³íäèêàòîð ñòàá³ëüíîñò³
æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Ñòîëè÷í³ ñòà-
òèñòèêè áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü
çáèðàþòü ³ óçàãàëüíþþòü äàí³
ùîäî ê³ëüêîñò³ øëþá³â òà ðîçëó-
÷åíü.

Òðàäèö³éíî â Óêðà¿í³ íàéá³ëü-
øå øëþá³â ðåºñòðóþòü, ÿê ³ â äàâ-
í³ ÷àñè, âîñåíè. Îäíàê îñòàíí³ì
÷àñîì ìîëîäÿòà íàìàãàþòüñÿ çðî-
áèòè ç öåðåìîí³¿ îäðóæåííÿ íå-
çàáóòíº âèäîâèùå, ³íîä³ øîó.
Çîêðåìà, çàâ÷àñíî îáèðàþòü äà-
òó ðåºñòðàö³¿, ùîá âîíà îáîâ'ÿç-
êîâî âèïàäàëà íà "ùàñëèâå ÷èñ-
ëî". Ïî÷àòîê âåñ³ëüíîãî áóìó ðîç-
ïî÷àâñÿ ï³ñëÿ 2006-ãî. Òàê,
7.07.2007 ó ñâ³ò³ áóëî âñòàíîâëå-
íî ðåêîðä çà ê³ëüê³ñòþ âåñ³ëü.
Ò³ëüêè â Óêðà¿í³ çàðåºñòðóâàëè 5
òèñÿ÷ øëþá³â.

Íà ùàñëèâó äàòó òîð³ê —
8.08.2008 — ò³ëüêè â Öåíòðàëüíî-
ìó ÐÀÃÑ³ îäðóæèëèñÿ 74 ïàðè, à
íèí³øíüîãî — 65.

ßê ðîçïîâ³ëà "Õðåùàòèêó" ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè
Êèºâà Îëåíà Êë³øèíà, êîëèâàí-
íÿ ïîêàçíèêà øëþáíîñò³ ó ñòî-
ëèö³, ÿê ³ çàãàëîì ïî Óêðà¿í³, ïî-
â'ÿçàíî ç òðàäèö³éíèì çìåíøåí-
íÿì ê³ëüêîñò³ îäðóæåíü ó âèñî-
êîñíèé ð³ê òà çá³ëüøåííÿì ¿õ ó
ðîêè, ùî ìåæóþòü ç íèì. "Òàê,
ó 2007-ìó — ïåðåä âèñî-
êîñíèì — ð³âåíü øëþáíîñò³ çð³ñ
äî 10 ðåºñòðàö³é íà 1000 îñ³á,—
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Êë³øèíà.— À
2008-ãî öåé ïîêàçíèê äîð³âíþ-
âàâ 7,9 â³äñîòêà". Çà ñëîâàìè
Îëåíè Êë³øèíî¿, ó ñ³÷í³ — âå-
ðåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëè-
ö³ óêëàäåíî 16868 øëþá³â, ùî íà
648 ðåºñòðàö³é á³ëüøå, í³æ çà
â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðî-
êó. Íàéâèùèé ïîêàçíèê (12 ðå-
ºñòðàö³é íà 1000 îñ³á) çàô³êñî-
âàíî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³,
íàéìåíøèé — Ñîëîì'ÿíñüêîìó
òà Äí³ïðîâñüêîìó.

"Çàçâè÷àé ê³ëüê³ñòü øëþá³â
çðîñòàº ó ë³òí³ ì³ñÿö³ é äîñÿãàº
ìàêñèìóìó â ñåðïí³ — âåðåñí³, —
ïîâ³äîìèëà ïàí³ Êë³øèíà. — Íà-
ïðèêëàä, ó ñ³÷í³ 2009 ðîêó çàðå-
ºñòðîâàíî 1201 øëþá, ó ñåðïí³ —
2865, ó âåðåñí³ — 2981".

Ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ñòàòèñ-
òèêè Êèºâà çáèðàþòü äàí³ é ñòî-

ñîâíî ðîçëó÷åíü. Ïðîòÿãîì 9 ì³-
ñÿö³â 2009-ãî ¿õ áóëî 6703. Ïîð³â-
íÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì ìè-
íóëîãî ðîêó öÿ öèôðà çìåíøèëà-
ñÿ íà 647. Íàéá³ëüøå ðîçëó÷åíü ó
Äí³ïðîâñüêîìó òà Äàðíèöüêîìó
ðàéîíàõ, íàéìåíøå — ó Ïå÷åð-
ñüêîìó. Òàì íà êîæíó òèñÿ÷ó êè-
ÿí ðîçïàäàþòüñÿ ò³ëüêè äâ³ ïàðè

ПП ОО ГГ ОО ДД АА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ó öåíòðàëüíèõ îáëàñòÿõ ÷à-

ñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííî-çàõ³äíèé, ï³âäåííèé, 5—8 ì/ñ.
Òåìïåðàòóðà âäåíü +8...+12°Ñ, âíî÷³ +4...+6°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðè-
ìó äî +14°Ñ; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +12...+14°Ñ, íà ñõî-
ä³ êðà¿íè +8...+12°Ñ, âíî÷³ +3...+5°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+7...+9°Ñ, âíî÷³ +4...+5°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî. ×àñîì íåâåëèêèé äîù. Â³òåð ï³âäåííèé, 5—
8 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +9...+11°Ñ, âíî÷³ +7...+8°Ñ

Найбільше столичних молодят реєстр ють стос н и Шевчен івсь ом районі

Ãîðîñêîï êèÿíèíà
íà 2 ãðóäíÿ
9.32 — фаза повно о Місяця
ОВНИ, ви д же чарівні своїй сердечній щирості й дитячій від рито-

сті, немов ян ол, що зійшов з Небес... Та ими і надалі лишайтеся! І не
"шн р йте" перед іншими! А свої д м и неодмінно з одж йте з ч жи-
ми пере онаннями.
ТЕЛЬЦІ, я що вас д ховний олод, ш айте льт рне "пасовище",

сьо одні ви йо о неодмінно знайдете. Стражденном , що ст ає две-
рі, бла одать від риється.
БЛИЗНЯТА, вчіть не на словах, а по ажіть власним при ладом, я по-

трібно робити. Особливої мобілізації творчих арсеналів потреб є про-
фесійна самореалізація. І не люйте на ачо не ативно о мин ло о. Во-
но відбирає доро оцінні сили. З пова ою та любов'ю ставтеся до парт-
нерів по роботі та шлюб . Разом ви — вели а сила.
РАКИ, ви в е зальтованом стані, том не рвіться в ата на передо-

в — перейдіть підпілля, тиш ом-ниш ом рошей заробите. Запропо-
н ють ч дов "халт р ". Тіль и ощадливо розподіляйте сили, аби не пе-
ревтомитися, бо через емоційне навантаження можете втратити онтроль
над собою і заш одити здоров'ю.
ЛЕВИ, на ам рном небосхилі сяє ясне сонце дачі, жодної хмарин-
и! Ловіть драйв! Знайомствам нинішньо о дня запро рамований щас-
ливий фінал! Тіль и не с піться на при ощання і з вели ою шаною став-
теся до ділових союзни ів, шлюбних обранців. Вони є посланцями Все-
вишньо о. А оли в їхній нат рі щось драт є, не сваріться, бо насправ-
ді то віддзер алення ваших недолі ів ( ордині), я і потрібно с н ти.
ДІВИ, в ролі вірт озно о сл жбово о інтри ана ви майже неперевер-

шені! Ці аво, а що б робив шеф без вашої мітливості, завдя и я ій ви
б д єте ар’єр насамперед йом , пост паючись та жертв ючи власни-
ми принципами?..
ТЕРЕЗИ, йте залізо по и аряче... Вас охають (очі йте освідчень),

постарайтеся відповісти взаємністю на цей божественний дар но . І
пам'ятайте, що розпочалася дворічна см а жорст их тис ів та онтро-
лю з бо партнерів. Це доля вас привчає до самодисципліни і обме-
жень, а втім, взаємна ідилія навряд чи пор шиться.
СКОРПІОНИ, ви вболіваєте за матеріальні приб т и та ар'єрне схо-

дження?.. Триво и безпідставні, майб тнє має б ти осяйним, ось-ось по-
теч ть рі ою роші... А патрона не завадить задобрити ори інальним
презентом. Дбайте про родинний доброб т, більше б вайте вдома, під-
трим йте приязні (з пра тичним підте стом) стос н и з с сідами, бра-
тами, сестрами, оле ами.
СТРІЛЬЦІ, на шлях вашо о спішно о самоствердження — зелене

світло. Ведіть ділові пере овори, домовляйтеся з посадовцями, р хай-
теся певнено до поставленої мети. Нині ви є престижною фі рою на
політичній арені, впливовість соці мі набирає запаморочливих обер-
тів! Коло приятелів обмежте, спіл йтеся лише з надійними др зями.
КОЗОРОГИ з оратим ть і вос ресатим ть тр довом марафоні. Сти-

м л є — "світять" добрі роші. Одна не перетворіться на "робота", адже
поряд з вами — живі люди. З ними треба обмінюватися д м ами, іде-
ями, досвідом, втішати, висл хов вати наболіле та зцілювати їхню д -
ш , взявши на себе роль д хівни а.
ВОДОЛІЇ, серця протилежної статі для вас немов захоплива ниж а, я

хочеться "про овтн ти" з насолодою мить. Кайф йте на радість і заряджай-
теся енер ією бла одаті! Зволі ати ні оли, час та ий швид оплинний...
РИБИ, причеп ріть сімейне ніздо, робоче місце. Не заб дьте ви ин -

ти старі речі. Нині ви ле о з ними попрощаєтеся і тим самим очистите
астральн а р від не ативної енер ії. На ар'єрних ма істралях можливі
"проб и" через он рентів, з я ими варто потовариш вати. І вам це
вдасться завдя и таємном по ровительств сильних світ цьо о

Під от вала Любов ШЕХМАТОВА,
астроло
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Втрачено свідоцтва про право власності на об'є ти нер хомо о майна

А ціонерна енер опостачальна омпанія "Київенер о" повідомляє, що б ли втраче-

ні свідоцтва про право власності на та і об'є ти нер хомо о майна:

— трансформаторна підстанція ТП-2654, розташована на в л. Бест жева Оле сандра,

32 (літера Б) (свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ№ 501820, видане на підставі на-

аз Головно о правління ом нальної власності м. Києва від 11.05.2006№ 877-В, запи-

саний реєстров ни № 140п-280 зареєстрований № 8036-п 27 червня 2006 р.);

— б дівля підстанції "Печерсь а", розташована на в л. Лейпцизь а, 13 (літера Б)

(свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ № 734767, видане на підставі на аз Голов-

но о правління ом нальної власності м. Києва від 11.05.2006 № 884-В);

— б дівля т алет підстанції "Печерсь а", розташована на в л. Лейпцизь а, 13 (лі-

тера В) (свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ № 734768, видане на підставі на а-

з Головно о правління ом нальної власності м. Києва від 11.05.2006 № 884-В);

— б дівля підстанції "Святошинсь а", розташована на просп. Перемо и, 81 (літера

А) (свідоцтво про право власності серія ЯЯЯ № 734645, видане на підставі на аз Го-

ловно о правління ом нальної власності м. Києва від 11.05.2006 № 881-В).

Втрачені свідоцтва про право власності вважати недійсними.

АК "Київенер о"


