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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про регламентні і ремонтні роботи 
на фунікулері

Розпорядження № 1505 від 25 серпня 2011 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою виконання
щорічних регламентних і ремонтних робіт на фунікулері, в межах функцій органу місцевого самоврядуван#
ня:

1. Припинити рух фунікулера з 01.09.2011 до 01.10.2011.
2. Комунальному підприємству “Київпастранс” упродовж

зазначеного в п. 1 цього розпорядження терміну виконати
на фунікулері регламентні і ремонтні роботи для забезпе&
чення його подальшої надійної експлуатації.

3. Заступникові голови Київської міської державної адмі&
ністрації згідно з розподілом обов’язків прийняти рішення

щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьо&
го розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про надання дозволу на тимчасове 
зайняття тротуару

Розпорядження № 1532 від 26 серпня 2011 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити товариству з обмеженою відповідальністю
“Епіцентр К” згідно з розробленою проектно&кошторисною
документацією тимчасове з 24.08.2011 до 30.10.2011 зай&
няття тротуару на всю ширину для організації будівельного
майданчика на перетині просп. П. Григоренка та вул. Гми&
рі на період виконання робіт з реконструкції по розширен&
ню торговельного комплексу у Дарницькому районі, за умо&
ви виконання пункту 2 цього розпорядження.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Епіцентр К”
у встановленому законодавством порядку:

2.1. Встановити огорожу, відповідні дорожні знаки, ос&
вітлення, сигнальні ліхтарі та забезпечити безпечний про&
хід пішоходів.

2.2. Роботи виконувати відповідно до Правил благоуст&
рою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської
ради від 25.12.2008 № 1051/1051.

2.3. Після завершення робіт відновити покриття троту&
арів за типом існуючого на всю ширину та передати за ак&
том КП ШЕУ Дарницького району.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконан&
ня робіт покласти на генерального директора товариства з
обмеженою відповідальністю “Епіцентр К” Михайлишина
Петра Йосиповича.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення доповнень до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 18.03.2011 № 379
Розпорядження № 1361 від 4 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Положення про по#
рядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві, затверджене рішенням Київської міської ради від
21.05.2009 № 462/1518 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.10.2010 № 176/4988), з метою
впорядкування розміщення, облаштування, утримання та демонтажу тимчасових споруд (малих архітек#
турних форм) у 1,5 км зоні навколо НСК “Олімпійський” у м. Києві, в межах функцій органу місцевого са#
моврядування:

1. Доповнити розділ “Перша черга” додатка до розпоря&
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18.03.2011 № 379 “Про
заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд
у місті Києві” пунктом 36 такого змісту:

“36. вул. Костьольна”.

2. Заступникові голови Київської міської державної адмі&
ністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків
прийняти рішення щодо забезпечення висвітлення змісту
цього розпорядження в засобах масової інформації.

Голова О. Попов

Про виконання протиаварійних робіт з підняття 
затонулих плавзасобів на акваторії р. Дніпро 

в межах м. Києва
Розпорядження № 1346 від 1 серпня 2011 року

Керуючись Водним кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “ Про
столицю України — місто#герой Київ” на виконання рішення Київської міської ради № 38/1093 від 22 січ#
ня 2009 року “Про використання земель водного фонду та прибережних захисних смуг у м. Києві” та з ме#
тою забезпечення безпеки судноплавства на акваторії р. Дніпро в межах м. Києва:

1. Провести комплекс робіт з підняття, транспортування
та подальшої утилізації затонулих плавзасобів на акваторії
р. Дніпро в межах міста Києва.

2. Визнати комунальне підприємство виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель вод&
ного фонду міста Києва “Плесо” (далі КП “Плесо”) замов&
ником робіт.

3. КП “Плесо” у встановленому законодавством поряд&
ку:

3.1. Забезпечити виконання робіт з підняття затонулих
плавзасобів на акваторії р. Дніпро в межах м. Києва за ра&
хунок власних коштів з послідуючим відшкодуванням влас&
никами затонулих плавзасобів.

3.2. Погодити з Верхньодніпровським регіональним пред&

ставництвом Державної інспекції з безпеки судноплавства
України зазначені роботи, пов’язані з підняттям та подаль&
шим транспортуванням.

4. Головному управлінню з питань надзвичайних ситу&
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснювати постійний кон&
троль за проведенням робіт з підняття затонулих плавзасо&
бів.

5. Київській службі порятунку “КАРС” забезпечити вико&
нання робіт з аварійно&рятувального обслуговування при
проведенні вказаних заходів.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про прийняття — передачу до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх теплових мереж Товариства 
з обмеженою відповідальністю 

“Київська фінансово+будівельна компанія”
Розпорядження № 1353 від 3 серпня 2011 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 09.03.2006 № 154/3245 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлово#
го фонду та інженерних мереж” із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради
від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення Товариства з обмеженою відповідальністю “Київська
фінансово#будівельна компанія” (лист від 15.12.2010 № 1215#2), з метою надійного утримання та якіс#
ного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності тери&
торіальної громади міста Києва і передати у володіння та ко&
ристування публічного акціонерного товариства “КИЇВЕНЕ&
РГО” зовнішні теплові мережі Товариства з обмеженою від&
повідальністю “Київська фінансово&будівельна компанія”
згідно з додатком, в межах та на умовах, визначених Уго&
дою щодо реалізації проекту управління та реформування
енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001 (зі зміна&
ми та доповненнями), яка укладена між АК “Київенерго” та
виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь&
кою державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва

виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь&
кої державної адміністрації) забезпечити приймання — пе&
редачу зовнішніх теплових мереж, зазначених у пункті 1
цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною
угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмініс&
трації Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 09.03.2011 № 313
Розпорядження № 1355 від 3 серпня 2011 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з необхід#
ністю виконання капітального ремонту Венеціанського мосту через Венеціанську протоку р. Дніпро, в ме#
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Ки&
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09.03.2011 № 313 “Про капітальний ремонт Венеціансько&
го мосту через Венеціанську протоку р. Дніпро”, а саме:

1.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:
“1. Здійснити у 2011 році розробку проектно&кошторис&

ної документації, провести її експертизу та розпочати вико&
нання робіт, а у 2012 році завершити роботи з капітально&
го ремонту Венеціанського мосту через Венеціанську про&
току р. Дніпро (далі — капітальний ремонт Венеціанського
мосту). “

1.2. У підпункті 3.6 пункту 3 слова “з частковим обме&
женням руху пішоходів і транспорту на ділянці виконання ро&
біт з зайняттям половини ширини мосту цілодобово” замі&
нити словами “з повним закриттям руху пішоходів і транс&
порту та організацією руху транспорту та пішоходів по тим&
часовому наплавному мосту на період виконання капіталь&
ного ремонту”.

1.3. Пункт 3.5. викласти у такій редакції:

“3.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства що&
до порядку виконання будівельних робіт, зазначених у пунк&
ті 1 цього розпорядження. “

1.4. Пункт 5 викласти у такій редакції:
“5. Головному управлінню транспорту та зв’язку вико&

навчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) як головному розпоряднику коштів бю&
джету міста Києва:

5.1. Здійснити фінансування проектних робіт та прове&
дення державної комплексної експертизи проектно&кошто&
рисної документації та виконання робіт з капітального ре&
монту Венеціанського мосту в межах бюджетних призна&
чень, затверджених в бюджеті м. Києва на капітальний ре&
монт об’єктів вулично&шляхової мережі на 2011р.

5.2. При розробленні бюджетних запитів до проекту бю&
джету міста Києва на 2012 рік, включити до них потребу у
видатках на завершення робіт з капітального ремонту Ве&
неціанського мосту.”

Голова О. Попов

Про утворення регіональної ради підприємців 
в м. Києві

Розпорядження № 1364 від 4 серпня 2011 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 526 “Про утворення регіональних
рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі”, з метою залучення
суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців до формування
державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, запровадження прозоро#
го механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади в межах функцій місцевого ор#
гану виконавчої влади;

1. Створити регіональну раду підприємців в м. Ки&
єві.

2. Затвердити персональний склад регіональної ради під&
приємців в м. Києві, що додається.

3. Заступнику голови Київської міської державної адмі&
ністрації відповідно до розподілу обов’язків прийняти рі&

шення щодо висвітлення в засобах масової інформації зміс&
ту цього розпорядження,

4. Контроль за виконанням цього розпорядження поклас&
ти на заступника голови Київської міської державної адмі&
ністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов



За# зміст# ре+ламних# о1олошень# відповідає# ре+ламодавець.# Ре+лама# др;+;ється# мовою# ори1інал;
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Хрещатик 28 вересня 2011

ТОВ#“Кемпін1”#
в" період" з" 28" вересня" 2011ро12" по" 14" жовня" 2011ро12" проводить
розпродаж"товарів"для"спорт2"та"т2ризм2"( пі1ні1ові"набори"та"меблі,
над2вні" вироби," решіт1и," ?азова" прод21ція," термобо1си," одя?" для
риболовлі" тощо)," а" та1ож" поб2тової" техні1и" (12хонні" витяж1и,
д2хов1и," обі?рівачі)" зі" зниж1ою" в" 85" %" від" іх" балансової" вартості.
Розпродаж"проводиться"за"адресою:"Житомирсь1а"обл.,"с."Водотиї,
в2л. Калиніна,"200.

Конта1тний"тел."(044)285-55-31.

Головне#;правління#+ом;нальної#власності#м. Києва
ви+онавчо1о#ор1ан;#Київсь+ої#місь+ої#ради
(Київсь+ої#місь+ої#державної#адміністрації)#

повідомляє#про#продаж#об’є+тів#права#+ом;нальної
власності#територіальної#1ромади#м.#Києва#шляхом#ви+;п;:

Нежилі"приміщення"площею"157,50"1в.м"по"в2л."Мечни1ова,"10/2,"літ."“А”
приватизовано"юридичною"особою"за"1"130"400"(один"мільйон"сто"тридцять
тисяч" чотириста)" ?ривень" 00" 1опійо1," в" том2" числі," ПДВ" —" 188" 400" (сто
вісімдесят"вісім"тисяч"чотириста)"?ривень"00"1опійо1;

Нежилі"приміщення"площею"184,90"1в.м"по"в2л."Саперне"поле,"28,"літ."“А”
приватизовано"фізичною"особою"за"1"837"200"(один"мільйон"вісімсот"тридцять
сім" тисяч" двісті)" ?ривень" 00" 1опійо1," в" том2" числі," ПДВ" —" 306" 200" (триста
шість"тисяч"двісті)"?ривень"00"1опійо1;

Нежилі"приміщення"площею"12,50"1в.м"по"в2л."Тарасівсь1ій,"14/2,"літ."“Б”
приватизовано" фізичною" особою" за" 143" 520" (сто" соро1" три" тисячі" п’ятсот
двадцять)"?ривень"00"1опійо1,"в"том2"числі,"ПДВ"—"23"920"(двадцять"три"тисячі
дев’ятсот"двадцять)"?ривень"00"1опійо1;

Нежилі" приміщення" площею" 365,00" 1в.м" по" пр-т2" Свободи," 26," літ." “А”
приватизовано"юридичною"особою"за"1"347"600"(один"мільйон"триста"соро1
сім" тисяч" шістсот)" ?ривень" 00" 1опійо1," в" том2" числі," ПДВ" —" 224" 600" (двісті
двадцять"чотири"тисячі"шістсот)"?ривень"00"1опійо1;

Нежилі" приміщення" площею" 125,00" 1в.м" по" в2л." Пітерсь1ій," 10," літ." “А”
приватизовано" фізичною" особою" за" 622" 920" (шістсот" двадцять" дві" тисячі
дев’ятсот" двадцять)" ?ривень" 00" 1опійо1," в" том2" числі," ПДВ" —" 103" 820" (сто
три"тисячі"вісімсот"двадцять)"?ривень"00"1опійо1;

Нежилі"приміщення"площею"44,20"1в.м"по"в2л."Кловсь1ий"2звіз,"11,"літ."“А”
приватизовано" фізичною" особою" за" 441" 480" (чотириста" соро1" одна" тисяча
чотириста"вісімдесят)"?ривень"00"1опійо1,"в"том2"числі,"ПДВ"—"73"580"(сімдесят
три"тисячі"п’ятсот"вісімдесят)"?ривень"00"1опійо1;

Нежилі"приміщення"площею"63,20"1в.м"по"пр-т2"Відрадном2,"16/50,"літ."“А”
приватизовано" фізичною" особою" за" 223" 872" (двісті" двадцять" три" тисячі
вісімсот"сімдесят"дві)"?ривні"00"1опійо1,"в"том2"числі,"ПДВ"—"37"312"(тридцять
сім"тисяч"триста"дванадцять)"?ривень"00"1опійо1;

Нежилі" приміщення" площею" 95,00" 1в.м" по" пр-т2" Перемо?и," 21А," літ." “А”
приватизовано"юридичною"особою"за"1"137"600"(один"мільйон"сто"тридцять
сім" тисяч" шістсот)" ?ривень" 00" 1опійо1," в" том2" числі," ПДВ" —" 189" 600
(сто вісімдесят"дев’ять"тисяч"шістсот)"?ривень"00"1опійо1.

Головне#;правління#містоб;д;вання,#архіте+т;ри#та
дизайн;#місь+о1о#середовища#Київсь+ої#місь+ої

державної#адміністрації#та#Ком;нальна#ор1анізація
“Інстит;т#Генерально1о#план;#м. Києва”

повідомляють" про" почато1" процед2ри" ?ромадсь1их" сл2хань" прое+т;# Генерально1о
план;# м. Києва# та# йо1о# примісь+ої# зони# на# період# до# 2025# ро+;# (далі# —
Генеральний#план#м. Києва)"відповідно"до"поряд12"проведення"?ромадсь1их"сл2хань
щодо" врах2вання" ?ромадсь1их" інтересів" під" час" розроблення" прое1тів" містоб2дівної
до12ментації"на"місцевом2"рівні,"затверджено?о"постановою"Кабінет2"Міністрів"У1раїни
від"25"травня"2011"р."№"555.

Генеральний" план" м." Києва розробляється" на" ви1онання" У1аз2" Президента" У1раїни
№" 157/2008" “Про" невід1ладні" заходи" щодо" розвит12" міста" Києва”," рішення" Київсь1ої
місь1ої" ради" від" 18.09.08" р." №" 262/262" “Про" розроб12" ново?о" Генерально?о" план2
розвит12"міста"Києва"та"йо?о"примісь1ої"зони"до"2025"ро12”.

Генеральний" план" м." Києва" —" містоб2дівна" до12ментація," що" визначає" принципові
вирішення"розвит12,"план2вання,"заб2дови"та"іншо?о"ви1ористання"території"міста.

Відповідно"до"державних"б2дівельних"норм ДБН"Б."1-3-97"прое1т"Генерально?о"план2
містить"аналіз"с2часно?о"стан2"та"проблем"заб2дови"міста,"основні"напрям1и"соціально-
е1ономічно?о" розвит12," 1омпле1сний" демо?рафічний" про?ноз," оцін12" територіальних
рес2рсів" міста" та" потреб" в" територіях," пропозиції" щодо" збаланс2вання" системи
розселення"і"зайнятості"населення.

Уточнено" план2вальн2" стр21т2р2" та" ф2н1ціональне" зон2вання" території," визначено
території"для"розміщення"житлово?о"б2дівництва,"розвито1"?ромадсь1их"центрів"і"систем
?ромадсь1о?о" обсл2?ов2вання," промисловості." Розроблено" заходи" щодо" розвит12
озеленених" і" ландшафтно-ре1реаційних" територій," збереження" та" охорони" істори1о-
12льт2рної"спадщини.

Під?отовлено" рішення" з" модернізації" транспортної" та" інженерної" інфрастр21т2ри,
оптимізації" в2личної" мережі," б2дівництва" в2лиць," мостів" і" т2нелів," ба?аторівневих
транспортних"розв’язо1,"поліпшення"е1оло?ічно?о"стан2"середовища,"розміщення"об’є1тів
спільних"інтересів"м."Києва"і"приле?лих"територіальних"?ромад"2"примісь1ій"зоні.

Наведено" зведені" техні1о-е1ономічні" по1азни1и" та" ?рафічні" матеріали," я1і" ви1ладені
в"брош2рі"“Основні"положення"Генерально?о"план2"м."Києва”.

Замовни1"розроб1и"—"Головне"2правління’"містоб2д2вання"та"архіте1т2ри"ви1онавчо?о
ор?ан2"Київради"(Київсь1ої"місь1ої"державної"адміністрації)."Генеральний"прое1т2вальни1
—" 1ом2нальна" ор?анізація" “Інстит2т" Генерально?о" план2" м." Києва”." До" розроблення
прое1т2" Генерально?о" план2" м." Києва" зал2чено" провідні" прое1тні" та" на21ово-дослідні
інстит2ти.

Е+спозиція#прое+т;#Генерально1о#план;#м.#Києва#розміщена#в#+олонній#залі
Київсь+ої# місь+ої# державної# адміністрації,# в;л.# Хрещати+,# 36,# 2-й# поверх# з
29.09.2011# ро+;# та# ;# приміщенні# Головно1о# ;правління# містоб;д;вання# та
архіте+т;ри#за#адресою#в;л. Хрещати+,#31,#2-й#поверх.

Матеріали" прое1т2" Генерально?о" план2" м." Києва" розташовані" на" сайті"
www.kievgenplan.grad.gov.ua.

Процед2ра"роз?ляд2"та"врах2вання"пропозицій"?ромадсь1ості"до"прое1т2"Генерально?о
план2"м."Києва"триватиме"до"30.10.2011#р.#за"адресою:"01001,"м."Київ,"в2л."Хрещати1,
32,"КО"“Інстит2т"Генерально?о"план2"м."Києва”.

Пропозиції"надаються"2"письмовом2"ви?ляді"до"Київсь1ої"місь1ої"державної"адміністрації
за"адресою:"01001,"м."Київ."в2л."Хрещати1,"36,"роз?лядаються"розробни1ом"і"замовни1ом
Генерально?о"план2"м."Києва"2"місячний"термін.

ОГОЛОШЕННЯ#про#проведення#+он+;рс;#на#право#;+ладання#до1овор;#оренди#державно1о#майна
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:#Інстит2т"соціоло?ії"НАНУ"
Телефони,#еле+тронна#адреса:#255-61-44."Адреса"приміщення:"м."Київ,"в2л."Шов1овична,"12."
Хара+теристи+а#приміщення:

назва"б2дин12:"?осподарсь1а"б2дівля
поверх,"1імнати,"ін.:"ІІІ"поверх,"чотири"1імнати.
площа:"116,3"1в."м
Центральне"опалення"прис2тнє,"еле1трозабезпечення"прис2тнє,"т2алет"прис2тній."Необхідність"ремонт2:"приміщення"не"потреб2є"ремонт2."

Можлива#мета#ви+ористання#приміщення:#розташ2вання"офіс2.
Вартість#приміщення:#1279092"?рн."за"станом"на"31"березня"2011"р."(визначена"незалежною"оцін1ою).
Стартова#ціна:#158,36"?рн/м2 /місяць

УМОВИ#КОНКУРСУ:
1. У1ладення"до?овор2"оренди"за"типовим"зраз1ом,"затвердженим"Бюро"Президії"НАН"У1раїни"(розташований"на"сайті).
2. Перелі1"до12ментів,"що"надаються"на"роз?ляд"1он12рсної"1омісії;"заява"про"2часть"2"1он12рсі;"1опії"до12ментів"про"державн2"реєстрацію

2часни1а"1он12рс2;"посвідчені"нотарі2сом"1опії"2становчих"до12ментів"(для"юридичних"осіб);"довіреність"представни12"юридичної"особи,"оформлен2
належним"чином"(для"юридичних"осіб);"відомості"про"платоспроможність"2часни1а"1он12рс2;"зобов’язання"2часни1а"1он12рс2"щодо"ви1онання
2мов"1он12рс2;"зобов’язання"щодо"своєчасної"сплати"орендної"плати.

Адреса,#місце#та#час#проведення#+он+;рс;:#м."Київ,"в2л."Шов1овична,"12,"1ім."№308,"7"жовтня"2011"ро12"об"11.00.
Кінцевий#термін#прийняття#до+;ментів:#6"жовтня"2011"ро12.

Святошинсь+ий# районний# с;д

м. Києва# ви1ли1ає" відповідача

Венжи1а" Оле1сандра" Сер?ійовича" в

с2дове"засідання"на"15.11.2011"ро12

на"9.30,"я1е"відб2деться"в"приміщенні

с2д2" за" адресою:" м." Київ," в2л." Жи-

лянсь1а,"142,"зал"№"4.

С2ддя"Маз2р"І.В.

С;д#постановив:
Позов"Товариства"з"обмеженою"відповідальністю"“Готельний"1омпле1с"“Р2сь”"до"Київсь1ої"місь1ої"державної

адміністрації," 3-я" особа:" А1ціонерна" енер?опостачальна" 1омпанія" “Київенер?о”" про" визнання" протиправними" та
с1ас2вання"з"момент2"прийняття"розпоряджень"задовольнити"част1ово.

Визнати"неза1онними"і"нечинними"з"момент2"прийняття"Розпорядження"Київсь1ої"місь1ої"державної"адміністрації
від"27.11.2008"р."№1663"“Про"затвердження"тарифів"на"теплов2"енер?ію,"встановлення"та"по?одження"тарифів"на
1ом2нальні"посл2?и"з"централізовано?о"опалення"і"постачання"холодної"та"?арячої"води,"водовідведення"для"о1ремих
с2б’є1тів"?осподарювання”;"Розпорядження"Київсь1ої"місь1ої"державної"адміністрації"від"25.12.2008"р."№1780"“Про
по?одження"тарифів"на"1ом2нальні"посл2?и"з"централізовано?о"постачання"холодної"води"і"водовідведення"холодної
та"?арячої"води"для"бюджетних"2станов"та"інших"споживачів”;"Розпорядження"Київсь1ої"місь1ої"державної"адміністрації
від"25.12.2008"р."№1780/1"“Про"затвердження"тарифів"на"теплов2"енер?ію,"встановлення"та"по?одження"тарифів
на" 1ом2нальні" посл2?и" з" централізовано?о" опалення" і" постачання" холодної" та" ?арячої" води," водовідведення" для
бюджетних"2станов"та"інших"споживачів”;"Розпорядження"Київсь1ої"місь1ої"державної"адміністрації"від"05.02.2009 р.
№"127"“Про"затвердження"тарифів"на"теплов2"енер?ію"та"встановлення,"по?одження"тарифів"на"1ом2нальні"посл2?и
з"централізовано?о"опалення"і"постачання"холодної"води"та"?арячої"води"і"водовідведення"холодної"та"?арячої"води
для"інших"споживачів."У"задоволенні"позов2"в"іншій"частині"відмовити.

С2ддя"О. М."Ганеч1о

До#;ва1и#+ерівни+ів#підприємств,#;станов#та#ор1анізацій!
З?ідно"з"постановою"Кабінет2"Міністрів"У1раїни"від"15.08.2005"№ 745"“Про"перехід"до"єдиних"тарифів"на"еле1тричн2

енер?ію,"що"відп2с1ається"споживачам”"та"постановою"НКРЕ"від"23.09.2011"№"1633"роздрібні"тарифи"на"еле1троенер?ію
для" споживачів" (1рім" населення)" з" 2рах2ванням" ?раничних" рівнів" при" пост2повом2" переході" до" форм2вання" єдиних
роздрібних"тарифів"для"споживачів"на"території"У1раїни"2"жовтні#2011#ро+;#становитим2ть:

Роздрібні#тарифи#для#споживачів#еле+тричної#енер1ії#;#місті#Києві#з#;рах;ванням#ПДВ,
я+і#вводяться#в#дію#з#1#жовтня#2011#ро+;

І#+лас
напр;1и

(27,5#+В#
і#вище)

Крім#
то1о,
ПДВ

з#
ПДВ

ІІ#+лас
напр;1и#

(до#
27,5#+В)

Крім#
то1о,#
ПДВ

з
ПДВ#

Всі" споживачі," 1рім" населення" та" населених" п2н1тів,
місь1о?о" еле1трично?о" транспорт2" та" 1ом2нально-
поб2тових"потреб"релі?ійних"ор?анізацій,"1оп./1Вт?од

63,31 12,66 75,97 83,56 16,71 100,27

Місь1ий"еле1тричний"транспорт, 1ом2нально-
поб2тові"потреби"релі?ійних"ор?анізацій,"1оп./1Вт?од
(Постанова"НКРЕ"№344"від"17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата" за" перевищення" до?овірної" величини
пот2жності"—"в"дво+ратном;#розмірі#за"1"1Вт"з?ідно
з" За1оном" У1раїни" “Про" внесення" змін" до" За1он2
У1раїни" “Про" еле1троенер?ети12”" від" 23.06.2005
№ 2706"та"Постановою"НКРЕ"№"558"від"26.07.2005,
?рн/1Вт

25,78 25,78"

Для# тризонних# тарифів, диференційованих" за
періодами" час2," встановлюються" та1і" тарифні
1оефіцієнти"(Постанова"НКРЕ"№ 1262"від"4.11.2009):

! Нічний"період

! Напівпі1овий"період

! Пі1овий"період

0,35

1,02

1,68

Межі#тарифних#зон:#

з"23.00"до"6.00

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

з"8.00"до"10.00
з"18.00"до"22.00

Для# двозонних# тарифів, диференційованих" за
періодами" час2," встановлюються" та1і" тарифні
1оефіцієнти"(Постанова"НКРЕ"№ 1262"від"4.11.2009):

! Нічний"період

! Денний"період

0,4

1,5

Межі#тарифних#зон:#

з"23.00"до"7.00

з"7.00"до"23.00

АК#“Київенер1о”

ВІДПОВІДІ#НА#КРОСВОРД
По# 1оризонталі:# 1. т2флі" 6. ш2лер" 9. сметана" 10. роли1" 11. 1о1он" 12. рослина" 13. фля?а" 16. лонжа"

19. Пер2н" 22. стар1а" 23. але?ро" 24. сам2м" 25. спіл1а" 26. епітет" 27. жа1ет" 30. Ісіда" 33. с1ляр" 36. верди1т"
37. бріар"38. 2ст2п"39. айсбер?"40. режим"41. абре1

По#верти+алі:#1. тариф"2. філія"3. іс1ра"4. пенсне"5. 1ариб2"6. ша1ал"7. ло1он"8. ринда"14. літопис"15. ?е-
рольд" 17. обеліс1" 18. жерделя" 19. пасаж" 20. р2ма1" 21. намет" 28. адреса" 29. ети1ет" 30. імбир" 31. імідж" 32.
Аврам"33. ст2?а"34. літер"35. ропа1

Піль1ова#передплата#з#достав+ою#1азети#
в#поштов;#с+ринь+;

на#місяць ................................6#1рн.#50#+оп.

на#3#місяці ..........................19#1рн.#50#+оп.

на#6#місяців ........................39#1рн.#00#+оп.

на#12#місяців ......................78#1рн.#00#+оп.

на#місяць..............................21#1рн.#50#+оп.

на#3#місяці ..........................64#1рн.#50#+оп.

на#6#місяців ......................129#1рн.#00#+оп.

на#12#місяців ....................258#1рн.#00#+оп.

ІНДЕКС#ЧЕТВЕРГОВОГО#ВИПУСКУ
(З#ПРОГРАМОЮ#ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2011 РІК
22094

Передплатні#ціни
на#місяць..............................10#1рн.#90#+оп.

на#3#місяці ..........................32#1рн.#10#+оп.

на#6#місяців ........................62#1рн.#55#+оп.

на#12#місяців ....................123#1рн.#90#+оп.

на#місяць..............................40#1рн.#90#+оп.

на#3#місяці ........................122#1рн.#10#+оп.

на#6#місяців ......................242#1рн.#55#+оп.

на#12#місяців ....................483#1рн.#90#+оп.

ІНДЕКС#ЩОДЕННОГО#ВИПУСКУ
(ВТ,#СР,#ЧТ,#ПТ) 61308

О ф о р м л е н н я # п р о в о д и т ь с я # в # р е д а + ц і ї


