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“Êè¿âì³ñüêáóä” ïîâåðíóëè
ì³ñòó
Àêö³îíåðè íà ïîçà÷åðãîâèõ çáîðàõ ðîçïóñòèëè êåð³âíèöòâî
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Ó÷îðà â³äáóëèñÿ ïîçà÷åðãîâ³
çáîðè àêö³îíåð³â ÕÊ "Êè¿âì³ñüê-
áóä". Ïðîâåäåííÿ ¿õ ³í³ö³þâàëà
Êè¿âðàäà, ïðî ùî ïîïåðåäíüî áó-
ëî ïîâ³äîìëåíî â îô³ö³éíèõ îð-
ãàíàõ ùå 20 ñåðïíÿ. Íà çáîðàõ
çàðåºñòðîâàíî ïðåäñòàâíèê³â
âëàñíèê³â ìàéæå 53 ìëí àêö³é,
òîáòî ïîíàä 80 % ïàêåòà. Äëÿ
ïðàâîì³ðíîñò³ çáîð³â äîñòàòíüî
á³ëüø ÿê 60 %.

Ìåòó ïîçà÷åðãîâîãî ç³áðàííÿ
àêö³îíåð³â ñòðàòåã³÷íîãî ï³äïðè-
ºìñòâà ñòîëèö³ ïîÿñíèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-

ñàíäð Ïîïîâ. "Ó ëèïí³ 2009 ðî-
êó Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ÊÌÄÀ óêëàëî äî-
ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó 80-â³äñîò-
êîâîãî ïàêåòà àêö³é õîëäèíãîâî¿
êîìïàí³¿ "Êè¿âì³ñüêáóä", ùî íà-
ëåæèòü êèÿíàì. Çà îö³íêàìè åêñ-
ïåðò³â, âàðò³ñòü ïàêåòà àêö³é áó-
ëà ñóòòºâî çàíèæåíîþ ³ ñòàíîâè-
ëà ëèøå 114 ìëí ãðí. Äîãîâ³ð êó-
ï³âë³-ïðîäàæó íå áóëî çàâåðøåíî,
³ àêö³¿ çàëèøèëèñÿ ó âëàñíîñò³
ãðîìàäè Êèºâà. Ïðîòå ì³ñòî áó-
ëî ïîçáàâëåíå ìîæëèâîñò³ çä³é-
ñíþâàòè óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íî

âàæëèâèì ï³äïðèºìñòâîì, îñ-
ê³ëüêè îðãàíè óïðàâë³ííÿ "Êè¿â-
ì³ñüêáóäó" ïðàöþâàëè íå â ³íòå-
ðåñàõ êèÿí. Ó ëèïí³ 2010-ãî áó-
ëà ñïðîáà â³ä³áðàòè àêö³¿ ó Êèºâà.
Çàâäÿêè ñï³ëüíèì çóñèëëÿì
ÊÌÄÀ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â òàê³ íåçàêîíí³ ä³¿ â÷àñíî çó-
ïèíåíî. ß íåîäíîðàçîâî çàÿâëÿâ
ïðî òå, ùî ñòðàòåã³÷íî âàæëèâ³
îá'ºêòè ìàþòü íàëåæàòè êèÿíàì.
Öå ìîÿ ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ. Õî-
÷ó ïîâ³äîìèòè ãðîìàäó ñòîëèö³ òà
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿: ùîé-
íî â³äáóëèñÿ çáîðè àêö³îíåð³â ÕÊ

"Êè¿âì³ñüêáóä", çà ðåçóëüòàòàìè
ÿêèõ îáðàíî íîâèé ñêëàä íà-
ãëÿäîâî¿ ðàäè, ãîëîâó ïðàâë³ííÿ,
ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ òà âèçíà÷åíî
íîâîãî ðåºñòðàòîðà. Â òàêèé ñïî-
ñ³á ìè â³äíîâèëè óïðàâë³ííÿ íà
öüîìó ï³äïðèºìñòâ³. Ìè ðàçîì
áóäóâàòèìåìî äîñòóïíå æèòëî,
îá'ºêòè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà îñâ³-
òè, çàáåçïå÷èìî ñâîº÷àñíå ââå-
äåííÿ â åêñïëóàòàö³þ îá'ºêò³â äî
ªâðî-2012, â ïîâíîìó îáñÿç³ âè-
êîíàºìî çîáîâ'ÿçàííÿ ïåðåä óñ³-
ìà ³íâåñòîðàìè.

Õî÷ó çàñïîêî¿òè é çàïåâíèòè
ãðîìàäó ì³ñòà, ùî "Êè¿âì³ñüêáóä"
³ íàäàë³ çàëèøàòèìåòüñÿ ñòàá³ëü-
íîþ êîìïàí³ºþ, ùî ä³ÿòèìå íà
äîáðîáóò ñòîëèö³ òà â ³íòåðåñàõ
óñ³õ êèÿí",— çâåðíóâñÿ äî êèÿí
Îëåêñàíäð Ïîïîâ.

Çà ð³øåííÿì çáîð³â ãîëîâîþ
ïðàâë³ííÿ ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä"
ñòàâ Ìèõàéëî Ãîëèöÿ, ÿêèé î÷î-
ëþº ÃÓ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ
ÊÌÄÀ. Â³í ìàº çàïðîïîíóâàòè
êàíäèäàòóðè ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ
êîìïàí³¿. Â³äó÷îðà íîâèìè ÷ëå-

íàìè íàãëÿäîâî¿ ðàäè ñòàëè
ªãîð Ðóñ³í, Àíàòîë³é Ïóêàñ òà
Âîëîäèìèð Ïîëÿ÷åíêî. Ïðèçíà-
÷åíî òàêîæ íîâèé ñêëàä ðåâ³ç³é-
íî¿ êîì³ñ³¿. Ïîïåðåäí³é ðîçïó-
ùåíî â ïîâíîìó ñêëàä³. Íîâèì
ðåºñòðàòîðîì ñòàëî ÒÎÂ "Ô³íðå-
ºñòð".

Äî ñëîâà, óæå êîëèøíº ïðàâ-
ë³ííÿ ÕÊ "Êè¿âì³ñüêáóä" ïîâ³äî-
ìèëî ïðî ñâî¿ àëüòåðíàòèâí³ çáî-
ðè àêö³îíåð³â, ïðîâåäåí³ ó÷îðà.
Íà íèõ íà÷åáòî áóëî 70 â³äñîòê³â
àêö³îíåð³â, âêëþ÷íî ç íîâèìè
àêö³îíåðàìè — â³ñüìîìà êîìïà-
í³ÿìè: Atima Limited, Altimak
Limited, Intermion Limited, Inves-
tion Limited, Vigorans Limited, In-
trapolia Limited, Surtoria Limited,
Akvista Limited. Ïðåäñòàâíèê In-
tapolia Limited ïîâ³äîìèâ, ùî
êîìïàí³þ çàðåºñòðîâàíî íà Ê³ï-
ð³. Ïåâíî, öå ³ ìàëè áóòè íîâ³
âëàñíèêè àêö³é ãðîìàäè Êèºâà ó
"Êè¿âì³ñüêáóä³", ùî íàìàãàëèñÿ
çáóòè çà 114 ìëí ãðí, òîä³ ÿê ðå-
àëüíó âàðò³ñòü åêñïåðòè îö³íþ-
þòü ó 10 ìëðä ãðèâåíü

За повернення "Київмісь б д " а ціонери олос вали одностайно
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²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
"Õðåùàòèê"

Учора на позачер ових зборах а ціонерів б ло прийнято рішення про розп с е-
рівництва омпанії "Київмісь б д", я е спроб вало торі продати 80-відсот овий
па ет а цій, що належав иївсь ій ромаді, лише за 114 млн рн за реальної вар-
тості в мільярди ривень. Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Попов пові-
домив, що тепер місто поверн ло повний онтроль над омпанією. "Та б ло, є і
б де",— с азав чиновни . "Київмісь б д" ще пот жніше дол читься до розвит
Києва, б д ватиме дост пне житло, лі арні, ш оли, інфрастр т рні об'є ти,
зо рема і до Євро-2012.
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Ñòîëè÷íó çåìëþ 
ïðîìîí³òîðÿòü

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
ÊÌÄÀ äîìîâèëîñÿ ç ÊÏ “Êè¿âñüêèé ³íñòè-
òóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí” ïðî íàäàííÿ ïî-
ñëóã ³ç ìîí³òîðèíãó ðèíêó çåìë³ â ñòîëèö³.
Âàðò³ñòü äîãîâîðó ñòàíîâèòü 226 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, ïîâ³äîìëÿþòü “Óêðà¿íñüê³ íîâèíè” ç
ïîñèëàííÿì íà ñàéò Ì³íåêîíîì³êè. Êð³ì òî-
ãî, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
ÊÌÄÀ çàïëàòèòü 780 òèñÿ÷ ãðèâåíü ÊÏ “Êè-
¿âñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí” çà çà-
âåðøåííÿ âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ ìåæ çåì-
ëåêîðèñòóâàíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Çà
çàâåðøåííÿ ðîá³ò ç³ âñòàíîâëåííÿ çîâí³øí³õ
ìåæ çåìëåêîðèñòóâàíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéî-
íó ÊÏ “Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò çåìåëüíèõ â³ä-
íîñèí” îòðèìàº 670 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à çà ïðî-
âåäåííÿ çåìëåâïîðÿäíèõ ðîá³ò ³ç âèçíà÷åí-
íÿ ìåæ çåëåíèõ çîí ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü çà-
ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó — 990 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Ñòîëè÷í³ ïîäàòê³âö³ 
âèëó÷èëè 1707 îäèíèöü 
³ãðîâîãî îáëàäíàííÿ

Ì³ñöåì, äå âèñòà÷àº ïîðóøåíü ïîäàòêîâî-
ãî çàêîíîäàâñòâà, áóâ ³ ëèøàºòüñÿ ãðàëüíèé
á³çíåñ, ÿêèé çàáîðîíåíî â Óêðà¿í³ âæå ìàé-
æå 1,5 ðîêè. Íèí³ á³ëüø³ñòü “àçàðòíèõ” ï³ä-
ïðèºìö³â ïåðåôîðìàòóâàëèñü ó íàï³âëåãàëü-
í³ çàêëàäè àáî æ ïðàöþþòü ï³ä âèãëÿäîì ²í-
òåðíåò-êàôå. Äëÿ ïîïåðåäæåííÿ òà âèÿâëåí-
íÿ òàêèõ îá’ºêò³â ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³-
ë³ö³¿ ïðîâîäÿòü ðåéäè òà ïåðåâ³ðêè òàê çâà-
íèõ ³íòåðàêòèâíèõ çàêëàä³â. ßê ïîâ³äîìèëè
“Õðåùàòèêó” â ïðåñ-öåíòð³ Äåðæàâíî¿ ïî-
äàòêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êèºâà, ï³ä ÷àñ ³íñïåê-
ö³¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ ì³ñöåâ³
ïîäàòê³âö³ â³äïðàöþâàëè ø³ñòü àäðåñ, çà ÿêè-
ìè ðîçòàøîâóâàëèñÿ â³äïîâ³äíî äî âèâ³ñîê
“²íòåðíåò-êàôå”. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê âîíè âè-
ÿâèëè òà âèëó÷èëè 62 ãðàëüí³ àâòîìàòè. Âàð-
ò³ñòü êîæíîãî “îäíîðóêîãî áàíäèòà” ñòàíî-
âèòü ïðèáëèçíî 5000 ãðí. Îêð³ì öüîãî, ï³ä
÷àñ äâîòèæíåâèõ âåðåñíåâèõ ðåéä³â ïîäàòêî-
âîþ ì³ë³ö³ºþ ðàéîíó âèÿâëåíî, îãëÿíóòî òà
âèëó÷åíî ãðàëüíèõ àâòîìàò³â íà ñóìó ìàéæå
310 òèñ. ãðí. Çàãàëîì ³ç ïî÷àòêó íàáóòòÿ ÷èí-
íîñò³ Çàêîíó “Ïðî çàáîðîíó ãðàëüíîãî á³ç-
íåñó” ïîäàòê³âöÿìè ñòîëèö³ ïåðåâ³ðåíî 833
òàêèõ îá’ºêòè. Çà ðåçóëüòàòàìè ðåéä³â çàô³ê-
ñîâàíî 87 ôàêò³â ïðîâåäåííÿ àçàðòíèõ ³ãîð,
âèëó÷åíî 1707 îäèíèöü ³ãðîâîãî îáëàäíàí-
íÿ íà ñóìó 1,9 ìëí. ãðí, ç ÿêèõ 1012 — ³ã-
ðîâ³ àâòîìàòè

Äåñíÿíñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðèâ³òàëà
ìåøêàíö³â ðàéîííîãî 
áóäèíêó äëÿ ë³òí³õ ëþäåé

Çà ³í³ö³àòèâè Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íà-
ö³é ó ïåðøèé äåíü æîâòíÿ â ñâ³ò³ â³äçíà÷à-
þòü Ì³æíàðîäíèé äåíü ëþäåé ë³òíüîãî â³-
êó. Ùîð³÷íî ïîä³þ â³äçíà÷àþòü ç ìåòîþ
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåì
ë³òí³õ ëþäåé, çàëó÷åííÿ ¿õ äî àêòèâíîãî ñó-
ñï³ëüíîãî æèòòÿ. Öüîãî äíÿ ïðåäñòàâíèêè
Äåñíÿíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ïðè-
â³òàëè ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ìåøêàþòü ó ðàéîí-
íîìó áóäèíêó äëÿ ë³òí³õ ëþäåé, ³ âðó÷èëè
¿ì ïîäàðóíêè. Íàðàç³ íà âóëèö³ Áóäèùàí-
ñüê³é çàéíÿòî 68 êâàðòèð. À ìàêñèìàëüíà
ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â — 71 ÷îëîâ³ê. Ùîá îñå-
ëèòèñÿ òóò, ñàìîòí³ì êèÿíàì ïîòð³áíî ç³-
áðàòè ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü äîêóìåíò³â ³ íàäàòè
¿õ äî â³äïîâ³äíî¿ êîì³ñ³¿ ÊÌÄÀ. Ó ðàç³ ïðèé-
íÿòòÿ ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ, ëþäèíà çìîæå
ïåðå¿õàòè äî ñîö³àëüíî¿ êâàðòèðè. “Äëÿ íà-
øèõ ï³äîï³÷íèõ ãîëîâíå — íå ê³ëüê³ñòü äå-
ë³êàòåñ³â íà ñòîë³ ³ íå êîë³ð øïàëåð ó ê³ì-
íàò³. Íàéá³ëüøèé äåô³öèò ó íàñ — öå óâà-
ãà. Âîíè òàê õî÷óòü ñï³ëêóâàííÿ, òàê ðàä³-
þòü ãîñòÿì, ùî ÷àñîì ñàìå òåïëà áåñ³äà äî-
äàº á³ëüøå ñèë, í³æ ë³êè,— çàçíà÷èëà äèðåê-
òîð ñïåö³àë³çîâàíîãî áóäèíêó äëÿ âåòåðàí³â
â³éíè òà ïðàö³, ëþäåé ë³òíüîãî â³êó òà ³íâà-
ë³ä³â (ñàìå òàê îô³ö³éíî íàçèâàºòüñÿ öåé çà-
êëàä) Íàòàë³ÿ Êàëèòà.— Òàê ùî óâàãà øà-
íîâíèõ ãîñòåé ñòàëà äëÿ ìåøêàíö³â çàêëàäó
äîðîæ÷îþ çà ïîäàðóíêè”

Ñòîëè÷íà ìåäèöèíà 
íà ïîðîç³ ðåôîðì
Åêñïåðòíà ðàäà îáãîâîðèëà, ÿê êðàùå äáàòè ïðî çäîðîâ’ÿ êèÿí

ТТ УУ РР ББ ОО ТТ АА

У райони йде
первинна медицина.
Разом із фінанс ванням

Êîæíîìó çðîçóì³ëà ³ñòèíà, ùî íàé-
ïåðøå çàâäàííÿ ìåäèöèíè — íå ë³êó-
âàííÿ, à ïðîô³ëàêòèêà õâîðîá. Ïîñò³é-
íà òóðáîòà ïðî çäîðîâ’ÿ, ïåð³îäè÷í³ îã-
ëÿäè â ë³êàðÿ, â÷àñíà ä³àãíîñòèêà — öå
êðàùå, í³æ “ðîçãð³áàòè” ðåöèäèâè õðî-
í³÷íèõ íåäóã. ×åðåç öå ì³ñüêà âëàäà, áå-
ðó÷èñü çà ðåîðãàí³çàö³þ ñèñòåìè îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ â ñòîëèö³, ðîáèòü ñòàâêó íà
ïåðâèííó ìåäèêî-ñàí³òàðíó äîïîìîãó.

Íîâà î÷³ëüíèöÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Ðà¿ñà Ìî-
³ñåºíêî êàæå, ùî íèí³ ñòîëè÷íà ìåðå-
æà ìåäçàêëàä³â íåéìîâ³ðíî ðîçãàëóæå-
íà — 81 çàêëàä çàãàëüíîþ ïîòóæí³ñòþ
58 òèñÿ÷ â³äâ³äóâàíü íà äîáó. Äîïîìîãó
íàäàþòü 6800 ë³êàð³â ³ 8900 ïðàö³âíèê³â
ñåðåäíüî¿ ìåäè÷íî¿ ëàíêè. Àëå ê³ëüê³ñòü
íå îçíà÷àº ÿê³ñòü. “Ìè ïðîàíàë³çóâàëè
ñèòóàö³þ ³ âèÿâèëè ñåðéîçí³ íåäîë³êè:
ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè íàñåëåííÿ ïðîâî-
äÿòüñÿ íåäîñêîíàëî, ìàºìî íèçüêèé ð³-
âåíü âèÿâëåííÿ çàõâîðþâàíü íà ðàíí³õ
ñòàä³ÿõ, à òàêîæ íåàäåêâàòíó îö³íêó ñòà-
íó õâîðîãî, à çâ³äñè ³ ë³êóâàííÿ òîùî”,—
çàçíà÷èëà Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî. Òåïåð ñèñ-
òåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çì³íþâàòèìåòü-
ñÿ ç ïîñèëåííÿì ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè. Âîíà, çà ñëîâàìè ïà-
í³ Ìî³ñåºíêî, çàïîá³ãàòèìå ïîøèðåííþ
õâîðîá, ³íâàë³äíîñò³ òà ñìåðòíîñò³.

Ïåðâèííà ìåäèêî-ñàí³òàðíà äîïîìî-
ãà “ïîñèëþâàòèìåòüñÿ” çàâäÿêè ë³êàðÿì
çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè â àìáóëàòîð³ÿõ ñ³-
ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Äâà ïåðøèõ ï³ëîòí³
ïðîåêòè ïðàöþâàòèìóòü ó Äàðíèöüêîìó
òà Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîíàõ. Ðåîðãàí³çà-
ö³ÿ ïåðåäáà÷àº, ùî ÿêðàç ðàéîíàì â³ä-
äàäóòü ôóíêö³þ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè, ÿñíà ð³÷, îäðàçó ç ô³íàíñóâàí-
íÿì. Ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ ï³äóòü ó ò³ çà-
êëàäè, äî ÿêèõ êèÿíè çâåðòàþòüñÿ çà íà-

äàííÿì ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. “Ïðîåêò òå-
ðèòîð³àëüíèõ ìåäè÷íèõ îá’ºäíàíü äàâ
çá³é”,— êîíñòàòóâàëà Ðà¿ñà Ìî³ñåºíêî.
Ë³êàð³ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ïðàöþâàòè-
ìóòü íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ³ç ðàéîííèìè
óïðàâë³ííÿìè. ßê êàæå Îëåêñàíäð Ïî-
ïîâ, ïëàòèòèìóòü ¿ì çà çäîðîâèõ êèÿí.
Â³äòàê, åñêóëàïè áóäóòü çàö³êàâëåí³ â
õîðîø³é ñèòóàö³¿ íà ñâî¿õ “ä³ëÿíêàõ”.
Âèñîêîñïåö³àë³çîâàí³ ìåäè÷í³ çàêëàäè
çàëèøàòüñÿ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ì³ñòà é
¿õ íàïðÿìó ô³íàíñóâàòèìóòü ÷åðåç ì³ñü-
êèé áþäæåò.

Äî 6 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî ðîêó ìàº
çàïðàöþâàòè ïåðøèé àìáóëàòîð³é ñ³ìåé-
íî¿ ìåäèöèíè. Éîãî ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó îáëàäíóþòü ïîòð³áíîþ àïàðà-
òóðîþ çà êîøòè ñïîíñîð³â.

Лі арняні аси —
малень і роші
за вели допомо

Äðóãèé íàïðÿìîê ðåôîðìè ïîâ’ÿçàíèé
³ç ô³íàíñàìè. Íàéïðîñò³øà íåäóãà òÿãíå
çà ñîáîþ äîâîë³ çíà÷í³ âèòðàòè. Ë³êàð³
ïðèçíà÷àþòü äîðîã³ ìåäèêàìåíòè ÷è ïî-
ñëóãè, ÿê³ íå êîæíîìó ïî êèøåí³. Òàêó
íåïðîñòó ñèòóàö³þ ìîæå âèïðàâèòè ïðî-
åêò “ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà êàñà”. Ïî
ñóò³, öå äîáðîâ³ëüíå áëàãîä³éíå îá’ºäíàí-
íÿ ãðîìàäÿí. “Öå íå ùîñü íîâå. Ë³êàð-
íÿí³ êàñè âèíèêëè ùå â Õ²Õ ñòîë³òò³. Íè-
í³ âîíè åôåêòèâíî ïðàöþþòü ó áàãàòüîõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ãîëîâíà ìåòà ¿õ ñòâîðåí-
íÿ — îá’ºäíàííÿ çóñèëü ãðîìàäñüêîñò³ òà
ìåäèê³â çàäëÿ ïîë³ïøåííÿ ìåäè÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ. Éäåòüñÿ ïðî òå,
ùî ÷ëåíè ë³êàðíÿíèõ êàñ ó âèïàäêó çà-
õâîðþâàííÿ ãàðàíòîâàíî îòðèìóþòü ìå-
äèêàìåíòè, ä³àãíîñòè÷í³ òà êîíñóëüòàö³é-

í³ ïîñëóãè”,— çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

ßê ä³º ë³êàðíÿíà êàñà? Ó÷àñíèêè ñïëà-
÷óþòü ùîì³ñÿ÷í³ ÷ëåíñüê³ âíåñêè. Â
Óêðà¿í³ âîíè ð³çí³, â³ä10 äî 100 ãðí, ìîæ-
ëèâî, òðîõè á³ëüøå. ßêùî ëþäèíà çàõâî-
ð³ëà, âîíà ìîæå îòðèìàòè ïåâíó ñóìó íà
ë³êóâàííÿ ÷è ïðèäáàííÿ ë³ê³â. Ó êîæíî-
ãî ñâî¿ ïðàâèëà — äåñü âèäàþòü íå á³ëü-
øå 3-4 òèñ. ãðí íà ì³ñÿöü, äåñü ñóìà íà
ë³êóâàííÿ íå ìàº ïåðåâèùèòè 5 òèñ. ãðí
íà ð³ê. Ïðè öüîìó º ÷³òêèé ïåðåë³ê çà-
õâîðþâàíü, ë³êóâàííÿ ÿêèõ îïëà÷óº êàñà,
à òàêîæ ïåðåë³ê ìåäèêàìåíò³â. Ó áóäü-
ÿêîìó âèïàäêó ó÷àñòü ó ë³êàðíÿí³é êàñ³
âèã³äíà, îñîáëèâî ëþäÿì ³ç íåâåëèêèìè
ñòàòêàìè. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïðàöþº
ë³êàðíÿíà êàñà íå ëèøå çà ðàõóíîê âíåñ-
ê³â, áëàãîä³éí³ êîøòè ïåðåðàõîâóþòü á³ç-
íåñ-ñòðóêòóðè. Òàêà ñîá³ ñîö³àëüíà ñâ³äî-
ì³ñòü.

Ó Êèºâ³ ïåðøà ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿ-
íà êàñà çàïðàöþº, øâèäøå çà âñå, ç íî-
âîãî ðîêó. Õî÷à äîêóìåíòè íà ¿¿ ðåºñòðà-
ö³þ ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè âæå ïðàêòè÷íî
ãîòîâ³. Ñåðåä çàñíîâíèê³â áóäå îðãàí³çà-
ö³ÿ ×åðâîíîãî Õðåñòà òà Àñîö³àö³ÿ ë³êà-
ð³â ñòîëèö³. Âæå â³äîìî, ÿê³ ðîçì³ðè âíåñ-
ê³â ïðîïîíóþòüñÿ. Âñòóïíèé âíåñîê —
10 ãðí. Ùîì³ñÿ÷íèé — ïðèáëèçíî 30 ãðí
³ 15 äëÿ ï³ëüãîâèê³â. Êîëåêòèâíèé âíåñîê
ñòàíîâèòèìå 25 ãðí. Áàòüêè ìîæóòü ñïëà-
÷óâàòè ïî 10 ãðí çà ñâî¿õ ä³òåé. Äëÿ ïåí-
ñ³îíåð³â ó÷àñòü áóäå áåçïëàòíîþ, îñê³ëü-
êè ãðîø³ çà íèõ ñïëàòèòü ÊÌÄÀ. Ñóìó çà-
êëàäóòü ó áþäæåò³ ì³ñòà íà íàñòóïíèé ð³ê.
Äî ñëîâà, ìåð³ÿ âæå äîìîâëÿºòüñÿ ç â³ò-
÷èçíÿíèìè âèðîáíèêàìè ìåäïðåïàðàò³â.
Ñòîëè÷í³ ôàðìàöåâòè÷í³ çàâîäè, ÿê³ âè-
ðîáëþòü ñîòí³ íàéìåíóâàíü ë³ê³â, ãîòîâ³
ñòàòè ïîñòà÷àëüíèêàìè “ë³êàðíÿíî¿ êà-
ñè”. Îá³öÿþòü ñóòòºâ³ çíèæêè

Сімейні лі арі "вестим ть" пацієнтів з дитинства і до сивини

²ðèíà ËÀÁÓÍÑÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Наявність міцно о здоров’я — чи
не най оловніше, чо о потреб -
ють ромадяни б дь-я ої держа-
ви. Кияни серед них не винято .
“Рез льтати соціоло ічних опи-
т вань засвідчили, що найваж-
ливішим для меш анців столиці
є питання охорони здоров’я та
я ості надання медичних посл .
Саме том це одне з пріоритет-
них для нас завдань. Нині поча-
то жовтня. Я що ми через рі
прийдемо до иян і запитаємо,
чи задоволені вони наданням
медичних посл столиці, біль-
шість мають відповісти стверд-
но. Це — наша мета”,— аже
перший заст пни олови КМДА
Оле сандр Попов. Дося ти та о-
о можна, лише запровадж ючи
реформи в ал зі. У столиці їх
вирішили проводити, не очі -
ючи на держав . Я им чином —
об оворили на раді е спертів
КМДА. Зо рема йшлося про два
напрям и змін столичній ме-
дицині. Перший — посилення
ролі надання первинної меди о-
санітарної допомо и. Др ий —
зап с пот жно о прое т “лі-
арняної аси”, що має охопити
більш ніж мільйон иян.
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Єв ен КУНДЕЛЬ,
начальни сл жби теплотехніч-
но о обладнання:

— Житло ошт є рошей, неза-
лежно від то о, в о о ви йо о п -
єте: чи то в міста, чи то в приватної
фірми. Вза алі-то всі ошториси
с ладаються за державними б ді-
вельними нормами. Нас іль и я ро-
з мію, значення соціально о житла
в том , що виділяються матеріали і
воно б де ошт вати дешевше. Але

я не д маю, що повернення "Київ-
місь б д " поліпшить сит ацію.

Ми ола ЦАРЕНОК,
співробітни б дівельної омпанії:

— Я д маю, що сит ація на
б дівельном рин зміниться в ра-
щий бі . Коли а ції в приватних р -
ах, то ожен ди т є свої мови. А
оли б де в державній власності та
ще й з роз мним ерівництвом, то-
ді все б де аразд.

Олена ЄСИПОВИЧ,
прибиральниця:

— Напевне, нічо о не зміниться.
Бо на власном досвіді знаю, що фі-
нансовий рино У раїни с ттєво
впливає на житлове питання. Осо-
бисто мені давали відстроч з
вартирою, посилаючись на по ір-
шення фінансово о стан в раїні.
Том чи б де "Київмісь б д" влас-
ності міста, чи ні — різниці, я на
мене, немає.

Валерій ІВАНОВ,
онстр тор:

— Д маю, що з поверненням
"Київмісь б д " власність міста
справи з житлом під ть раще.
З'являться нові державні про ра-
ми, прое ти на шталт “70 на 30”
відсот ів оплати за вартир чи “50
на 50”. Але сит ація поліпшиться
не найближчим часом. Бо я що не
б де лад правлячої верхів и, не
б де лад і в низах.

Оль а ТРЕПЕТ,
соціальний працівни :

— Я д маю, що сит ація з рин-
ом житла поліпшиться. Адже
без вартирних людей з'явиться
більше можливостей пити житло
за ви ідними соціальними про ра-
мами.

Опит вала Ірина ЩЕРБАТА,
"Хрещати "

Фото Ми оли ТИМЧЕНКА

ПП РР ЯЯ ММ АА   ММ ОО ВВ АА

×è ïîë³ïøèòüñÿ ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó æèòëà â çâ’ÿçêó
ç ïîâåðíåííÿì “Êè¿âì³ñüêáóäó” ó âëàñí³ñòü ì³ñòà?

Âèã³äíî äëÿ âñ³õ
Ó ñòîëèö³ çâåäåííÿì äîñòóïíîãî æèòëà äëÿ ÷åðãîâèê³â ðåàí³ìóþòü áóä³âåëüíó ãàëóçü

Ïîíàä 115 òèñÿ÷ êèÿí çàðåºñ-
òðîâàíî â ÷åðç³ íà îòðèìàííÿ
áåçïëàòíîãî æèòëà. ×èìàëî õòî
òàì ïåðåáóâàº óæå íå îäíå äåñÿ-
òèë³òòÿ ³ ìàéæå íå â³ðèòü ó òå,
ùî õî÷à á ä³òè ÷è âíóêè äî÷å-
êàþòüñÿ îìð³ÿíèõ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Ëþäè íå â çìîç³ ïðèäáà-
òè ñîá³ æèòëî çà íèí³øí³ìè ðèí-
êîâèìè ö³íàìè, ïðîòå çãîäí³
âçÿòè ó÷àñòü ó çâåäåíí³ âëàñíèõ
îñåëü, êîëè áóäå ãàðàíòîâàíî
ï³äòðèìêó ç áîêó ì³ñüêî¿ âëàäè.
Ñàìå äëÿ òàêèõ êèÿí ðîçðàõîâà-
íî ïðîãðàìè çâåäåííÿ æèòëà "70
íà 30", "60 íà 40" òà "50 íà 50",
ùî ê³ëüêà ðîê³â ä³þòü ó ñòîëèö³
òà, ñõîæå, ñòàëè ïðèêëàäîì âè-
ð³øåííÿ æèòëîâîãî ïèòàííÿ â
ìàñøòàáàõ óñ³º¿ Óêðà¿íè.

Ïðîãðàìà áóä³âíèöòâà (ïðè-
äáàííÿ) äîñòóïíîãî æèòëà â Êè-
ºâ³ íà 2010—2017 ðîêè, ÿêó óõâà-
ëèëà Êè¿âðàäà ó âåðåñí³, ìàº ñòà-
òè íå ëèøå ðÿò³âíèì êîëîì äëÿ
òèõ êèÿí, ÿê³ ðîêàìè ñòîÿòü ó
÷åðç³, à é äëÿ áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³,
ùî äóæå ìëÿâî "â³äæèâàº" ï³ñëÿ
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè.
Çàãàëîì íà ðåàë³çàö³þ ïðîãðàìè
âèòðàòÿòü 13,8 ìëðä ãðí. ²ç íèõ
äåðæàâà äàñòü 2,9 ìëðä ãðí, ì³ñ-
òî — 1,24 ìëðä ãðí, à 9,68 ìëðä
ãðí — êîøòè íàñåëåííÿ òà ³íø³

äæåðåëà. ×èíîâíèêè ïëàíóþòü,
ùî çà öåé ïåð³îä çâåäóòü ïîíàä
27 òèñÿ÷ ïîìåøêàíü. ¯õ áóäóâà-
òèìóòü ó òðè åòàïè: ïåðøèé —
2010-2011 (2915 êâàðòèð), äðó-
ãèé — 2012-2013 (7600 êâàðòèð),
òðåò³é — 2014-2017 ðîêè (17200
êâàðòèð). Öå ìàþòü áóòè ñó÷àñí³
îñåë³ ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ
äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàííÿ ñ³-
ìåé. Áóäèíêè çâîäèòèìóòü ç âè-
êîðèñòàííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ
òåõíîëîã³é, à âàðò³ñòü îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà ñòàíîâèòèìå
äî âîñüìè òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ÊÌÄÀ Ìèõàéëî Ãî-
ëèöÿ, ñòîëè÷í³ áóä³âåëüíèêè íà-
ñòóïíîãî ðîêó â çìîç³ îñâî¿òè 500
ìëí ãðí äëÿ çâåäåííÿ äîñòóïíî-
ãî æèòëà. Ïðè÷îìó, ÿêùî öüîãî-
ð³÷ "íàéïîïóëÿðí³øèì" ôîðìà-
òîì ðîáîòè ç ÷åðãîâèêàìè áóëà
ïðîãðàìà "70 íà 30" (çà ö³ºþ ñõå-
ìîþ óæå ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ
ï'ÿòü áóäèíê³â, à ùå äâà çäàäóòü
äî ê³íöÿ 2010-ãî), òî íàñòóïíî-
ãî ðîêó ïð³îðèòåòíîþ áóäå ñõå-
ìà "50 íà 50". Çàðó÷èâøèñü ï³ä-
òðèìêîþ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â, ñòî-
ëè÷íà âëàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ
ùîäî ïîäàëüøîãî áóä³âíèöòâà
æèòëà íà óìîâàõ: 30 â³äñîòê³â

âàðòîñò³ îïëà÷óºòüñÿ ç äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó, 20 — ç ì³ñüêîãî,
à 50 — âêëàäàþòü ÷åðãîâèêè. ßê
çàóâàæèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ïîïîâ,
íà êâàðòèðè çà ï³âö³íè íàñàìïå-
ðåä çìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè ë³êà-
ð³, îñâ³òÿíè, â³éñüêîâ³, ïðàö³â-
íèêè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â,
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ áþ-
äæåòíî¿ ñôåðè.

Íà äóìêó ì³ñüêèõ ïîñàäîâö³â,
íåïîãàíî áóëî á â³äðîäèòè äîáðó
ïðàêòèêó ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, êîëè
ï³äïðèºìñòâà áóäóâàëè æèòëî äëÿ
âëàñíèõ ïðàö³âíèê³â. Ïðèíàéìí³
ì³ñüêà âëàäà îá³öÿº ðîçãëÿíóòè ³
ñâîþ ó÷àñòü ó òàêèõ ïðîåêòàõ.
Çîêðåìà, ÿê ñêàçàâ Îëåêñàíäð
Ïîïîâ íà ïîçàâ÷îðàøí³é íàðàä³

ç îïåðàòèâíèõ ïèòàíü ³ç çàñòóï-
íèêàìè ãîëîâè ÊÌÄÀ, íà÷àëü-
íèêàìè ãîëîâíèõ óïðàâë³íü ³ êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, íàðàç³
ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ çàëó÷åí-
íÿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí"
äî çâåäåííÿ æèòëà.

"Ó ïðîåêò³ áóä³âíèöòâà ìåòðî-
ïîë³òåíó º ïóíêò ùîäî ñïîðó-
äæåííÿ îá'ºêò³â ñîö³àëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ. Öå çîêðåìà ³ çâå-
äåííÿ æèòëà äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â
ìåòðîïîë³òåíó. Òîìó, ÿêùî
îá'ºäíàòè äæåðåëà ô³íàíñóâàí-
íÿ — ç ì³ñüêîãî áþäæåòó é êîø-
òîì ìåòðîïîë³òåíó, ìîæíà ùå
çìåíøèòè â³äñîòîê, ÿêèé ïî-
òð³áíî ñïëàòèòè ïðàö³âíèêàì
ìåòðî çà êâàðòèðó, ³ òàêèì ÷è-
íîì çðîáèòè äëÿ íèõ æèòëî ùå

äîñòóïí³øèì. Äóìàþ, öå áóëà á
ãàðíà ³í³ö³àòèâà",— ñêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Ïîïîâ.

Êð³ì òîãî, ì³ñüêà âëàäà âèð³-
øèëà ñòèìóëþâàòè é çàáóäîâíè-
ê³â. Ó çãàäàí³é ïðîãðàì³ çàçíà÷å-
íî, ùî ïîòð³áíî ñïðîùóâàòè àä-
ì³í³ñòðàòèâí³ ïðîöåäóðè ïîãî-
äæåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿, îïòèì³çóâàòè ïðî-
öåñ â³äâåäåííÿ çåìë³ ï³ä æèòëî,
à òàêîæ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùî-
äî ï³äâåäåííÿ äî ìàéäàí÷èê³â ³í-
æåíåðíèõ ìåðåæ. Àáè íàñåëåííÿ
ìàëî çìîãó ïðèäáàòè íàâ³òü òàêå
äîñòóïíå æèòëî, âëàäà õî÷å ñòè-
ìóëþâàòè êðåäèòóâàííÿ, çîêðåìà
é ³ïîòå÷íå. Ïðè÷îìó º äóìêà çà-
ëó÷àòè äî öüîãî áàíêè, ÿê³ íàëå-
æàòü òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³

Аби стим лювати житлове б дівництво, місь а влада спростить процед р видачі дозволів б дівельни ам

Íàòàëêà ÌÀÐÊ²Â
"Õðåùàòèê"

З почат ро в Києві за схемою "70 на 30" поб до-
вано п'ять б дин ів, а ще два введ ть в е спл атацію
до інця 2010- о. Я обіцяють місь і чиновни и,
2011-м про рама дост пно о житла набиратиме обер-
тів і стане масовою. Отож своє житлове питання змо-
ж ть вирішити сотні, а то й тисячі чер ови ів. Завдя и
домовленості з рядом, відновлять про рам , я а вже
діяла столиці — "50 на 50", оли людям потрібно
сплатити лише половин вартості житла. Решт витрат
візьм ть на себе місь ий та державний бюджети. Та а
своєрідна ооперація дасть змо в десят и разів
збільшити обся и зведення дост пно о житла для чер-
ови ів та реанім вати б дівельн ал зь міста.
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Åêîëîãè óòâîðèëè 
ºâðàç³éñüêå îá’ºäíàííÿ
Ó ñòîëèö³ êåð³âíèêè ïàðò³é çåëåíèõ ï³äïèñàëè äåêëàðàö³þ ïðî ñï³âïðàöþ

Ë³äåð ïàðò³¿ “Çåëåí³” Îëåêñàíäð Ïðî-
ãí³ìàê ³í³ö³þâàâ çóñòð³÷ ñâî¿õ áðàò³â ïî
äóõó. Ðàçîì ç Îëåãîì Íîâ³êîâèì — ãîëî-
âîþ á³ëîðóñüêî¿ ïàðò³¿ “Çåëåí³”, Ñåð³êæà-
íîì Ìàìáåòàë³íèì — ãîëîâîþ ïàðò³¿ çå-
ëåíèõ “Ðóõàí³ÿò” (Êàçàõñòàí), Àíàòîë³ºì
Ïàíô³ëîâèì — ãîëîâîþ Ðîñ³éñüêîãî åêî-
ëîã³÷íîãî ðóõó “Çåëåí³” ñòâîðèëè ªâðà-
ç³éñüêå îá’ºäíàííÿ çåëåíèõ ïàðò³é
(ªÎÇÏ). Âîíè ïðåçåíòóâàëè ïðîãðàìó, çà
ÿêîþ ïëàíóþòü ïðàöþâàòè. Îñåðåäêîì
ñï³âïðàö³ áóäå Êè¿â, îäíàê çóñòð³÷³ ïðîâî-
äèòèìóòü ùîêâàðòàëó â êîæí³é ç êðà¿í.

“Óñ³ ñèëè áóäå ïîêëàäåíî íà ñòâîðåííÿ
ñèñòåìè êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì ïðîãðà-
ìè, ïðîïàãàíäó “çåëåíîãî” ñïîñîáó æèò-
òÿ, ñòâîðåííÿ “çåëåíèõ” ïàðò³é ðóõó, çìåí-
øåííÿ åíåðãîçàòðàò. Ö³ çàõîäè ïðîâîäè-
ìî äëÿ òîãî, ùîá çá³ëüøèòè ñåðåäíþ òðè-
âàë³ñòü æèòòÿ ëþäåé íà ï’ÿòü ðîê³â”,— çà-
çíà÷èâ ïàí Ïðîãí³ìàê.

Ë³äåðè ïàðò³é ââàæàþòü, ùî ïîòð³áíî
ÿêîìîãà øâèäøå ïîë³ïøóâàòè ñòàí åêî-

ëîã³¿, àäæå çà 50 ðîê³â ñâ³ò ñòîÿòèìå íà
ïîðîç³ åêîëîã³÷íî¿ êðèçè. “Çíà÷íî âïëè-
íóâ íà åêîëîã³þ âèáóõ ×îðíîáèëüñüêî¿
ÀÅÑ. Íà 100 ðîê³â íàêëàäåíî â³äáèòîê íà
âñ³ íàâêîëèøí³ çåìë³. ×îðíå ìîðå âèçíà-
íî íàéáðóäí³øèì ó ñâ³ò³. Ïðîáëåì âèñòà-
÷àº, òà ìè àêòèâíî ñï³âïðàöþâàòèìåìî,
ùîá ¿õ ðîçâ’ÿçàòè”,— ñêàçàâ Àíàòîë³é
Ïàíô³ëîâ.

Ñåð³êæàí Ìàìáåòàë³í ââàæàº, ùî ëþäè
ö³ëåñïðÿìîâàíî øêîäÿòü ïðèðîä³, òîìó
ïîòð³áíî çì³íþâàòè ¿õíþ ïñèõîëîã³þ, ïî-
ÿñíèòè, ùî ïëàíåòà â íàñ îäíà. Íà éîãî
äóìêó, ïîòð³áíî âèõîâàòè áåðåæëèâå ñòàâ-
ëåííÿ ³ ëþáîâ äî äîâê³ëëÿ.

Ðîçðîáëåíà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ñòâî-
ðåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî áàíêó äàíèõ åêîëî-
ã³÷íèõ ïðîáëåì óñ³õ êðà¿í-÷ëåí³â åêîëî-
ã³÷íî¿ êîíñòèòóö³¿, ïðîïàãàíäó íàâ÷àííÿ ³
âèõîâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ñåðåä
øêîëÿð³â.

Óñ³ ö³ ä³¿ ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ ô³íàíñ³â.
Ùîá ¿õ îòðèìàòè, ë³äåðè ïàðò³é äîìàãàþ-

òüñÿ ïðîïèñàòè âèòðàòè â áþäæåò³ êîæíî¿
ç êðà¿í, òà ïîêè ùî öüîãî íå ñòàëîñÿ.

“Çåëåí³” âñåðéîç âçÿëèñÿ çà ðîçâ’ÿçàí-
íÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Âîíè íàâ³òü ãî-
òîâ³ áóòè ë³äåðàìè íàö³¿. “Íàøà ä³ÿëüí³ñòü

îõîïëþº óñ³ ïðîáëåìè, à íå ëèøå åêîëî-
ã³÷í³. Ë³äåðîì áóäå òîé, õòî íàéá³ëüøå ïðà-
öþº, ³ ìè ïîêàæåìî òàêèé ðåçóëüòàò”,—
îïòèì³ñòè÷íî çàÿâèâ Îëåêñàíäð Ïðîãí³-
ìàê

“Зелені” всіх раїн — єднайтеся!
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Îêñàíà ËÈÑÈÍÞÊ
“Õðåùàòèê”

У Києві зібралися ерівни и партій зелених із Білор сії, Казахстан ,
Російсь ої Федерації і У раїни, щоб знайти відповіді на запитання,
я і “ставить” природа. Вони підписали де ларацію Євразійсь о о
об’єднання зелених партій, аби підвищити е оло ічний стандарт до
європейсь о о рівня.

Ëüîäîâèé áóäèíîê: äîñâ³ä âèæèâàííÿ
Äðóãó çèìó ïîñï³ëü áåç òåïëà ìîæóòü ëèøèòèñÿ ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó, 
ùî íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè
Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
“Õðåùàòèê”

Півро том “Хрещати ”
пор шив проблем меш-
анців ртожит № 3
У раїнсь о о на ово-до-
слідно о інстит т зв’яз-
, що на проспе ті Пере-

мо и, 15-й ілометр. Че-
рез бор и трим вача то-
рі б дівлю б ло від лю-
чено від системи опален-
ня. Щоб не повторилися
жахи та наслід и пережи-
тої зими, прописані т т
сім’ї вирішили власним
оштом встановити інди-
від альні отли. Але знов
вини ли проблеми.

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî äîêóìåíòàö³¿
íà áóäèíîê íåìàº. Á³ëüø òîãî,
éîãî íå çàðåºñòðîâàíî àí³ â ÁÒ²,
àí³ â Äåðæàâíîìó àðõ³â³. Ùîá
â³äíîâèòè äîêóìåíòè, ïîòð³áåí
÷àñ, òèì ÷àñîì ïåðø³ õîëîäè ï³ä-
ñòóïàþòü. ² ìåøêàíö³ áóä³âë³-
ïðèìàðè ëèøàþòüñÿ çàðó÷íèêà-
ìè îáñòàâèí. Ïîïðè íèçêó íå-
çäîëàííèõ, íà ïåðøèé ïîãëÿä,
ïðîáëåì, ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó
öüîãîð³÷ óñå æ òàêè ïîáà÷èëè
ñâ³òëî â ê³íö³ òóíåëþ. Íîâèé äè-
ðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî íàóêîâî-äî-
ñë³äíîãî ³íñòèòóòó çâ’ÿçêó, íà áà-
ëàíñ³ ÿêîãî áóäèíîê ïåðåáóâàâ
ïîíàä 40 ðîê³â, äàâ äîçâ³ë íà ïå-
ðåäà÷ó áóäèíêó äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³. Ïðîòå, ùîá çðîáèòè
öåé äîâãîî÷³êóâàíèé êðîê, ïî-
òð³áíî â³äíîâèòè äîêóìåíòè,
ÿêèõ áðàêóº.

² òóò ïî÷èíàºòüñÿ íàéö³êàâ³øå.

Áóäèíîê-ïðèâèä íå ìàº àí³ òåõ-
í³÷íîãî ïàñïîðòà, àí³ ðåºñòðàö³¿
â ÁÒ², íå ÷èñëèòüñÿ â³í ³ â Äåð-
æàâíîìó àðõ³â³. À ï’ÿòü ³ç äâà-
íàäöÿòè îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíèõ
ó ãóðòîæèòêó ñ³ìåé ñòàëè çàðó÷-
íèêàìè ñèòóàö³¿. Òåïåð ö³ ëþäè
â³äíîâëþþòü äîêóìåíòè ç âëàñ-
íî¿ ³í³ö³àòèâè òà çà ï³äòðèìêè
Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâ’ÿçêó
Óêðà¿íè.

Òèì ÷àñîì äëÿ ìåøêàíö³â
“ãóðòîæèòêó, ùî íå ³ñíóº” óñå
íàãàëüí³øèì ñòàº ïèòàííÿ óòåï-
ëåííÿ îñåëü. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî

ç³áðàòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ
íà àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áî â³ä
öåíòðàëüíîãî ¿õí³ êâàðòèðè â³ä-
êëþ÷èëè ùå òîð³ê. ² çíîâó âñå
âïèðàºòüñÿ ó äîêóìåíòè íà áóä³â-
ëþ, êîòðèõ íåìàº.

Äî ñëîâà, ïðîáëåìè ç òåïëîì
òóò âèíèêëè ÷åðåç áîðã ³íñòèòó-
òó çà îïàëåííÿ â ñóì³ 150 òèñ.
ãðí. Ñàì³ æ ìåøêàíö³ çà ïîñëó-
ãó ïëàòèëè áåçïåðåá³éíî.

“Íàñë³äêè ìèíóëî¿ çèìè — öå
öâ³ëü íà ñò³íàõ, íàñêð³çíèé âî-
ëîãèé çàïàõ îäÿãó,— ðîçïîâ³äàº
ìåøêàíêà áóäèíêó Êàì³ëà Òàí.—

À ïðî ÿêå çäîðîâ’ÿ ìîæíà ãîâî-
ðèòè â õîëîäíèõ ñò³íàõ!” Ìèíó-
ëîãî ðîêó, ùîïðàâäà, ëþäè îòðè-
ìàëè äåÿê³ “ïîñòóïêè”: ó ëþò³
ìîðîçè ¿ì ïóñòèëè òåïëî. Àëå
öüîãîð³÷, çàïåâíèëè â³äïîâ³äí³
óñòàíîâè, æîäíîãî âèíÿòêó ç ïðà-
âèë íå áóäå.

“Ó íàñ º âñå, ùîá ìàòè â êâàð-
òèð³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ,— êàæå
Êàì³ëà Òàí.— Íåìàº ëèøå äîêó-
ìåíò³â íà éîãî âñòàíîâëåííÿ, ³
ñêëàäíî ñêàçàòè, êîëè áóäóòü”.
Íàðàç³ ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó
îïðàöüîâóþòü çàïàñíèé âàð³-

àíò — âñòàíîâëåííÿ ïîòóæí³øèõ
åëåêòðîùèò³â, ùîá íå ñòàëîñÿ çà-
ãîðÿííÿ, ÿê òîð³ê. Àäæå ãð³òèñÿ
äîâåäåòüñÿ, âî÷åâèäü, åëåêòðî-
ïðèëàäàìè, à öå íååôåêòèâíî é
íåáåçïå÷íî.

Íèí³ ðîçâ’ÿçàííÿì ïðîáëåìè
çàéìàºòüñÿ Ìèêîëà Ïàëàø —
ïðåäñòàâíèê êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ñï³ëêè “Ñòîëè÷í³ ãóðòîæèòêè”,
â³äïîâ³äàëüíèé çà Ñâÿòîøèí-
ñüêèé ðàéîí. “Öå ïèòàííÿ — íà
ïåðøîìó ïëàí³, òà âèð³øèòè éî-
ãî â óìîâàõ ïîñò³éíîãî îíîâëåí-
íÿ êåð³âíèöòâà â³äïîâ³äíèõ
ñëóæá äóæå ñêëàäíî”,— êàæå ïàí
Ïàëàø. Îñòàííº æ çàñ³äàííÿ êî-
ì³ñ³¿ ÊÌÄÀ â öèõ ñïðàâàõ ïðî-
âîäèëè òîð³ê ó ãðóäí³, íå çáèðà-
ëàñÿ ³ ñïîñòåðåæíà ðàäà.

“ß íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çâåðíó-
ñÿ äî â³ää³ëó ç æèòëîâèõ ïèòàíü
àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïðèâîäó òîãî, ùî
áóä³âëÿ çà âêàçàíîþ àäðåñîþ âñå
æ òàêè º â ðåºñòð³ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó”,— ïîâ³äîìèâ Ìè-
êîëà Ïàëàø.

Ùî æ äî ïîçèö³¿ ãàçîâèê³â, òî
âîíà º ñóòî îô³ö³éíîþ. Ãîëîâíèé
àðãóìåíò — ñëóæáà â³äïîâ³äàº íà-
ñàìïåðåä çà áåçïåêó ìåøêàíö³â.
Òîæ ðîçìîâà æóðíàë³ñò³â ç íà÷àëü-
íèêîì òåõí³÷íîãî â³ää³ëó ñëóæáè
ÄÏ “Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêå ÓÅÃÃ
ÂÀÒ Êè¿âîáëãàç” Ñåðã³ºì Ãðàáî-
âèì, ÿê ³ ñë³ä áóëî î÷³êóâàòè, çà-
ê³í÷èëàñÿ óìîâîþ: “ñïî÷àòêó äî-
êóìåíòè, ïîò³ì ïîñëóãà”.

Ìåøêàíö³ ãîðå-ãóðòîæèòêó
ïðîäîâæóþòü âèíàõîäèòè òèñÿ÷ó ³
îäèí ñïîñ³á ç³ãð³òèñÿ, òà âñå æ
ñïîä³âàþòüñÿ íà ùàñëèâèé ô³íàë.
“Õðåùàòèê” ³ íàäàë³ ³íôîðìóâà-
òèìå ÷èòà÷³â ïðî ïåðåá³ã ö³º¿ “õî-
ëîäíî¿ ³ñòîð³¿”. À ñèíîïòèêè âæå
îá³öÿþòü ñåðåäíüîçèìîâó òåìïå-
ðàòóðó —30 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì

Нерозв`язаних проблем оре- ртожит стає дедалі більше
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами в м. Києві

Розпорядження № 767 від 27 вересня 2010 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” (із змінами і доповненнями), “Про
рекламу” (із змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” (із змінами і доповненнями), рішення Ки#
ївської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587 “Про Правила забудови міста Києва” (із змінами і допов#
неннями), рішення Київської міської ради від 28.09.2006 № 7/64 “Про створення Головного управління з
питань реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)” (із змінами і до#
повненнями) та з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, в межах функцій ор#
гану місцевого самоврядування:

1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами
в м. Києві, що додається.

2. Встановити, що:
2.1. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані

до набрання чинності цим розпорядженням, є дійсними до
закінчення строку їх дії.

2.2. Договори на право тимчасового користування міс%
цем(%ями) для розміщення рекламного(%их) засобу(%ів), що
перебуває(%ють) у комунальній власності територіальної гро%
мади м. Києва, його районів або повноваження щодо роз%
порядження яким(%и) здійснюють органи місцевого самовря%
дування м. Києва, укладені розповсюджувачами зовнішньої
реклами з Комунальним підприємством виконавчого орга%
ну Київради (Київської міської державної адміністрації) “Ки%
ївреклама” та Головним управлінням з питань реклами ви%
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) до набрання чинності цим розпо%
рядженням, підлягають приведенню у відповідність до По%

рядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, затвер%
дженого цим розпорядженням.

3. Головному управлінню з питань реклами виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у місячний термін з моменту набрання чин%
ності цим розпорядженням провести інвентаризацію існу%
ючої мережі рекламних засобів у місті Києві та забезпечи%
ти оперативний демонтаж тих рекламних засобів, на які від%
сутні дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

4. Заступнику голови Київської міської державної адмі%
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення
щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо%
го розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас%
ти на заступника голови Київської міської державної адмі%
ністрації Голубченка А. К.

Голова Л. Черновець ий

хисту, безпеки населення тощо, спрямована на досягнення су%
спільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цін%
ностей і розповсюдження якої не має на меті отримання при%
бутку.

1.4. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в
Законі України “Про рекламу” (із змінами і доповненнями), Ти%
пових правилах розміщення зовнішньої реклами, затвердже%
них постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003
№ 2067 (із змінами і доповненнями) (далі — Типові правила)
та інших нормативно%правових актах, що регулюють відноси%
ни у сфері розміщення зовнішньої реклами.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на всю територію міс%
та Києва, включаючи розташування РЗ на будинках (будівлях)
і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (до%
рогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вулично%
го обладнання, на зовнішніх та внутрішніх поверхнях підзем%
них переходів, інших об’єктах, розташованих на відкритій міс%
цевості, незалежно від форм власності та відомчого підпоряд%
кування.

Порядок є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами,
що здійснюють розміщення зовнішньої реклами на території
м. Києва.

1.6. Дія цього Порядку не поширюється на правовідноси%
ни, пов’язані з інформацією, яка розміщується під час прове%
дення передвиборчої агітації. Розміщення такої інформації здій%
снюється у відповідності до законодавства про вибори.

2. Робочий орган
2.1. Робочий орган:
2.1.1. Розробляє в межах компетенції нормативно%правові

акти, направлені на регулювання діяльності у сфері реклами,
вносить пропозиції щодо зміни та/або доповнення до цього По%
рядку.

2.1.2. Здійснює контроль за дотриманням вимог цього По%
рядку щодо розміщення зовнішньої реклами, вимагає усунен%
ня виявлених порушень.

2.1.3. Організовує інвентаризацію РЗ та приймає рішення
щодо демонтажу самовільно встановлених РЗ.

2.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зов%
нішньої реклами щодо надання дозволу, внесення змін у до%
звіл, переоформлення дозволу, скасування та продовження
строку його дії.

2.1.5. Приймає рішення про встановлення пріоритету за%
явника на місце розташування РЗ, продовження строку, на
який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в ус%
тановленні такого пріоритету.

2.1.6. Здійснює підготовку та подає в установленому поряд%
ку проекти розпоряджень виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації) про надан%
ня дозволу, відмову у його наданні, продовження строку дії до%
зволу, відмову у його продовженні або скасування дозволу.

2.1.7. На підставі відповідного розпорядження виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) видає розповсюджувачу зовнішньої реклами під%
писаний керівником робочого органу дозвіл.

2.1.8. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць
розташування РЗ та надає в установленому порядку інформа%
цію для оновлення даних містобудівного кадастру до Головно%
го управління містобудування, архітектури та дизайну місько%
го середовища виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації).

2.1.9. Подає територіальному органу спеціально уповнова%
женого центрального органу виконавчої влади у сфері захис%
ту прав споживачів у місті Києві матеріали про порушення по%
рядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.

2.1.10. Здійснює підготовку та подає на затвердження в ус%
тановленому порядку економічно обґрунтовані диференційо%
вані тарифи плати за тимчасове користування місцями (для роз%
міщення РЗ), які перебувають у комунальній власності тери%
торіальної громади м. Києва.

2.1.11. Інформує в разі потреби Головне управління місто%
будування, архітектури та дизайну міського середовища вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) про необхідність надання містобудівних
умов і обмежень на розміщення складних РЗ.

2.1.12. Вирішує питання щодо розміщення соціальної рек%
лами в межах наданих повноважень.

2.1.13. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним
законодавством, а також Положенням про Головне управлін%
ня з питань реклами виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації).

2.2. Робочий орган не вправі подавати заяву на розміщен%
ня зовнішньої реклами.

2.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовніш%
ньої реклами робочим органом, в установленому порядку, за%

лучаються на громадських засадах представники об’єднань
підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3. КП “Київреклама”
3.1. КП “Київреклама”:
3.1.1. Укладає з розповсюджувачем зовнішньої реклами до%

говір на право тимчасового користування місцем(%ями) для
розміщення рекламного (%их) засобу(%ів), що перебуває(%ють)
у комунальній власності територіальної громади м. Києва, за
формою, затвердженою робочим органом (далі — договір на
право тимчасового користування місцем).

3.1.2. На договірній основі з розповсюджувачем зовніш%
ньої реклами погоджує питання щодо узгодження дозволу із
уповноваженими органами (особами) за принципом “Єдино%
го вікна”.

3.1.3. За дорученням робочого органу здійснює в межах сво%
їх повноважень перевірку за дотриманням вимог цього Поряд%
ку, вимагає усунення виявлених порушень та організовує або
проводить власними силами демонтаж РЗ у відповідності до
цього Порядку.

3.1.4. За дорученням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) організовує ви%
готовлення та розміщення соціальної реклами.

3.1.5. Надає платні послуги в порядку, визначеному Стату%
том підприємства.

3.1.6. Здійснює обстеження місць розміщення РЗ відповід%
но до виданих у встановленому порядку дозволів та надає ро%
бочому органу матеріали щодо порушників цього Порядку.

3.1.7. Виконує інші функції, передбачені цим Порядком та
Статутом підприємства.

4. Порядок надання дозволів
4.1. Для одержання дозволу заявник подає до робочого ор%

гану заяву встановленої форми, згідно з додатком 1 до Типо%
вих правил, до якої додаються:

— фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не
менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташуван%
ня РЗ, та ескіз РЗ з конструктивним рішенням;

— завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про
державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізич%
ної особи%підприємця. Перелік документів, що додаються до
заяви, є вичерпним.

4.2. За наявності всіх документів, передбачених пунктом
4.1 цього Порядку, заява протягом трьох днів з дати її надхо%
дження реєструється робочим органом у журналі реєстрації
заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами за вста%
новленою формою, згідно з додатком 2 до Типових правил
(далі — журнал реєстрації). Журнал реєстрації повинен бути
прошитий, а його сторінки пронумеровані, на останній сто%
рінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який за%
свідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим
печаткою.

Під час подання заяви або оформлених примірників дозво%
лу представник робочого органу в присутності заявника пере%
віряє комплектність документів, додержання вимог щодо їх
оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих до%
кументів за встановленою формою, згідно з додатком 4 до Ти%
пових правил.

4.3. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати ре%
єстрації заяви перевіряє місце розташування РЗ, зазначене у
заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого за%
явника або надання на заявлене місце зареєстрованого в ус%
тановленому порядку дозволу, а також дотримання вимог під%
пункту 13.2.1. пунтку 13.2 цього Порядку.

Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рі%
шення про встановлення за заявником пріоритету на заявле%
не місце або про відмову у встановленні пріоритету.

4.4. Рішення про встановлення пріоритету на заявлене міс%
це або про відмову у встановленні пріоритету оформлюється
у вигляді наказу робочого органу.

4.5. У разі прийняття керівником робочого органу рішення
про встановлення пріоритету заявника на місце розташуван%
ня РЗ, робочий орган протягом трьох робочих днів з моменту
прийняття рішення видає заявнику для оформлення два при%
мірники дозволу за встановленою формою, згідно з додатком
3 до Типових правил, та визначає вичерпний перелік уповно%
важених органів (осіб), з якими необхідно їх погодити, а також
повідомляє про необхідність укладення договору на право тим%
часового користування місцем.

4.6. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні
пріоритету робочий орган протягом трьох робочих днів над%
силає заявникові вмотивовану відповідь та повертає всі пода%
ні заявником документи.

4.7. Пріоритет заявника на місце розташування РЗ вста%
новлюється строком на три місяці з дати прийняття керівни%
ком робочого органу відповідного рішення.

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27 вересня 2010 року № 767

Порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Києві
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до законів Укра%

їни “Про рекламу” (із змінами і доповненнями), “Про місцеве
самоврядування в Україні” (із змінами і доповненнями), поста%
нови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої рекла%
ми” (із змінами і доповненнями), рішення Київської міської ра%
ди від 27.01.2005 № 11/2587 “Про Правила забудови м. Ки%
єва” (із змінами і доповненнями) та інших нормативно%право%
вих актів.

1.2. Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Києві
(далі — Порядок) регулює правовідносини між виконавчим ор%
ганом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) та фізичними і юридичними (незалежно від
форми власності та підпорядкованості) особами, що виника%
ють у процесі розміщення зовнішньої реклами на території 
м. Києва, визначає порядок надання дозволів на розміщення
зовнішньої реклами, вимоги до проектування рекламних засо%
бів, визначення та погодження місць розміщення рекламних
засобів, розміщення (встановлення, монтаж, нанесення), екс%
плуатації та демонтажу, а також порядок контролю за дотри%
манням вимог цього Порядку.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються
у таких значеннях:

дозвіл — документ установленої форми, виданий розпов%
сюджувачу зовнішньої реклами на підставі розпорядження ви%
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації), який дає право на розміщення зовніш%
ньої реклами на певний строк та у певному місці;

зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеці%
альних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих
на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будин%
ків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжд%
жою частиною вулиць і доріг;

робочий орган — Головне управління з питань реклами ви%
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації) (далі — Головне управління з питань рек%
лами), яке уповноважене виконавчим органом Київської місь%
кої ради (Київською міською державною адміністрацією) вико%
нувати покладені на нього функції, передбачені цим Порядком
та Положенням про Головне управління з питань реклами;

КП “Київреклама” — комунальне підприємство виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), підпорядковане Головному управлінню з питань
реклами та уповноважене виконавчим органом Київської місь%

кої ради (Київською міською державною адміністрацією) вико%
нувати функції з укладення договорів, нарахування та отри%
мання плати за право тимчасового користування місцями (для
розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності те%
риторіальної громади м. Києва, його районів або повноважен%
ня щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого
самоврядування м. Києва (далі — комунальна власність тери%
торіальної громади м. Києві), здійснювати контроль за надхо%
дженням плати за договорами, організовувати або здійснюва%
ти власними силами та засобами демонтаж самовільно вста%
новлених рекламних засобів, надавати платні послуги та ви%
конувати інші повноваження, передбачені цим Порядком та
Статутом підприємства;

містобудівні умови і обмеження на розташування реклам%
них засобів — документ, який містить комплекс містобудівних
і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання про%
ектної документації для розташування складних рекламних за%
собів;

місце розташування рекламного засобу — площа зовніш%
ньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнан%
ня або відведеної території на відкритій місцевості у межах на%
селеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої
реклами у тимчасове користування власником або уповнова%
женим ним органом;

рекламні засоби (далі — РЗ) — засоби, що використовую%
ться для доведення реклами до її споживача;

розповсюджувач зовнішньої реклами — особа, яка здійснює
розповсюдження зовнішньої реклами;

самовільно встановлений рекламний засіб — рекламний за%
сіб, що розміщується без наявності виданого у встановлено%
му порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом Ки%
ївської міської ради (Київською міською державною адміністра%
цією) розпорядження про відмову у продовженні дозволу або
його скасування. Не вважається самовільно встановленим рек%
ламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача
зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту
прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київ%
ською міською державною адміністрацією) відповідного рішен%
ня за такою заявою;

складний рекламний засіб — засіб, який використовується
для розміщення реклами та розташовується на даху будинку
або споруди;

соціальна реклама — інформація з питань здорового спо%
собу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження
енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального за%
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4.8. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення РЗ
може бути продовжений керівником робочого органу не більш
як на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника
у разі:

4.8.1. Продовження строку оформлення дозволу у зв’язку
з потребою отримання містобудівних умов і обмежень та роз%
роблення проектної документації;

4.8.2. Письмового звернення заявника щодо продовження
строку оформлення дозволу з інших підстав, не передбачених
підпунктом 4.8.1. цього пункту.

Про продовження строку втановлення пріоритету робочий
орган письмово повідомляє заявника протягом трьох робочих
днів з моменту прийняття відповідного рішення керівником ро%
бочого органу.

4.9. Дата і номер рішення керівника робочого органу про
встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ,
продовження строку, на який встановлено зазначений пріори%
тет, або про відмову в установленні пріоритету, скасування
пріоритету на підставі заяви заявника, за яким було встанов%
лено пріоритет, заноситься в журнал реєстрації.

4.10. Якщо для розміщення складного РЗ необхідно отри%
мати містобудівні умови і обмеження на розміщення РЗ та роз%
робити проектну документацію, робочий орган протягом трьох
робочих днів після встановлення пріоритету інформує Голов%
не управління містобудування, архітектури та дизайну місько%
го середовища виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) про необхідність надан%
ня містобудівних умов і обмежень на розміщення РЗ, яке, про%
тягом п’яти робочих днів надає розповсюджувачу зовнішньої
реклами відповідні містобудівні умови і обмеження на розмі%
щення РЗ або вмотивовану відмову щодо можливості розмі%
щення РЗ на заявленому місці.

Відповідно до вимог містобудівних умов і обмежень на роз%
ташування РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами повинен за%
безпечити розробку проектної документації, яка визначає ос%
новні її характеристики та взаємозв’язок з прилеглою терито%
рією, містить розрахунки на надійність та стійкість наванта%
женням (вітровим, сніговим тощо) спеціальних конструкцій РЗ,
вузлів кріплення тощо.

Проектна документація РЗ повинна відповідати ДСТУ, ДБН
та іншим нормативним документам і повинна, зокрема, міс%
тити:

— опис РЗ із зазначенням маси та способи його кріплення;
— назву матеріалів, з яких виготовлено рекламний засіб;
— основні розрахунки на навантаження (снігового, вітрово%

го тощо);
— антикорозійний захист відповідно до ДСТУ, ДБН;
— рекомендації щодо експлуатації (з періодичністю обсте%

ження РЗ);
— контрольний розрахунок несучої здатності конструкції;
— габаритні розміри РЗ та фундаменту.
Проектна документація РЗ після її погодження Головним

управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського
середовища подається заявником до робочого органу разом
з завіреною розробником проекту копією ліцензії (на право
здійснення такого виду діяльності).

Для розміщення дахових установок додатково до загальної
процедури визначення можливості розміщення необхідно на%
дати технічну експертизу спеціалізованих підприємств, уста%
нов чи організацій з висновками щодо можливості розміщен%
ня цієї установки.

Розповсюджувач зовнішньої реклами має право вільно оби%
рати проектні організації, що мають відповідну ліцензію.

4.11. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття керів%
ником робочого органу рішення про встановлення пріоритету
заявника на місце розміщення РЗ, яке перебуває у комуналь%
ній власності територіальної громади м. Києва, розповсюджу%
вач зовнішньої реклами укладає з КП “Київреклама” договір на
право тимчасового користування місцем.

4.12. При розміщенні РЗ на місцях, що належать до дер%
жавної або приватної (колективної) власності, заявник протя%
гом одного місяця з моменту встановлення робочим органом
пріоритету подає до робочого органу завірені у встановлено%
му порядку копії відповідних правовстановлюючих документів.

Плата за тимчасове користування місцем для розміщення
РЗ на об’єкті, що належить до державної чи приватної (колек%
тивної) власності, здійснюється на договірних засадах між влас%
ником або уповноваженим ним органом (особою) та розпов%
сюджувачем зовнішньої реклами.

4.13. Протягом строку, передбаченого пунктом 4.7 та під%
пунктом 4.8.1 пункту 4.8 цього Порядку, заявник щомісяця
сплачує плату за право тимчасового користування місцями,
які перебувають у комунальній власності територіальної гро%
мади м. Києва, у розмірі 25 відсотків плати, встановленої ви%
конавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією).

У разі продовження строку встановленого пріоритету від%
повідно до підпункту 4.8.2 пункту 4.8. цього Порядку щомісяч%
на плата за право тимчасового користування місцями, які пе%
ребувають у комунальній власності територіальної громади м.
Києва, справляється у розмірі 100 відсотків плати, встановле%
ної виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь%
кою державною адміністрацією).

4.14. У разі не надання заявником документів, передбаче%
них пунктом 4.8 цього Порядку, в строки, визначені пунктами
4.7 та 4.8 цього Порядку, заява вважається неподаною, пріо%
ритет на місце розміщення РЗ втрачається, документи повер%
таються заявнику, про що робочий орган робить відповідний
запис в журналі реєстрації.

Недодержання заявником зазначених строків є підставою
для розірвання договору на право тимчасового користування
місцем. При цьому кошти, сплачені відповідно до договору на
право тимчасового користування місцем, заявнику не повер%
таються.

4.15. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні стро%
ку, на який встановлено зазначений пріоритет, та у скасуван%
ні пріоритету може бути оскаржена у порядку, встановленому
законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим орга%
ном пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь%якій осо%
бі за її письмовою заявою.

5. Погодження дозволу
5.1. Дозвіл погоджується з:
5.1.1. власником місця або уповноваженим ним органом

(особою), де планується розташувати РЗ;
5.1.2. Головним управлінням містобудування, архітектури та

дизайну міського середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:
5.2.1. Державтоінспекцією — у разі розміщення РЗ на пе%

рехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних пере%
ходів та зупинок транспорту загального користування. Для на%
земних РЗ погодження дозволу цим органом здійснюється та%
кож на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив’яз%
кою місця розташування РЗ.

5.2.2. відповідним центральним органом виконавчої влади
у сфері охорони культурної спадщини або Головним управлін%
ням охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) — у ра%
зі розміщення РЗ на пам’ятках історії та архітектури, в межах
зон охорони таких пам’яток культурної спадщини;

5.2.3. відповідним центральним або місцевим органом ви%
конавчої влади у сфері охорони об’єктів природно%заповідно%
го фонду — у разі розміщення РЗ в межах об’єктів природно%
заповідного фонду;

5.2.4. утримувачем інженерних комунікацій — у разі розмі%
щення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій (погоджен%
ня дозволу цим органом здійснюється на топогеодезичному
знімку місцевості М 1:500 з прив’язкою місця розташування
РЗ). Межі охоронних зон інженерних комунікацій при розміщен%
ні фундаментів РЗ визначаються відповідно до нормативних ви%
мог відстаней, встановлених Державними будівельними нор%
мами і передбачених при розміщенні фундаментів огороджень
підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв’язку, заліз%
ничних доріг.

5.3. Перелік органів та осіб, зазначених у пунктах 5.1 та 5.2
цього Порядку, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

5.4. Зазначені в пунктах 5.1 та 5.2 цього Порядку органи та
особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з мо%
менту звернення заявника.

У разі відмови у погодженні дозволу органи (особи), що пе%
релічені у підпункті 5.1.2. пункту 5.1 та пункті 5.2 цього Поряд%
ку, протягом п’яти робочих днів надсилають заявникові вмо%
тивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи від%
повідного органу.

Рішення про відмову у погодженні дозволу може бути ос%
каржене у порядку, встановленому законодавством.

5.5. На замовлення заявника погодження дозволу з орга%
нами та особами, зазначеними в п. 5.1 та п.5.2 цього Поряд%
ку може здійснюватися КП “Київреклама” на умовах договору
за принципом “Єдиного вікна” та протягом встановленого ке%
рівником робочого органу строку пріоритету заявника на за%
явлене ним місце.

5.6. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший
строк не зазначено у заяві.

5.7. У наданні дозволу розповсюджувачу зовнішньої рекла%
ми може бути відмовлено у разі:

— оформлення поданих документів не відповідає встанов%
леним вимогам;

— у поданих документах виявлені завідомо неправдиві ві%
домості. Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є ви%
черпним. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у
порядку, встановленому законодавством.

5.8. Протягом строку встановленого пріоритету заявник
оформлює обидва примірники дозволу та подає їх до робочо%
го органу разом із супровідним листом, в якому зазначається
реєстраційний номер заяви. 

6. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні)
6.1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти ро%

бочих днів з дати одержання належним чином оформлених
двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає про%
позиції та проект відповідного розпорядження до виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації).

6.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська місь%
ка державна адміністрація) протягом п’яти робочих днів з да%
ти одержання зазначених пропозицій приймає рішення про
надання дозволу або про відмову у його наданні.

6.3. У разі видання виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) розпоря%
дження про надання дозволу керівник робочого органу протя%
гом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу
та скріплює їх печаткою робочого органу.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а дру%
гий — залишається у робочого органу. Видача дозволу реєс%
трується в журналі реєстрації.

6.4. У разі видання виконавчим органом Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією) розпоря%
дження про відмову у наданні дозволу робочий орган письмо%
во інформує про це заявника протягом п’яти робочих днів з
дати видання розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) із за%
значенням його дати та номера.

6.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою
для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, по%
в’язаних з розташуванням РЗ.

6.6. Після встановлення РЗ розповсюджувач зовнішньої рек%
лами у п’ятиденний термін зобов’язаний подати до робочого

органу фотографічний знімок місця, де розміщено рекламний
засіб, про що робочий орган робить відмітку в обох примірни%
ках дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої поса%
дової особи робочого органу та скріплюється печаткою цього
органу.

6.7. У процесі надання дозволів забороняється проведен%
ня тендерів (конкурсів).

7. Порядок внесення змін до дозволу при зміні тех#
нологічної (конструктивної) схеми РЗ

7.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у
зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ, розповсюджу%
вач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з пись%
мовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін
у дозвіл.

При цьому під зміною технологічної схеми РЗ розуміється
зміна його зовнішнього вигляду (конструктивних елементів)
без зміни місця розташування РЗ.

До заяви додається:
— технічна характеристика змін у технологічній схемі РЗ;
— фотографічний знімок РЗ;
— ескіз з конструктивним рішенням;
— оригінал примірника зареєстрованого дозволу.
7.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з да%

ти реєстрації заяви розглядає її і подає документи на погоджен%
ня до Головного управління містобудування, архітектури та ди%
зайну міського середовища виконавчого органу Київської місь%
кої ради (Київської міської державної адміністрації), яким про%
тягом п’яти робочих днів здійснюється погодження поданих до%
кументів або надається письмова відмова з відповідним обґрун%
туванням.

У разі отримання від Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища погодження ро%
бочий орган протягом п’яти робочих днів вносить відповідні
зміни у дозвіл та повертає його заявнику, а у разі відмови пись%
мово інформує про це заявника з відповідним обґрунтуванням.

7.3. Зазначений в пункті 7.2. цього Порядку строк може бу%
ти продовжений Робочим органом, якщо для зміни конструк%
тивної схеми РЗ необхідно отримати містобудівні умови і об%
меження на розміщення РЗ та розробити проектну докумен%
тацію. В цьому випадку строк внесення відповідних змін до до%
зволу продовжується на час, необхідний для розробки місто%
будівних умов і обмежень в порядку, визначеному пунктом
4.10 цього Порядку.

7.4. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної
(конструктивної) схеми РЗ, зокрема з підстав, передбачених у
розділі 13 цього Порядку.

Відмова у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ мо%
же бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

8. Порядок переоформлення дозволу
8.1. У разі набуття права власності на рекламний засіб ін%

шою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає пе%
реоформленню.

8.2. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб
(або орендувала його), протягом одного місяця з дня виник%
нення права власності або права користування рекламним за%
собом звертається до робочого органу із заявою у довільній
формі про переоформлення дозволу.

8.3. До заяви додаються:
— документ, який засвідчує право власності (користуван%

ня) на рекламний засіб;
— оригінал зареєстрованого дозволу;
— завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про

державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізич%
ної особи — підприємця. Юридичні особи%нерезиденти пода%
ють документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнахо%
дження (витяг із торговельного, банківського або судового ре%
єстру тощо);

— письмове погодження власника місця розташування РЗ
або уповноваженого ним органу (особи);

— банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної
особи або ідентифікаційний номер фізичної особи — підпри%
ємця;

— документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтвер%
джує відсутність заборгованості у розповсюджувача зовніш%
ньої реклами, на розміщення РЗ якого раніше було надано до%
звіл, за договором на право тимчасового користування місцем.

8.4. У разі відсутності зауважень до поданих заявником до%
кументів керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів
з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена

у порядку, встановленому законодавством.
9. Порядок продовження строку дії дозволу
9.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка

подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої рек%
лами у довільній формі не пізніше, ніж за один місяць до за%
кінчення строку дії дозволу.

Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розпов%
сюджувач зовнішньої реклами надає робочому органу висно%
вок (виданий підприємством, установою чи організацією, які
мають необхідні ліцензії) щодо відповідності встановленого РЗ
вимогам безпеки його розміщення та використання протягом
строку, на який продовжується дозвіл.

9.2. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати одер%
жання заяви про продовження строку дії дозволу розглядає її
та надає пропозиції з проектом відповідного розпорядження
виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) для прийняття рішення.

9.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська місь%
ка державна адміністрація) протягом п’яти робочих днів з да%
ти одержання зазначених пропозицій розглядає та приймає від%
повідне рішення про продовження строку дії дозволу або про
відмову у його продовженні.

9.4. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати ви%

дання розпорядження виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації) вносить відповід%
ні зміни до дозволу, які мають бути підписані керівником ро%
бочого органу та скріплені печаткою робочого органу.

Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовжен%
ні) фіксується робочим органом у журналі реєстрації.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а дру%
гий — залишається у робочого органу для обліку та контролю.

9.5. У випадку прострочення терміну подачі заяви на про%
довження строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої рек%
лами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього По%
рядку.

9.6. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути
оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

10. Порядок отримання дозволу у випадку зміни
містобудівної ситуації

10.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення рекон%
струкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, які
зумовлюють необхідність зміни місця розташування РЗ, робо%
чий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє
про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

10.2. Протягом десяти робочих днів з початку настання об%
ставин, зазначених в пункті 10.1 цього Порядку, робочий ор%
ган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію
про інше рівноцінне місце, яким вважається місце, що знахо%
диться у тій самій територіальній зоні міста (для розміщення
рекламних засобів), що визначена відповідним розпоряджен%
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації). У разі досягнення згоди щодо но%
вого місця розміщення РЗ вносяться зміни у дозвіл. Відшко%
дування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем РЗ на
новому місці, здійснюється відповідно до договору з власни%
ком місця розташування РЗ або уповноваженою ним особою.
Дозвіл на нове місце розташування РЗ у цьому випадку пого%
джується розповсюджувачем зовнішньої реклами в порядку, пе%
редбаченому розділом 5 цього Порядку.

10.3. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний
для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після
закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці роз%
ташування РЗ власник РЗ має пріоритетне право на розташу%
вання РЗ на попередньому місці, за умови звільнення іншого
рівноцінного місця, наданого в тимчасове користування на пе%
ріод зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції,
ремонту, будівництва на місці розміщення РЗ.

11. Порядок внесення змін у дозвіл
11.1. Внесення змін у дозвіл у випадках, передбачених цим

Порядком, здійснюється за вибором робочого органу:
11.1.1. у разі необхідності значного коригування дозволу —

шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазна%
чаються відповідні зміни;

11.1.2. У разі необхідності незначного коригування дозво%
лу — шляхом відповідних закреслювань та написів.

11.2. Усі зміни, що вносяться до дозволів з будь%яких під%
став, підписуються керівником робочого органу із зазначенням
дати підписання та скріплюються печаткою робочого органу,
а у разі необхідності — нумеруються та підписуються усі арку%
ші дозволу та додатків до нього.

12. Визначення площі місця розташування РЗ
12.1. Площа місця розташування РЗ визначається як сума

площі горизонтальної проекції РЗ на це місце та прилеглої ді%
лянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної
проекції цього РЗ.

12.2. Для неназемного та недахового РЗ площа місця до%
рівнює площі вертикальної проекції цього РЗ на уявну пара%
лельну їй площину.

13. Вимоги до розташування РЗ
13.1. РЗ повинні розміщуватись з дотриманням Законів

України “Про рекламу” (із змінами і доповненнями), “Про до%
рожній рух” (із змінами і доповненнями), постанов Кабінету
Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження
Типових правил розміщення зовнішньої реклами” (із змінами
і доповненнями), від 30.03.94 № 198 “Про затвердження Єди%
них правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць,
залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”
(із змінами і доповненнями), Державних стандартів України,
Державних будівельних норм і правил та інших нормативних
актів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень ви%
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації), а також цього Порядку.

13.2. Вимоги до розміщення РЗ згідно з класифікаційним
переліком:

13.2.1. Усі вперше встановлювані вздовж проїжджої части%
ни вулиць і доріг РЗ будь%якого виду, типу та форми мають
розміщуватися (у т. ч. відносно раніше розташованих назем%
них РЗ таких типів: щит, що стоїть окремо, лайтпостер, що сто%
їть окремо, телевізійний екран, тумба, об’ємно%просторова
конструкція, що стоять окремо) на такій відстані:

— не ближче 50 м — для РЗ, розміром однієї рекламної пло%
щини до 8 кв. м;

— не ближче 100 м — для РЗ, розміром однієї рекламної пло%
щини з 8 кв. м і більше.

13.2.2. РЗ на опорах можуть бути з внутрішнім підсвічен%
ням та нижній край РЗ повинен розміщуватись на висоті не мен%
ше 5 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна
поверхня виступає над проїжджою частиною, та на висоті не
менше, як 3 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рек%
ламна поверхня не виступає над проїжджою частиною;

13.2.3. Транспаранти%перетяжки над вулицею розміщують%
ся над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край
РЗ повинен знаходитись на висоті не менше 5 м від поверхні
проїжджої частини дороги.

13.3. РЗ не повинні створювати перешкод для експлуатації
та ремонту будівель і споруд, на чи біля яких вони розташовую%
ться, а також не перекривати існуючих пішохідних переходів.
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13.4. Забороняється розташовувати РЗ:
13.4.1. на висоті менше 5 метрів від поверхні дорожнього

покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає над проїжджою
частиною;

13.4.2. на пішохідних доріжках, алеях, якщо це перешкоджає
вільному руху пішоходів;

13.4.3. в інших випадках відповідно до законодавства.
13.5. Підключення РЗ до інженерних мереж повинно здій%

снюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов
і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

13.6. Рекламний засіб повинен маркуватися на каркасі або
окремій табличці, розміщеній на каркасі РЗ (а у випадках від%
сутності спеціальної конструкції — на поверхні РЗ), та містити
найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон,
номер дозволу та термін його дії.

13.7. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплю%
вати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлю%
вати квартири житлових будинків.

13.8. Фундамент наземного РЗ, що виступає над поверх%
нею землі, може бути декоративно оформлений.

13.9. Розповсюджувач зовнішньої реклами:
13.9.1. виконує роботи з розташування РЗ без пошкоджен%

ня архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків
(будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, еле%
ментів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої
ділянки;

13.9.2. забезпечує відповідність РЗ дозволу, державним
стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, елек%
тротехнічної та експлуатаційної безпеки;

13.9.3. відповідає за безпеку при проведенні робіт з мон%
тажу та демонтажу РЗ, експлуатацію і утримання РЗ у належ%
ному санітарно%технічному стані (у разі коли власника РЗ вста%
новити неможливо — власник місця розташування або упов%
новажений ним орган (особа).

14. Порядок розміщення соціальної реклами та ін#
формації соціального характеру

14.1. Соціальна реклама, а також інформація, яка висвіт%
лює загальнодержавні та загальноміські події, заходи, свята та
не носить комерційний характер (далі — інформація соціаль%
ного характеру), розміщується за дорученням виконавчого ор%
гану Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації) за погодженням з Головним управлінням з питань
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації).

14.2. На період розміщення соціальної реклами та ін%
формації соціального характеру за зверненням робочого
органу розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов’язані
надати місця для розміщення такої реклами та інформа%
ції в строк, передбачений дорученням виконавчого орга%
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) в межах 5% площі поверхонь РЗ, на розмі%
щення яких розповсюджувач зовнішньої реклами одержав
дозвіл. За погодженням з розповсюджувачем зовнішньої
реклами обсяг площі вказаних поверхонь РЗ може бути
збільшено.

14.3. Плата за тимчасове користування місцями для розмі%
щення РЗ, які перебувають у комунальній власності територі%
альної громади м. Києва, на період розміщення соціальної рек%
лами та інформації соціального характеру, з розповсюджува%
ча зовнішньої реклами не справляється.

14.4. Джерелами фінансування виготовлення друкованої
продукції з соціальною рекламою чи інформацією соціально%
го характеру, що розміщуються за замовленням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) є кошти КП “Київреклама”.

Забезпечення фінансування виготовлення друкованої про%
дукції з соціальною рекламою та інформацією соціального ха%
рактеру, замовником на розміщення якої не є виконавчий ор%
ган Київської міської ради (Київська міська державна адмініс%
трація), покладається на замовників такої соціальної реклами
чи інформації соціального характеру.

14.5. Заява на розміщення соціальної реклами та інформа%
ції соціального характеру подається заявником у довільній фор%
мі до робочого органу. У заяві зазначається запланований тер%
мін (строк) розміщення, кількість ти вид РЗ, на яких плануєть%
ся розмістити соціальну рекламу чи інформацію соціального
характеру.

Разом із заявою замовник надає макет із сюжетом соціаль%
ної реклами чи інформації соціального характеру для їх пого%
дження з Головним управлінням з питань внутрішньої політи%
ки та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

15. Плата за право тимчасового користування міс#
цями, які перебувають у комунальній власності тери#
торіальної громади м. Києва

15.1. Підставою для нарахування плати за право тимчасо%
вого користування місцями, які перебувають у комунальній
власності територіальної громади м. Києва (далі — плата),
укладення договору на право тимчасового користування міс%
цем та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами від%
повідної плати є рішення робочого органу та/або виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

15.2. Плата визначається за такою формулою:

Рп — розмір плати (у гривнях за місяць);
S — площа рекламного засобу (в кв. м);
Бт — базовий тариф, що відповідає виду рекламного засо%

бу та визначається згідно відповідного розпорядження вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер%
жавної адміністрації);

кз— зональний коефіцієнт, що враховує територіальну при%
в’язку рекламного засобу, яка визначається відповідним роз%
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації);

кд — додатковий коригуючий коефіцієнт, що враховує осо%
бливості розміщення рекламного засобу, визначається згідно
з відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), засто%
совується на підставі актів обстеження місць розміщення РЗ
та застосовується строком на один місяць, після чого прово%
диться повторне обстеження.

15.3. Плата нараховується КП “Київреклама” щомісячно та
перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами згід%
но з умовами договору на право тимчасового користування міс%
цем виключно на поточний рахунок КП “Київреклама”.

У разі прострочення термінів сплати, визначених договором
на право тимчасового користування місцем, розмір несплаче%
ної суми плати може коригуватися з урахуванням штрафів, пе%
ні та індексу інфляції, відповідно до умов договору та чинного
законодавства.

15.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється
від плати при відсутності РЗ на місці, по якому виконавчим ор%
ганом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) прийнято рішення щодо надання дозволу.

15.5. Плата нараховується з дати прийняття рішення про
встановлення пріоритету на місце для розміщення зовнішньої
реклами.

15.6. Протягом строку дії пріоритету, передбаченого пунк%
том 4.7. та підпунктом 4.8.1. пункту 4.8. цього Порядку, роз%
мір плати визначається за формулою:

15.7. Протягом строку дії пріоритету, продовженого з під%
став, зазначених в підпункті 4.8.2. пункту 4.8. цього Порядку,
розмір плати визначається за формулою:

15.8. У період з моменту реєстрації робочим органом по%
даного розповсюджувачем зовнішньої реклами супровідного
листа (в якому зазначається реєстраційний номер заяви) ра%
зом з оформленими у встановленому порядку двома примір%
никами дозволу до видання виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією)
розпорядження щодо надання дозволу (відмову у його надан%
ні) плата з розповсюджувача зовнішньої реклами не справ%
ляється.

15.9. З дати видання виконавчим органом Київської місь%
кої ради (Київською міською державною адміністрацією) роз%
порядження про надання дозволу, розмір плати визначається
за формулою:

15.10. До нерозміщеного РЗ (через зміну містобудівної си%
туації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на міс%
ці розміщення) застосовується корегуючий коефіцієнт 0,25.

15.11. При підрахунку плати площа РЗ береться із точно%
го розрахунку без округлення.

15.12. У разі встановлення факту відсутності або пошко%
дження рекламного або соціального сюжету на рекламних за%
собах, які триватимуть більше одного місяця з кінця терміну,
вказаного у вимозі робочого органу та/або КП “Київреклама”
на усунення недоліків, при підрахунку плати до відповідних РЗ
застосовується додатковий корегуючий коефіцієнт 1,7. При
цьому вказаний коефіцієнт не застосовується у випадку закле%
ювання поверхні РЗ іншим сюжетом (фоновим).

15.13. До неосвітлених рекламних засобів наступного ви%
ду: щит, що стоїть окремо, щит на фасаді будинку, щит на
тимчасовій споруді, паркані, на території будівельного май%
данчика, лайтпостер, що стоїть окремо, лайтпостер, що є скла%
довою частиною павільйону, кіоску, конструкція на даху бу%
динку (будівлі), споруди, кронштейн (на стіні будівлі, на стов%
пі, опорі освітлення, на кіоску), конструкції на естакаді, мості,
шляхопроводі, конструкції у підземному переході, тунелі, тум%
ба, що стоїть окремо, об’ємно%просторова конструкція, що
стоїть окремо, рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі),
споруді, після закінчення 6 місяців з видання виконавчим ор%
ганом Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) розпорядження про надання дозволу розмір
плати визначається за формулою:

15.14. Якщо за результатами обстеження місць розташу%
вання рекламних засобів КП “Київреклама” або робочим орга%
ном виявлено особливості розміщення таких засобів, розмір
плати визначається за формулою:

Під особливостями розміщення РЗ розуміється: наявність
технічних та технологічних пошкоджень РЗ (вм’ятини, розша%
рування фарби, розбите повністю або частково скло, наяв%
ність іржі, деформування або пошкодження рекламної пло%
щини) понад 5 календарних днів з кінця терміну вказаного у
вимозі Робочого органу та/або КП “Київреклама” на усунен%
ня недоліків.

15.15. Плата щомісячно нараховується КП “Київреклама”
та перераховується розповсюджувачем зовнішньої реклами
згідно з умовами договору на право тимчасового користуван%
ня місцем виключно на відповідний поточний рахунок КП “Ки%
ївреклама” і використовується в порядку, встановленому Ки%
ївською міською радою чи уповноваженим нею органом.

Утримання місць розміщення РЗ на об’єктах благоустрою
здійснюється самостійно розповсюджувачами зовнішньої рек%
лами або на підставі договорів з власниками (балансоутри%
мувачами) цих місць.

При цьому тарифи комунальних підприємств за надання
ними послуг з благоустрою та утримання місць (для розмі%
щення РЗ), що перебувають у комунальній власності терито%
ріальної гомади м. Києва, попередньо погоджуються з Голов%
ним управлінням з питань цінової політики виконавчого ор%
гану Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації) та не можуть перевищувати (з розрахунку на од%
не місце) граничного розміру, що дорівнює трьом неоподат%
ковуваним мінімумам доходів громадян, помножений на ко%
ефіцієнт зони розташування РЗ, що встановлюється відповід%
ним розпорядженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київською міською державною адміністрацією).

15.16. Плата розраховується згідно з відповідним розпоря%
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та не включає в себе податок
на додану вартість, який обчислюється додатково відповідно до
вимог чинного законодавства.

15.17. Розмір плати не може встановлюватися залежно від
змісту реклами.

16. Скасування дії дозволу
16.1. Дозвіл скасовується на підставі відповідного розпоря%

дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) до закінчення строку його дії:

16.1.1. за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої
реклами;

16.1.2. у разі невикористання місця розташування реклам%
ного засобу безперервно протягом шести місяців;

16.1.3. у разі не переоформлення дозволу у встановленому
порядку.

16.2. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дня ви%
никнення підстав для скасування дозволу подає відповідний про%
ект розпорядження до виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації).

16.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська
міська державна адміністрація) протягом п’яти робочих днів з
дати одержання проекту розпорядження приймає відповідне
рішення.

16.4. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі
реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розпов%
сюджувача зовнішньої реклами у п’ятиденний строк з дати ви%
дання розпорядження виконавчого органу Київської міської ра%
ди (Київської міської державної адміністрації).

16.5. Рішення про скасування дозволу може бути оскарже%
не у порядку, встановленому законодавством.

17. Порядок демонтажу РЗ
17.1. Демонтаж у цьому Порядку означає комплекс заходів,

які передбачають відокремлення РЗ разом з основою від місця
їх розташування та транспортування на спеціально відведені те%
риторії для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та на%
ступне зберігання РЗ не передбачає переходу права власності
на них до територіальної громади міста Києва.

Демонтаж РЗ є засобом протидії порушенню прав територі%
альної громади м. Києва щодо надання у тимчасове користу%
вання місць (для розміщення РЗ) або усунення порушень дого%
вірних зобов’язань розповсюджувачами зовнішньої реклами за
договорами про надання у тимчасове користування місць (влас%
никами та/або законними користувачами РЗ), а також засобом
усунення порушень в інших випадках.

17.2. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цього Поряд%
ку у наступних випадках:

а) у випадку відсутності маркування РЗ;
б) в разі виявлення самовільно розміщених РЗ;
в) в разі, коли термін дії дозволу закінчився і не був продов%

жений;
г) в разі, коли технічний стан РЗ створює загрозу життю або

здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немай%
нової) третім особам;

д) в разі невідповідності технічних характеристик РЗ та/або
місця їх встановлення виданому дозволу на розміщення зовніш%
ньої реклами;

е) в разі наявності заборгованості розповсюджувача зовніш%
ньої реклами по сплаті коштів за право тимчасового користу%
вання місцем (%ями) для розміщення рекламного (%их) засобу 
(%ів), яке (%і) перебувають у комунальній власності територіаль%
ної громади м. Києва, більш ніж за 2 місяці;

ж) в інших випадках, передбачених договором на право
тимчасового користування місцями для розміщення РЗ, які пе%
ребувають у комунальній власності територіальної громади м.
Києва;

17.3. Демонтаж РЗ у випадках, встановлених пунктом 17.2
цього Порядку, здійснюється на підставі наказу робочого ор%
гану.

17.4. У вказаних в пункті 17.2 цього Порядку випадках (крім
випадку, коли власника РЗ неможливо встановити) демонтаж
РЗ повинен бути проведений власниками (законними користу%
вачами) РЗ самостійно за власний рахунок в термін, вказаний
у вимозі робочого органу чи КП “Київреклама” про усунення по%
рушень вимог порядку розміщення зовнішньої реклами.

Вимога направляється в письмовій формі поштою з повідом%
ленням про вручення або вручається уповноваженому представ%
нику розповсюджувача зовнішньої реклами особисто під підпис.
У випадках, передбачених підпунктами а), б), г), д), ж) пункту
17.2 цього Порядку до вимоги може додаватися акт, в якому
фіксуються виявлені порушення, за підписом представників ро%
бочого органу та КП “Київреклама”.

Демонтаж РЗ здійснюється без направлення розповсюджу%
вачу зовнішньої реклами вимоги, якщо власник або адреса влас%
ника РЗ не встановлені.

Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний протягом

трьох днів з моменту отримання вимоги усунути зазначені у ви%
мозі порушення та повідомити в цей же строк робочий орган в
письмовій формі.

17.5. У разі, коли розповсюджувач зовнішньої реклами са%
мостійно не усунув виявлені порушення, здійснюється демо%
нтаж РЗ.

17.6. У випадках необхідності демонтажу РЗ робочий орган
складає перелік РЗ, що підлягають демонтажу, та протягом п’я%
ти робочих днів керівник робочого органу разом з відповідним
наказом направляє доручення про демонтаж до КП “Київрек%
лама”.

17.7. Організація демонтажу або самостійне проведення де%
монтажу здійснюється КП “Київреклама” за дорученням робо%
чого органу на умовах, визначених цим Порядком.

17.8. Під час демонтажу РЗ складається акт проведення
демонтажу РЗ, а також може складатися акт огляду технічно%
го стану РЗ з проведенням фото% та/або відеофіксації, які до%
даються до акту.

Акти складаються робочим органом у присутності представ%
ників КП “Київреклама”.

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть
бути присутні: власник або законний користувач РЗ, балансо%
утримувач місця розташування РЗ, представники державних ор%
ганів, міських служб та інших організацій.

Кожний акт складається в двох примірниках і підписується
всіма присутніми під час проведення демонтажу особами. Один
примірник Акту залишається у робочого органу, інший надаєть%
ся власнику (законному користувачу) демонтованого РЗ (на йо%
го письмову вимогу).

Після проведення демонтажу складається наступний комп%
лект документів:

— акт здачі%приймання виконаних робіт по демонтажу із за%
значенням характеру робіт та їх вартості;

— калькуляція вартості витрат за виконані роботи по демо%
нтажу.

17.9. Демонтаж РЗ не проводиться робочим органом, якщо
розповсюджувач зовнішньої реклами у встановлений термін пов%
ністю усунув порушення та повідомив в той же строк про це ро%
бочий орган в письмовій формі.

17.10. Компенсація витрат КП “Київреклама”, яке організо%
вувало демонтаж або проводило самостійно демонтаж РЗ, по%
кладається на власника (законного користувача) демонтовано%
го РЗ на підставі виставленого рахунку та акта здачі%прийман%
ня виконаних робіт по демонтажу.

17.11. Власник (законний користувач) має право на повер%
нення демонтованого РЗ після звернення до робочого органу
на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я начальника робочого органу про повернен%
ня демонтованого РЗ;

б) документа, що підтверджує право власності (інше майно%
ве право) на конкретний демонтований РЗ;

в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат КП
“Київреклама”, пов’язаних з демонтажем РЗ, їх транспортуван%
ням та подальшим зберіганням;

г) документа, що підтверджує право уповноваженої особи на
одержання демонтованого РЗ.

17.12. Облік демонтованих РЗ здійснюється КП “Київрекла%
ма” відповідно до чинного законодавства.

17.13. Демонтовані РЗ можуть бути передані на тимчасове
зберігання відповідному підприємству, установі, організації на
підставі відповідного договору та акту прийому%передачі із за%
значенням переліку, їх стану та характеристик.

18. Контроль за дотриманням Порядку та відпові#
дальність за його порушення

18.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в
межах своїх повноважень робочий орган, а також інші уповно%
важені суб’єкти в установленому порядку.

18.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує роз%
міщення та експлуатацію РЗ з дотриманням норм техніки без%
пеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зов%
нішньої реклами несе відповідальність за будь%які порушення
норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають
з їх вини, та повинні за власний рахунок усувати всі дефекти,
що виникають в процесі експлуатації РЗ.

18.3. У разі порушення вимог цього Порядку уповноважені
посадові особи робочого органу та/або КП “Київреклама” (в ме%
жах повноважень) звертаються до розповсюджувача зовнішньої
реклами з вимогою про усунення порушень у визначений тер%
мін.

У разі невиконання вимоги про усунення порушень та в за%
лежності від правопорушення уповноважені відповідно до пунк%
ту 2 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопору%
шення посадові особи робочого органу складають протоколи
про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення по виявлених по%
рушеннях та/або вживають інші заходи, передбачені чинним за%
конодавством та цим Порядком.

19. Заключні положення
19.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішую%

ться згідно з чинним законодавством України, а також відповід%
но до рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної ад%
міністрації).

19.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’яза%
них з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у вста%
новленому законодавством порядку.

Заст пни олови — ерівни апаратPп = S * Бт * кз * кд , де

Pп = S * Бт * кз * 0,25

Pп = S * Бт * кз * 1,5

Pп = S * Бт * кз * 2,0(кд1*...кдN).

Pп = S * Бт * кз

Pп = S * Бт * кз

Втрачен печат АТ ХЛ "Київмісь б д"
( од 23527052, місце знаходження: м. Київ,
в л. С ворова 4/6) вважати недійсною.

Голова правління
АТ ХЛ "Київмісь б д" Голиця М.М.
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

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:  ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 279-10
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Óâàãà ðîçøóê!
Ãîëîâíèì â³ää³ëîì ïîäàòêîâî¿

ì³ë³ö³¿ ÄÏ² ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéî-
í³ ì. Êèºâà çà ñêîºííÿ òÿæêîãî
çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò.
15, ÷. 5 ñò. 191 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè ðîçøóêóºòüñÿ
ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
²ëë³÷ ªï³ôàíîâ 08.10.1960 ðîêó
íàðîäæåííÿ, êîëèøí³é ïðàö³â-
íèê ì³ë³ö³¿, óðîäæåíåöü ñåëà
Îáîðîòí³âêà Ñâàò³âñüêîãî ðàéî-
íó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, ïàñïîðò
ñåð³¿ ÅÌ ¹ 393571 âèäàíèé
28.10.1999 ðîêó Ñºâºðîäîíåöü-
êèì ÌÂ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Ëóãàí-
ñüê³é îáë., çàðåºñòðîâàíèé çà àä-
ðåñîþ: Ëóãàíñüêà îáëàñòü, Ñºâº-
ðîäîíåöüê, âóëèöÿ 8 Áåðåçíÿ,
áóä. 13, êâ. 3.

Äîñóäîâèì ñë³äñòâîì ó êðèì³-
íàëüí³é ñïðàâ³ áóëî âñòàíîâëå-
íî, ùî Âîëîäèìèð ªï³ôàíîâ,
ïðàöþþ÷è äèðåêòîðîì ÒÎÂ “²í-

òåãðî-Ñåðâ³ñ” ³ ÒÎÂ “ÖÅÌÄ
Òðèäåíòà”, íàìàãàâñÿ âèêðàñòè ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè ï³ä

âèãëÿäîì â³äøêîäóâàííÿ ïîäàò-
êó íà äîäàíó âàðò³ñòü 12 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Çàäëÿ öüîãî ÷îëîâ³ê
çä³éñíèâ “ïñåâäîåêñïîðòíó” îïå-
ðàö³þ ñèñòåì çíåçàðàæóâàííÿ âî-
äè äî Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â Àìå-
ðèêè, âèêîðèñòàâøè â ÿêîñò³
ïîñòà÷àëüíèêà ê³ëüêà ô³êòèâíèõ
ô³ðì. Çàïîá³æíèé çàõ³ä — âçÿò-
òÿ ï³ä âàðòó.

Ó âèïàäêó, ÿêùî êîìó-íåáóäü
â³äîìî ïðî ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ãð.
ªï³ôàíîâà Âîëîäèìèðà ²ëë³÷à,
àáî º ³íøà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðîç-
øóêóâàíîãî, ïðîñèìî íåãàéíî
ïîâ³äîìèòè çà òåëåôîíàìè: 044-
288-29-35; 063-979-96-58 ÷åðãîâà
÷àñòèíà ò. 044-234-75-25, 244-10-
02 àáî 102. Òàêîæ ³íôîðìàö³þ
ïðî ðîçøóêóâàíîãî ìîæíà ïîâ³-
äîìèòè çà àäðåñîþ: 01004, ì. Êè-
¿â, âóëèöÿ Ïóøê³íñüêà, 24À, 
êàá. 405

НН АА   ВВ АА РР ТТ ІІ

СС ПП ІІ ВВ ПП РР АА ЦЦ ЯЯ

1 8 9

3

2 4 9 1

1 4

8 7 2

3 7

6 9 7

2 8

2 9 5

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

9 8 3 4 7 2 6 5 1

5 2 1 6 3 8 7 4 9

7 6 4 9 5 1 8 3 2

3 1 5 7 8 9 2 6 4

6 4 8 1 2 5 9 7 3

2 9 7 3 6 4 1 8 5

1 7 6 5 9 3 4 2 8

8 5 9 2 4 6 3 1 7

4 3 2 8 1 7 5 9 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 
5 æîâòíÿ

Ë³òåðàòóðíèé êëóá 
ó ôîðìàò³ “çàñò³ëëÿ”
Òðàäèö³éíèé êðóãëèé ñò³ë “Õðåùàòèêà” 
ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ïåðåòâîðèâñÿ íà ì³ñöå çóñòð³÷³ 
äëÿ ó÷àñíèê³â ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó
Îëåíà ÊÀÄÈÐÎÂÀ
“Õðåùàòèê”

Íèí³ â ë³òåðàòóð³ ìîæíà ñïîñ-
òåð³ãàòè äîâîë³ ïàðàäîêñàëüíó
òåíäåíö³þ. Ç îäíîãî áîêó, ñêëà-
äàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî äî ïåðà
(îë³âöÿ, ñòèëîñà, ìèøêè ç êëàâ³-
àòóðîþ) âçÿëèñÿ âñ³, êîìó íå ë³íü-
êè öèì çàéìàòèñÿ, à ç ³íøîãî —
º áàãàòî ñïðàâä³ îáäàðîâàíèõ ñó-
÷àñíèõ àâòîð³â, ÿê³ ìàþòü ïîðò-
ôåëü ö³êàâèõ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â,
ïðîòå íà ÿñêðàâó îáêëàäèíêó ¿ì
íå çàâæäè âèñòà÷àº ô³íàíñ³â. ² äå
äðóêóâàòèñÿ òàêèì ëþäÿì, ëèøà-
ºòüñÿ ðèòîðè÷íèì çàïèòàííÿì,
àäæå ïðîðâàòè ëèøå òàëàíòîì
áëîêàäó êíèæíîãî ïàôîñó-ãëàìó-
ðó âäàºòüñÿ îäèíèöÿì.

Ë³òåðàòóðíèé êëóá “Õðåùàòè-
êà” âèð³øèâ ó ì³ðó ñâî¿õ ñèë
ñïðèÿòè ðîçâ’ÿçàííþ öèõ ïðîá-
ëåì. Íà éîãî øïàëüòàõ ³ ñòîð³í-
êàõ ñàéòó äðóêóþòüñÿ ÿê â³äîì³
àâòîðè, òàê ³ ò³, õòî ðîáèòü ïåð-
øèé, ïðîôåñ³éíèé ÷è àìàòîð-
ñüêèé, êðîê íà ë³òåðàòóðí³é íè-
â³. Íà ìèíóëîìó òèæí³ ÷ëåíè Ë³-
òåðàòóðíîãî êëóáó ñï³ëêóâàëèñÿ
çà êðóãëèì ñòîëîì.

Â³äêðèâ çóñòð³÷ ãîëîâà Ë³òåðà-
òóðíîãî êëóáó “Õðåùàòèêà” Àíà-
òîë³é Ìàòâ³é÷óê — íàðîäíèé àð-
òèñò Óêðà¿íè, ïîåò, êîìïîçèòîð,
âîëîäàð ïðåñòèæíèõ ë³òåðàòóðíèõ
ïðåì³é. “Íà ìîþ äóìêó, òàê³ çó-
ñòð³÷³ äóæå ïîòð³áí³, õî÷à á íà
êîíòðàñò³ ç³ çâè÷íîþ ìîäåëëþ
îô³ö³éíèõ ë³òåðàòóðíèõ ïîñèäå-

íüîê,— ñêàçàâ â³í.— Öå êîëè
çáèðàºòüñÿ, íàïðèêëàä, ñï³ëêà,
ùî ìàº ïåâíèé äåðæàâíèé ñòà-
òóñ, ³ ìèº ê³ñòî÷êè ìîëîäèì àâ-
òîðàì òàê, ùî â ëþäèíè âçàãàë³
çíèêàº áàæàííÿ ùîñü ïèñàòè”.
Íà äóìêó Ìàòâ³é÷óêà, ñïðàâæí³é
“ïðàâèëüíèé” êëóá ìàº ³í³ö³þâà-
òè ñï³ëêóâàííÿ òâîð÷èõ ëþäåé ³
ñïðèÿòè ãåíåðóâàííþ ³äåé, ùî
äàë³ âò³ëþþòüñÿ â ¿õí³é òâîð÷îñò³,
êðèòèêà æ ìàº áóòè òàêòîâíîþ é
êîíñòðóêòèâíîþ.

Çâè÷àéíî, áåç êîìåíòóâàííÿ
âæå íàäðóêîâàíèõ ó “Õðåùàòèêó”
ðîá³ò íå îá³éøëîñÿ. Äâîì àâòî-
ðàì — Îëåêñàíäðó Àôàíàñüºâó òà
Äåíèñó Æàðêèõ — ðåêîìåíäîâà-
íî çàïðîïîíóâàòè ðîáîòè äëÿ
êíèæêîâîãî äðóêó

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

Прийняте рішення про припинення За рито о а ціонерно о
товариства “Фірма “Калина” (ідентифі аційний од за ЄДРПОУ
16470328) шляхом перетворення Товариство з обмеженою
відповідальністю “Фірма “Калина” (Прото ол за альних зборів а ціонерів
від 21.09.2010 p.). Вимо и редиторів мають б ти заявлені в письмовій
формі на адрес товариства (02105, м. Київ, проспе т Ю. Га аріна, 9,
тел./фа с (044) 558-89-47) двохмісячний термін з дня п блі ації
відомостей про прийняття рішення про припинення “Бюлетені державної
реєстрації”.
Датою цієї п блі ації є 6.10.2010 р.
Голова омісії з припинення Прима Н. І.

Прийняте рішення про припинення За рито о а ціонерно о
товариства “Золота осінь” (ідентифі аційний од за ЄДРПОУ 21618974)
шляхом перетворення Товариство з обмеженою відповідальністю
“Золота осінь-10” (Прото ол за альних зборів а ціонерів від 25.09.2010 p.).
Вимо и редиторів мають б ти заявлені в письмовій формі на адрес
товариства (03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 16/50, тел./фа с (044)497-
33-35) двохмісячний термін з дня п блі ації відомостей про прийняття
рішення про припинення “Бюлетені державної реєстрації”.

Датою цієї п блі ації є 6.10.2010 р.

Голова омісії з припинення Пасів ин О. В.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Мармильова Владлена
Володимировича, я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Рев ць о о, 4, в. 186 в с дове
засідання, я е відб деться 16 листопада 2010 ро о 15.30 за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позовом Павловсь ої Світлани
Павлівни до Мармильова Владлена Володимировича, 3-ті особи: Павловсь ий Володимир
Костянтинович, Дарниць е РУ ГУ МВС У раїни в м. Києві про с нення переш од орист ванні
власністю та зняття з реєстраційно о облі . При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений про день, час
та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о
відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов’язаний повідомити с д (м. Київ, в л.
Севастопольсь а, 14) про поважність причини неяв и.

С ддя Дарниць о о районно о с д м. Києва О. М. Колесни

О олошення Головно о правління апітально о б дівництва міста

Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої

державної адміністрації) ( азета “Хрещати ” №142 (3773) від 1 жовтня

2010 ро ) вважати недійсним.


