
Поштову площу
завершать 
до дня міста
Вже у грудні цього року запрацює другий тунель для 
автомобілістів

Днями за дорученням віце�

прем’єр�міністра України Олек�

сандра Вілкула Міністр регіо�

нального розвитку, будівництва

та житлово�комунального гос�

подарства Геннадій Темник

ознайомився з ходом робіт з бу�

дівництва транспортної розв’яз�

ки на Поштовій площі.

“Реконструкція розв’язки на

Поштовій площі є одним з пріо�

ритетних об’єктів транспортної

інфраструктури столиці України.

Поштова площа у Києві має ста�

ти не лише зручним транспорт�

ним об’єктом, а й прикрасою

столичного Подолу”,— зазначив

пан Темник.

Він додав, що уряд виконав

свої зобов’язання та профінан�

сував на будівництво розв’язки

150 млн грн. Для своєчасного за�

вершення робіт цьогоріч з київ�

ської скарбниці необхідно виді�

лити 50 млн грн та ще 73 млн грн

для закінчення реконструкції

Поштової площі у 2014 році. За�

гальна вартість об’єкта — 427

млн грн, на сьогодні профінан�

совано 303 млн грн.

Наразі на Поштовій площі три�

вають роботи зі спорудження дру�

гого тунелю. Як розповів “Хреща�

тику” заступник генерального ди�

ректора “Альтіс�холдинг” Віталій

Фастовець, завершені роботи з

облаштування всіх бетонних

конструкцій. “Зараз ми закінчу�

ємо прокладку комунікацій, лив�

невої каналізації та готуємо осно�

ву для вкладання дорожнього

“одягу”. Всього тут потрібно буде

вкласти три шари — пісок, щебінь

та асфальт”,— зазначив пан Фас�

товець.

Відкрити рух тунелем планують

вже у грудні, а от повністю онов�

лену Поштову площу кияни та

гості столиці побачать вже до Дня

міста.

Зазначимо, що реконструкція

Поштової площі триває з минуло�

го року. За цей час тут було спору�

джено один з тунелів, естакаду, пе�

рекладено всі мережі, відновлено

рух по вулиці Боричів узвіз з на�

прямком руху з вулиці Набереж�

но�Хрещатицької на вулицю Во�

лодимирський узвіз з частковим

благоустроєм.

До слова, реконструкція цього

об’єкта значно полегшить проїзд

автомобілістам, адже забезпечить

безперервний рух автотранспорту

по вул. Набережно�Хрещатицькій

та вул. Набережне шосе в обох на�

прямках магістралі. Окрім того,

пропускна спроможність цього

вузла збільшиться з 85�ти до 110�

ти тис. автомобілів на добу, що до�

зволить ліквідувати затори. Також

розв’язка дозволить усунути й

значну частину транзиту через

центральну частину міста, адже

забезпечить проїзд без перешкод

зі Столичного шосе до масиву

Оболонь.

Однак оновлена Поштова пло�

ща має радувати не лише автомо�

білістів, а й киян та гостей міста.

Тож навіть зараз повним ходом

тривають роботи з облаштування

простору над підземним тунелем.

За словами директора Дирекції

будівництва шляхово�транспорт�

них споруд міста Києва Володи�

мира Кислицина, на Поштовій

площі з’явиться фонтан, сквер,

заклади громадського харчування.

Для комфорту громадян тут ство�

рять зручні спуски до набережної

Дніпра. Сам променад над річкою

також приведуть до ладу. На всій

території буде облаштоване сучас�

не освітлення та лави для відпо�

чинку. Відреставрують і Пошто�

вий будиночок.

До слова: наразі вносять зміни

до проекту Поштової площі —

тут планують створити більш

комфортні умови для людей з об�

меженими фізичними можли�

востями �

Наразі�на�Поштовій�площі�заверш�ються�роботи�зі�спор�дження�др��о�о�з�підземних�проїздів�та�тривають�роботи

з�бла�о�строю

У столиці вшанували пам’ять
жертв Голодомору 1932�1933
років

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ âçÿâ

ó÷àñòü ó çàõîäàõ ³ç âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³

æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â. Ñêîðáîò-

íà õîäà â³äáóëàñÿ öåíòðàëüíîþ àëåºþ Íàö³î-

íàëüíîãî ìóçåþ “Ìåìîð³àë ïàì’ÿò³ æåðòâ ãî-

ëîäîìîð³â â Óêðà¿í³”.

Ó öåðåìîí³¿ âçÿëè ó÷àñòü ïðåçèäåíòè

Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êðàâ÷óê, Ëåîí³ä Êó÷ìà, Â³ê-

òîð Þùåíêî, ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Ìèêîëà Àçà-

ðîâ, ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Âîëîäèìèð Ðè-

áàê, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòî-

ë³é Ãîëóá÷åíêî, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-

âè — ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Ãàëèíà Ãåðåãà, ÷ëå-

íè óðÿäó, ãðîìàäñüê³ñòü.

Ó÷àñíèêè õîäè âñòàíîâèëè ñèìâîë³÷í³

êîìïîçèö³¿ ç êîëîñê³â ïøåíèö³ òà êâ³ò³â äî

ñêóëüïòóðè “Ã³ðêà ïàì’ÿòü äèòèíñòâà” ³ âøà-

íóâàëè ïàì’ÿòü æåðòâ Ãîëîäîìîðó õâèëèíîþ

ìîâ÷àííÿ.

Íàãàäàºìî: ùîðîêó â ÷åòâåðòó ñóáîòó ëèñ-

òîïàäà óêðà¿íö³ çãàäóþòü çàãèáëèõ â³ä ãîëî-

äîìîðó â 1932-1933 ðîêàõ.

Îêð³ì öüîãî, â ñóáîòó íà òåðèòîð³¿ Íàö³î-

íàëüíîãî ìóçåþ “Ìåìîð³àë ïàì’ÿò³ æåðòâ

ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³” òèñÿ÷³ êèÿí äîëó÷è-

ëèñÿ äî àêö³¿ “Çàïàëè ñâ³÷êó ïàì’ÿò³”, ïðè-

óðî÷åíó 80-ì ðîêîâèíàì òðàãåä³¿ óêðà¿í-

ñüêîãî íàðîäó �

Київські та стамбульські 
медики активізують 
співпрацю

Óêðà¿íñüê³ òà òóðåöüê³ ìåäèêè äîìîâèëè-

ñÿ ïðî âçàºìíèé îáì³í ôàõ³âöÿìè ç ìåòîþ

îñâîºííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ó ìåäè÷í³é ïðàê-

òèö³. Òàêîæ ó ïëàíàõ — îçíàéîìëåííÿ ç íà-

óêîâî-ïðàêòè÷íèìè äîñÿãíåííÿìè, äîñâ³äîì

â îðãàí³çàö³¿ òà âïðîâàäæåíí³ íîâèõ ôîðì

ô³íàíñóâàííÿ. Â³äïîâ³äíèé ïðîòîêîë ïðî

ñï³âïðàöþ ì³æ äåïàðòàìåíòàìè îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ Êèºâà, Ñòàìáóëà òà Áóðñè ï³äïèñà-

ëè â ðàìêàõ ðîáî÷îãî â³çèòó ïðåäñòàâíèê³â

çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ óêðà¿íñüêî¿ ñòî-

ëèö³ äî Òóðå÷÷èíè.

Ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè óêðà¿íñüêà äåëåãàö³ÿ îçíà-

éîìèëàñÿ ç ñèñòåìîþ óïðàâë³ííÿ é ô³íàíñó-

âàííÿ ìåäèöèíè, ë³êàðñüêèì ñàìîâðÿäóâàí-

íÿì, çàêîíîäàâ÷èì çàáåçïå÷åííÿì, äîñÿã-

íåííÿìè ó ðåôîðìóâàíí³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,

ïðîãðàìàìè ïðîô³ëàêòèêè, ñïîñîáàìè ³ ìå-

òîäàìè ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-

òÿ, â³äâ³äàëà ïðîâ³äí³ äåðæàâí³ òà ïðèâàòí³

ìåäóñòàíîâè.

Êð³ì òîãî, óêðà¿íñüêèì ë³êàðÿì ïðåçåíòó-

âàëè ðîáîòó ïåðâèííî¿ ëàíêè, ôîðìó íàäàí-

íÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ äîïîìîãè ó äåðæàâíèõ ³

ïðèâàòíèõ ë³êàðíÿõ, óí³âåðñèòåòñüêèõ êë³í³-

êàõ òà íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íà ìåäè÷íèõ ôà-

êóëüòåòàõ äåðæàâíèõ ³ ïðèâàòíèõ óí³âåðñè-

òåò³â �

На Васильківській з’явиться
підземний перехід

Ó Êèºâ³ íà âóëèö³ Âàñèëüê³âñüê³é, 90 ïî-

áóäóþòü ï³äçåìíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä.

Ï³äïèñàíî â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ

ÊÌÄÀ. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî “Äèðåê-

ö³ÿ áóä³âíèöòâà øëÿõîâî-òðàíñïîðòíèõ

ñïîðóä ì. Êèºâà” ÿê çàìîâíèê çä³éñíèòü

ðîçðîáêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ òà âèêîíàº áóä³âíèöòâî ï³øîõ³äíîãî

ïåðåõîäó.

Çàìîâíèê âèçíà÷èòü ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó

òà ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêî-

íàííÿ íåîáõ³äíèõ ðîá³ò.

Êð³ì òîãî, êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ìàº

ðîçðîáèòè òà ïîãîäèòè ç ÓÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ

Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³ ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-

íüîãî ðóõó íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà �

Íîâèíè

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

П
оштова площа —
надзвичайно
важливий для
міста транспорт�

ний об’єкт. Після завер�
шення її реконструкції
проїхати набережною
Дніпра можна буде без
перешкод та без жодно�
го світлофора. Роботи з
модернізації об’єкта
розпочалися ще у мину�
лому році. За цей час
тут з’явилася естакада з
Володимирського узво�
зу на вулицю Набереж�
но�Хрещатицьку та за�
працював один із туне�
лів. Наразі тут завер�
шуються роботи зі спо�
рудження й другого з
підземних проїздів та
тривають роботи з бла�
гоустрою.
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 126 (1254)

ВІВТОРОК,
26 листопада
2013 року

Хрещатик 2 26 листопада 2013 року

За�інчення	додат�а	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	№	427/9915	від	13	листопада	

2013	ро��.	Почато�	�	№	172(4379)	від	22	листопада	2013	ро��

11 вул. Заводська (від вул. Фрунзе до вул.
Костянтинівської)

42 630,0 483,0 46,0 дорожні знаки

12 вул. Ігорівська, 3/25 15 225,0 172,5 0,0 дорожні знаки

13 вул. Ігорівська, 11�б 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

14 вул. Ігорівська, 14�а 10 150,0 115,0 0,0 дорожні знаки

15 вул. Ігорівська, 16 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

16 вул. Іллінська, 8 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

17 вул. Іллінська, 18 � 20, 9 3 45 34,5 0,0 дорожні знаки

18 вул. Костянтинівська, 2�а 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

19 вул. Мостицька, 4 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

20 вул. Набережно�Хрещатицька, 3�а 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Набережно�Хрещатицька, 3�а (по вул.
Набережно�Хрещатицька)

25 625,0 287,5 0,0 дорожні знаки

22 вул. Набережно�Хрещатицька, 11 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

23 вул. Нижній Вал, 23 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Новокостянтинівська, 13/10 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

25 вул. Новокостянтинівська, 13/10 � 15/15 58 870,0 667,0 0,0 дорожні знаки

26 вул. Новокостянтинівська, 18 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

27 вул. Сагайдачного, 11 12 180,0 138,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Світлицького, 24 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

29 вул. Світлицького, 35 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

30 вул. Сирецька, 13 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

31 вул. Сковороди 25 375,0 287,5 0,0 дорожні знаки

32 вул. Сковороди, 2 � 4 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

33 вул. Спаська, 8�а � 12, 11 � 13 9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки

34 вул. Спаська, 30�а 18 270,0 207,0 0,0 дорожні знаки

35 вул. Ужвій, 5 15 375,0 172,5 23,0 дорожні знаки

36 вул. Фрунзе, 127 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

37 вул. Хвойки, 15/15 13 195,0 149,5 0,0 дорожні знаки

38 вул. Хвойки, 15/15 літ.6 65 975,0 747,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Хорива, 1�а � 1 11 165,0 126,5 11,5 дорожні знаки

40 вул. Хорива, 5�а, 11�а 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

41 вул. Ярославська, 57, 58 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

42 площа Контрактова (буд. № 4 на вул.
Іллінській � буд. № 2 на вул. Сковороди)

15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

43 площа Контрактова, 2�а, 2�б, 2�в  102 1530,0 1173,0 115,0 дорожні знаки /
паркомати

44 площа Контрактова, 10�а 17 255,0 195,5 0,0 дорожні знаки

45 площа Контрактова, 12 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

46 просп. Гонгадзе, 18�г 78 1950,0 897,0 92,0 дорожні знаки

47 просп. Гонгадзе, 18�з, 18�є, 18�д 49 1225,0 563,5 57,5 дорожні знаки

48 просп. Порика, 5�а 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

49 просп. Порика, 7�б � 9�а � 9�г 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

50 просп. Порика, 13 � 15/1, 14 � 2 (ринок
"Виноградар") (сезонний з 01.04 по 01.11) 

43 645,0 494,5 46,0 дорожні знаки

51 просп. Порика, 18 � 20 53 1325,0 609,5 57,5 дорожні знаки

52 просп. Порика, 20 48 1200,0 552,0 57,5 дорожні знаки

53 просп. Правди, 17 � 19 52 1300,0 598,0 57,5 дорожні знаки

54 просп. Правди, 19/1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

55 просп. Правди, 31�а 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки

56 просп. Правди, 96 18 450,0 207,0 23,0 дорожні знаки

57 просп. Свободи, 2�г 82 2050,0 943,0 92,0 дорожні знаки

58 просп. Свободи, 26 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

Святошинський р
н
1 бульв. Вернадського, 79 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

2 бульв. Кольцова, 3 � 7 47 705,0 540,5 57,5 дорожні знаки

3 бульв. Кольцова, 15, 12 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

4 вул. Булаховського, 3 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

5 вул. Булаховського, 4 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

6 вул. Велика Кільцева � вул. Зодчих (навпроти
буд. № 62)

18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

7 вул. Велика Кільцева (навпроти ринку "Шлях"
та будинків 52 � 58/2 на вул. Зодчих, 52 � 54)

52 780,0 598,0 57,5 дорожні знаки

8 вул. Велика Кільцева (ринок "Шпалерний") 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

9 Кільцева дорога (біля кафе "STOP") 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

10 вул. Відпочинку, 22 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

11 вул. Жмеринська, 1�а 124 3100,0 1426,0 138,0 дорожні знаки

12 вул. Жмеринська, 2 55 1375,0 632,5 69,0 дорожні знаки /
шлагбаум

13 вул. Жолудєва, 6 177 4425,0 2035,5 195,5 дорожні знаки

14 вул. Зодчих (навпроти буд. № 6 � 8) 12 300,0 138,0 11,5 дорожні знаки

15 вул. Зодчих, 34 � 38 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

16 вул. Зодчих, 58�а 20 300,0 230,0 0,0 дорожні знаки

17 вул. Литвиненко�Вольгемут, 4 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

18 вул. Наумова (навпроти буд. 35 � Б) 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

19 вул. Підлісна, 8 84 2100,0 966,0 92,0 дорожні знаки

20 вул. Роллана Ромена, 2 � 6/10, 5/8 58 870,0 667,0 69,0 дорожні знаки

21 вул. Роллана Ромена, 13 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

22 вул. Святошинська, 15 93 2325,0 1069,5 103,5 дорожні знаки

23 вул. Семашка, 12 � 16 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

24 вул. Симиренка, 22�г 146 3650,0 1679,0 172,5 дорожні знаки

25 вул. Симиренка, 38 339 8475,0 3898,5 391,0 дорожні знаки

26 вул. Симиренка/вул. Жолудєва 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

26 вул. Дарвіна (вздовж вулиці з обох сторін) 66 990,0 759,0 0,0 дорожні знаки

27 вул. Димитрова, 5 10 150,0 115,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Димитрова, 5�б 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Еспланадна, 2 � 8/10 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

30 вул. Еспланадна, 20 � 34/2 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

31 вул. Задніпровського Михайла (біля буд. №26
по бульв. Лесі Українки) 

30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Заньковецької, 10/1 � 3/1 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки /
паркомати

33 вул. Інститутська, 24/7 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

34 вул. Інститутська, 27/6�а 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

35 вул. Кловський узвіз, 9/1 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

36 вул. Кловський узвіз, 9/2 13 195,0 149,5 0,0 дорожні знаки

37 вул. Ковпака, 17 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

38 вул. Кропивницького, 16 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

39 вул. Кутузова, 9 13 195,0 149,5 0,0 дорожні знаки

40 вул. Кутузова, 12 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

41 вул. Лаврська, 12 (під час проведення заходів) 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки
42 вул. Лєскова, 9 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

43 вул. Лютеранська, 2 � 6�а, 7/10 � 3

44 вул. Мазепи, 11 � 13 50 750,0 575,0 0,0 дорожні знаки

45 вул. Мазепи, 44 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки
46 вул. Мечникова, 3 20 300,0 230,0 0,0 дорожні знаки

47 вул. Мечникова, 5 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

48 вул. Мечникова, 18 15 225,0 172,5 0,0 дорожні знаки

49 вул. Мечникова, 14 � 18, 9�а � 9 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

50 вул. Мечникова, 18 � 22�а 21 315,0 241,5 0,0 дорожні знаки

51 вул. Мирного П., 2/44, 1 � 3 16 240,0 184,0 0,0 дорожні знаки

52 вул. Московська, 29�а 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

53 вул. Немировича�Данченка, 14/13 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

54 вул. Паркова дорога, 20 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки
55 вул. Предславинська, 35 26 650,0 299,0 0,0 дорожні знаки

56 вул. Рогнідинська, 3 � 5 14 210,0 161,0 0,0 дорожні знаки

57 вул. Рогнідинська, 4�а, 6/16 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

58 вул. Рогнідинська, 16/6�2/15, 1�3�5 22 330,0 253,0 0,0 дорожні знаки

59 вул. Рогнідинська, 7/11 5 75,0 57,5 11,5 дорожні знаки

60 вул. Руставелі Ш., 11 � 1, 14/5 � 4�а 36 540,0 414,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

61 вул. Руставелі Ш., 24 � 16/6, 23 � 13 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

62 вул. Руставелі Ш., 40/10 � 26, 39/40 � 25 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

63 вул. Саксаганського, 7 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

64 вул. Суворова, 4 (ПТЦ) 32 480,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

65 вул. Суворова, 4/6 9 135,0 103,5 0,0 дорожні знаки

66 вул. Тимірязєвська, 2 � 10/15 (сезонний з 15.04
� 31.07)

31 465,0 356,5 34,5 дорожні знаки

67 вул. Федорова, 4 11 165,0 126,5 0,0 дорожні знаки

68 вул. Хрещатик, 1/2 24 600,0 276,0 0,0 дорожні знаки

69 (від вул. Саксаганського до пл. Л. Толстого) 21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

70 вул. Червоноармійська, 19�21 8 120,0 92,0 11,5 дорожні знаки

71 вул. Червоноармійська, 45 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

72 вул. Червоноармійська, 65 � 57/3 13 195,0 149,5 11,5 дорожні знаки

73 вул. Червоноармійська, 69 � 67/7 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

74 вул. Шовковична, 3 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

75 пл. Бессарабська, 7 � 9/1, 1/2�а (по вул.
Басейній) 

19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

76 пл. Либідська 41 1025,0 471,5 57,5 дорожні знаки 

77 пл. Спортивна, 1 (службовий вхід) 99 1485,0 1138,5 115,0 дорожні знаки /
паркомати

78 пл. Спортивна, 1 (фонтан) 27 405,0 310,5 0,0 дорожні знаки

79 пл. Франка 44 660,0 506,0 46,0 дорожні знаки /
паркомат

80 пров. Музейний, 4 � 8 31 465,0 356,5 0,0 дорожні знаки

81 узвіз Крутий, 1/2 13 195,0 149,5 11,5 дорожні знаки

Подільський р
н
1 вул. Андріївська, 11/7 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

2 вул. Боричів Тік, 33/6�а 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

3 вул. Боричів Тік, 35�а 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

4 вул. Верхній Вал, 2 � 10 � 14 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

5 вул. Верхній Вал, 16 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

6 вул. Верхній Вал, 22 � 24 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Воздвиженська, 4�б, 4�в 15 225,0 172,5 0,0 дорожні знаки

8 вул. Вишгородська, 47 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

9 вул. Воздвиженська, 2 � 1/2 45 675,0 517,5 0,0 дорожні знаки

10 вул. Житньоторзька, 16 (ринок "Житній") 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат
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27 вул. Сім'ї Сосніних, 1 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

28 вул. Стуса, 27�а 222 5550,0 2553,0 253,0 дорожні знаки

29 вул. Стуса, 35/37 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

30 вул. Чорнобильська/вул. Уборевича 90 2250,0 1035,0 103,5 дорожні знаки

31 вул. Уборевича/вул. Чорнобильська 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

32 вул. Уборевича (навпроти буд. № 27 � 29/22) 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки

33 вул. Ушакова М. (навпроти буд. 16) 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

34 вул. Чорнобильська, 5/7 � 11, 4 � 12 21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки

35 вул. Чорнобильська, 17 � 15/4, 16/80 � 18 35 525,0 402,5 46,0 дорожні знаки

36 вул. Чорнобильська,  Осіння 315 7875,0 3622,5 356,5 дорожні знаки

37 просп. Коласа Якуба, 16 636 15900,0 7314,0 736,0 дорожні знаки

38 просп. Корольова, 1 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки

39 просп. Корольова, 2�а 59 1475,0 678,5 69,0 дорожні знаки

40 просп. Корольова, 11�а 133 3325,0 1529,5 149,5 дорожні знаки

41 просп. Палладіна (р�к "Троїцький") 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

42 просп. Палладіна, 5 233 5825,0 2679,5 264,5 дорожні знаки

43 просп. Палладіна, 23�а 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки

44 просп. Перемоги, 49 24 360,0 276,0 0,0 дорожні знаки

45 просп. Перемоги, 108/1 � 112 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки

46 просп. Перемоги, 121 � б � 119 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

47 просп. Перемоги, 121 � б � 119 (з протилежної
сторони)

10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

48 просп. Перемоги, 136 (ст.м. "Житомирська",
вул. Семашка)

20 300,0 230,0 0,0 дорожні знаки

49 просп. Перемоги, 137 6 150,0 69,0 11,5 дорожні знаки

50 просп. Перемоги (автодорога Київ � Житомир
14 км)

20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

Солом'янський р
н

1 бульв. Лепсе, 4 40 600,0 460,0 46,0 дорожні знаки

2 бульв. Лепсе, 2 � 6 60 900,0 690,0 0,0 дорожні знаки

3 бульв. Чоколівський, 42�а 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

4 вул. Василенка, 21 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

5 вул. Кадетський Гай, 6 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

6 вул. Качалова, 6 92 2300,0 1058,0 103,5 дорожні знаки

7 вул. Кирпи (вул. Петрозаводська) (Південний
вокзал)

12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

8 вул. Курська, 13�ж 40 1000,0 460,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Курська, 13�б, в, е 26 650,0 299,0 34,5 дорожні знаки

10 вул. Курська, 15�а 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки

11 вул. Лінійна, 13 � 15 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

12 вул. Лінійна, 15 � 17 31 465,0 356,5 34,5 дорожні знаки

13 вул. Мартиросяна, 25 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

14 вул. Машинобудівна, навпроти буд. 21 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

15 вул. Ползунова (Південний вокзал) 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

16 вул. Протасів Яр, 13 (під час роботи
гірськолижного спортивного комплексу)

30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

17 вул. Протасів Яр, 48 (під час роботи
гірськолижного спортивного комплексу)

30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

18 вул. Пулюя, 2 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

19 вул. Смоленська (навпроти буд. №31�33) 30 345,0 345,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Тупикова Генерала, 14 29 725,0 333,5 34,5 дорожні знаки

21 вул. Ушинського (навпроти буд. № 1) 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки

22 вул. Ушинського, 12 � 4, 11 � 3 54 810,0 621,0 57,5 дорожні знаки

23 площа Вокзальна, 1 174 2610,0 2001,0 195,5 дорожні знаки

24 площа Космонавтів 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

25 пров. Ковальський, 1 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

26 просп. Перемоги, 47 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

27 просп. Червонозоряний, 57 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

Шевченківський р
н

1 бульв. Шевченка Тараса, 2/54 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

2 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська, 5 �
7/29

13 195,0 149,5 0,0 дорожні знаки

3 бульв. Шевченка Тараса/вул. Пушкінська,
8/26

12 180,0 138,0 0,0 дорожні знаки

4 бульв. Шевченка Тараса, 10 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

5 бульв. Шевченка Тараса, 27 � 27�б 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

6 бульв. Шевченка Тараса, 44 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

7 бульв. Шевченка Тараса (від вул. І.Франка�
вул. Пирогова)

12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

8 бульв. Шевченка Тараса  (від вул. Пирогова
до вул. М.Коцюбинського)

15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

9 вул. Басейна, 6 7 105,0 80,5 11,5 дорожні знаки /
паркомат

10 вул. Багговутівська, 12 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

11 вул. Білоруська, 10 � 22, 1 25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки

12 вул. Борщагівська, 2 � 8 69 1725,0 793,5 80,5 дорожні знаки

13 вул. Велика Житомирська, 2�а 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

14 вул. Велика Житомирська, 40 6 90,0 69,0 0,0 дорожні знаки

15 по Вознесенському узвозу/вул. Смирнова�
Ласточкіна (від вул. Артема до пров.
Нестерівського)

38 570,0 437,0 46,0 дорожні знаки

16 вул. Володимирська (від бульв. Шевченка Т.
до вул. Хмельницького Б.)

21 315,0 241,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

17 вул. Володимирська, 11/6 � 3, 4 � 14/8 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

18 вул. Володимирська, 37 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

19 вул. Володимирська, 37 � вул.
Малопідвальна, 29

2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Володимирська, 38 10 150,0 115,0 0,0 дорожні знаки

21 вул. Володимирська, 40/2 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки 

22 вул. Володимирська, 42 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

23 вул. Володимирська, 46 9 135,0 103,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Володимирська, 47 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

25 вул. Володимирська, 49�а 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

26 вул. Володимирська, 50 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки

27 вул. Володимирська, 51/53 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

28 вул. Володимирська, 52/17 25 375,0 287,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Володимирська, 55 � 57 9 135,0 103,5 0,0 дорожні знаки

30 вул. Володимирська, навпроти буд. № 60 36 540,0 414,0 46,0 дорожні знаки /
паркомати

31 вул. Воровського (від вул. Дмитрівської до
вул. Златоустівської)

20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

32 вул. Воровського, 9 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

33 вул. Воровського, 11�б 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

34 вул. Воровського, 24 � 26, 37/14 � 31�а 32 480,0 368,0 34,5 дорожні знаки

35 вул. Глибочицька, 40 � 44, 53 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

36 вул. Гоголівська, 17 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

37 вул. Гончара О., 15/3 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

38 вул. Гончара О., 57�б 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

39 вул. Гончара О., 67 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

40 вул. Грінченка, 3 � 1, 2 � 3�а 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

41 вул. Дегтярівська, 3 � 5 17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки

42 вул. Дегтярівська, 51 � 53�а 51 765,0 586,5 0,0 дорожні знаки

43 вул. Дмитрівська, 2 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

44 вул. Дмитрівська, 69 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

45 вул. Довженка, 3 6 90,0 69,0 0,0 дорожні знаки

46 вул. Жилянська, 85 25 375,0 287,5 0,0 дорожні знаки

47 вул. Жилянська � вул. Петлюри 38 950,0 437,0 46,0 дорожні знаки

48 вул. Золотоворітська, 13 2 30,0 23,0 0,0 дорожні знаки

49 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №1) 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки

50 вул. Зоологічна (Зоопарк) (лист №2, лист №3)
(сезонний з 01.04 по 01.10)

45 675,0 517,5 57,5 дорожні знаки

51 вул. Златоустівська, 11 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки

52 вул. Комінтерну (Симона Петлюри), 6 12 180,0 138,0 0,0 дорожні знаки

53 вул. Комінтерну, 28 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

54 вул. Костьольна, 11 � 3 15 225,0 172,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

55 вул. Котовського, 11 15 225,0 172,5 0,0 дорожні знаки

56 вул. Коцюбинського, 1 (вул. Хмельницького
Богдана, 66)

13 195,0 149,5 11,5 дорожні знаки

57 вул. Леонтовича, Ботанічна пл. 39 585,0 448,5 46,0 дорожні знаки /
паркомат

58 вул. Лисенка, 4, 8, 5 � 1 28 420,0 322,0 34,5 дорожні знаки

59 вул. Лисенка, 10/30 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

60 вул. Мала Житомирська, 2/1 � 11 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки

61 вул. Мельникова, 36/1 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

62 вул. Обсерваторна, 12�а 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

63 вул. Перовської (навпроти стадіону) 44 1100,0 506,0 46,0 дорожні знаки

64 вул. Петлюри (Комінтерну), 18 � 28/120 18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

65 вул. Петлюри, 27 28 700,0 322,0 34,5 дорожні знаки

66 вул. Петлюри (Комінтерну), 30, 29 � 25 30 450,0 345,0 34,5 дорожні знаки

67 вул. Пирогова, 9 � 7, 2/37 � 4 39 585,0 448,5 46,0 дорожні знаки

68 вул. Прорізна, 1 � 3, 4 � 8 13 195,0 149,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

69 вул. Прорізна, 10 � 16, 17 � 7 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

70 вул. Прорізна, 27 � 19 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

71 вул. Пушкінська (бульв. Шевченка Тараса �
вул. Хмельницького Богдана)

29 435,0 333,5 34,5 дорожні знаки,
паркомат

72 вул. Пушкінська, 6 � 7, 5 � 1 � 3 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

73 вул. Пушкінська, 13/6 � 7, 16/8 � 8 25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

74 вул. Пушкінська, 39 � 29, 34 � 28/9 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

75 вул. Пушкінська, 42/4 � 36, 45/2 � 39 20 300,0 230,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

76 вул. Рейтарська, 25 11 165,0 126,5 11,5 дорожні знаки

77 вул. Рейтарська, 28 1 15,0 11,5 0,0 дорожні знаки

78 вул. Рейтарська, 29 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

79 вул. Рейтарська, 37 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

80 вул. Саксаганського, 88 � 106, 109 � 133 19 285,0 218,5 23,0 дорожні знаки

81 вул. Саксаганського, 115�а 14 210,0 161,0 0,0 дорожні знаки

82 вул. Саксаганського, 119 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

83 вул. Скоропадського Павла (біля буд. №6 на
вул. Басейній та буд. №5а на вул.
Червоноармійській)

18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

84 вул. Смирнова � Ласточкіна, 10�а 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

85 вул. Софійська, 20/21 � 4 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

86 вул. Старовокзальна, 13�а � 5 10 150,0 115,0 11,5 дорожні знаки

87 вул. Стрілецька, 2/17 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

88 вул. Стрілецька, 10/1 11 275 126,5 11,5 дорожні знаки

89 вул. Татарська, 7 39 975,0 448,5 46,0 дорожні знаки

90 вул. Терещенківська, 11 � 12, 2/15 � 4�а 49 735,0 563,5 57,5 дорожні знаки /
паркомат

91 вул. Терещенківська (від бульв. Т. Шевченка
до вул. Л. Толстого)

31 465,0 356,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат
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92 вул. Толстого, 4/42 � 10, 5 � 1/24 16 240,0 184,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат 

93 вул. Трьохсвятительська 24 360,0 276,0 23,0 дорожні знаки        

94 вул. Туполєва, 30 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки 

95 вул. Тургенєвська, 76 � 78 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки 

96 вул. Тургенєвська, 80�а 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки 

97 вул. Франка, 4�б 10 150,0 115,0 0,0 дорожні знаки 

98 вул. Франка, 18 � 32/34 12 180,0 138,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат 

99 вул. Франка, 34/33 � 46, 27/31 �
"Володимирський собор" 

70 1050,0 805,0 80,5 дорожні знаки /
паркомат 

100 вул. Хмельницького Богдана (вул. Пушкінська
� вул. Терещенківська)

13 195,0 149,5 23,0 дорожні знаки /
паркомат

101 вул. Хмельницького Богдана, 2 � 4, 3б � 1/40 9 135,0 103,5 11,5 дорожні знаки

102 вул. Хмельницького Богдана, 15 6 90,0 69,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

103 вул. Хмельницького Богдана, 17/52�а 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

104 вул. Хмельницького Богдана, 19 � 21�а 7 105,0 80,5 0,0 дорожні знаки

105 вул. Хмельницького Богдана, 23 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

106 вул. Хмельницького Богдана, 32 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

107 вул. Хмельницького Богдана, 30/10 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

108 вул. Хмельницького Богдана, 34�а � 40/25 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

109 вул. Хмельницького Богдана, 39 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

110 вул. Хмельницького Богдана, 42/32 � 48,
33/34 � 35/1

18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки /
паркомат

111 вул. Хмельницького Богдана (від вул.
Володимирської до вул. Франка)

18 270,0 207,0 23,0 дорожні знаки

112 вул. Хмельницького Богдана, 53 5 75,0 57,5 0,0 дорожні знаки

113 вул. Хмельницького Богдана, 55 � 57 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

114 вул. Хмельницького Богдана, 57 � 57�б 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

115 вул. Чорновола В. / вул. Глібова 20 500,0 230,0 23,0 дорожні знаки

116 вул. Чорновола В., 25 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

117 вул. Червоноармійська (від бульв. Т.
Шевченка до пл. Л. Толстого) 

17 255,0 195,5 23,0 дорожні знаки /
паркомати

118 вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") 26 390,0 299,0 34,5 дорожні знаки

119 вул. Ярославів Вал, 14�а 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

120 вул. Ярославів Вал, 14�б 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

121 вул. Ярославів Вал, 22 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

122 вул. Ярославів Вал, 23 8 120,0 92,0 0,0 дорожні знаки

123 вул. Ярославів Вал, 30/18 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

124 пл. Бессарабська, 2 14 210,0 161,0 11,5 дорожні знаки /
паркомат

125 пл. Львівська 23 345,0 264,5 23,0 дорожні знаки

126 пл. Перемоги, 1 22 330,0 253,0 23,0 дорожні знаки

127 пров. Бєлінського, 5�а / вул. Хмельницького
Богдана, 57�б

6 90,0 69,0 0,0 дорожні знаки

128 пров. Георгіївський, 2 3 45,0 34,5 0,0 дорожні знаки

129 пров. Рильський, 1�Б/20 6 150,0 69,0 0,0 дорожні знаки

130 пров. Рильський, 5 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

131 пров. Рильський, 6 14 210,0 161,0 0,0 дорожні знаки

132 просп. Перемоги, 1 � 3 25 375,0 287,5 34,5 дорожні знаки /
паркомат

133 просп. Перемоги, 27 � 17 32 480,0 368,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

134 просп. Перемоги, 30 � 32 (сезонний з 01.05 по
01.10) 

34 510,0 391,0 34,5 дорожні знаки /
паркомат

135 просп. Перемоги, 34 31 775,0 356,5 34,5 дорожні знаки

136 просп. Перемоги, 52/2 4 60,0 46,0 0,0 дорожні знаки

137 просп. Перемоги, 84�а 112 2800,0 1288,0 126,5 дорожні знаки

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Про організацію ярмарку з продажу продовольчих 

та непродовольчих товарів, плодоовочевої продукції, фруктів,
кісточкових плодів, баштанних культур на вул. Електротехнічній

у Деснянському районі
Розпорядження № 2075 від 14 листопада 2013 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Ки

їв”, підпункту 8 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра

їні”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року № 516
р “Питання проведення про

довольчих ярмарків”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19 серпня 2010 року № 629 “Про проведення продовольчих ярмарків у
м. Києві”, з метою забезпечення мешканців міста Києва продовольчими та непродовольчими товарами,
плодоовочевою продукцією, фруктами, кісточковими плодами, баштанними культурами, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.	 Департамент�	 промисловості	 та	 роз-

вит��	 підприємництва	 ви�онавчо�о	 ор�ан�

Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київсь�ої	 місь�ої

державної	 адміністрації)	 здійснити	 ор�ані-

зацію	 ярмар��	 з	 продаж�	 продовольчих	 та

непродовольчих	 товарів,	 плодоовочевої

прод��ції,	фр��тів,	�істоч�ових	плодів,	баш-

танних	 ��льт�р	 на	 в�л.	 Еле�тротехнічній	 �

Деснянсь�ом�	 районі	 міста	 Києва	 (далі —

ярмар�а)	в	період	з	01	�р�дня	2013	ро��	до

31	�р�дня	2014	ро��.

2.	Ви�онавцем	робіт	з	облашт�вання	тор-

�ових	місць	ярмар��	визначити	�ом�нальне

підприємство	“Світоч”	м.	Києва	(далі —	КП

“Світоч”).

3.	КП	“Світоч”:

3.1.	Розробити	схем�	розміщення	тимча-

сових	 спор�д	 тор�овельно�о,	 поб�тово�о,

соціально-��льт�рно�о	 чи	 іншо�о	 призна-

чення	 для	 здійснення	 підприємниць�ої	 ді-

яльності,	засобів	перес�вної	дрібнороздріб-

ної	 тор�овельної	 мережі,	 транспортних	 за-

собів	 (далі —	 об’є�ти	 тор�івлі),	 я�і	 б�д�ть

брати	�часть	�	проведенні	ярмар��.

3.2.	Забезпечити	�	встановленом�	поряд-

��	 розміщення	 та	 ф�н�ціон�вання	 об’є�тів

тор�івлі	під	час	проведення	ярмар��.

3.3.	Здійснити	заходи	щодо	встановлення

перес�вних	 біот�алетів,	 �рн,	 �онтейнерів

для	збор�	поб�тових	відходів,	їх	своєчасно-

�о	вивезення	та	прибирання	території.

3.4. Забезпечити	 дотримання	 Правил

бла�о�строю	міста	Києва,	затверджених	рі-

шенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	25	�р�дня

2008	ро��	№ 1051/1051,	під	час	під�отов�и

та	проведення	ярмар��,	а	та�ож	відновлен-

ня	пор�шено�о	бла�о�строю.

3.5.	 Зал�чати	 в	 �становленом�	 за�оно-

давством	поряд��	до	�часті	в	ярмар��	без-

посередніх	виробни�ів	та	переробні	підпри-

ємства	 з	 різних	 ре�іонів	 У�раїни,	 заохоч�-

ючи	до	цих	заходів	шляхом	створення	спри-

ятливих	�мов	для	здійснення	тор�івлі	влас-

ною	прод��цією.

4.	 Просити	 Головне	 �правління	 МВС

У�раїни	в	місті	Києві	забезпеч�вати	охорон�

�ромадсь�о�о	поряд��	та	ре��лювання	р�х�

транспорт�	під	час	проведення	ярмар��.

5.	 Просити	 Головне	 �правління	 ветери-

нарної	медицини	в	місті	Києві	ор�аніз�вати

постійний	�онтроль	за	я�істю	прод��ції	рос-

линно�о	 походження,	 я�а	 реаліз�ється	 під

час	проведення	ярмар��.

6.	Деснянсь�ій	районній	в	місті	Києві	дер-

жавній	 адміністрації	 забезпечити	 чер��ван-

ня	 відповідальних	 працівни�ів	 під	 час	 про-

ведення	ярмар��.

7.	 Департамент�	 с�спільних	 �ом�ні�ацій

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради

(Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)

забезпечити	 інформ�вання	 меш�анців	 сто-

лиці	про	проведення	ярмар��.

8.	 Контроль	 за	 ви�онанням	 цьо�о	 розпо-

рядження	 по�ласти	 на	 першо�о	 заст�пни�а

�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації	Гол�бчен�а	А.	К.

Виконуючий обов’язки голови 
А. Голубченко

Про затвердження Положення 
про Департамент економіки 

та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1717 від 30 вересня 2013 року
Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012
року № 887 “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адмі

ністрації”, Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного
розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 року № 1370:

1.	 Затвердити	 Положення	 про	 Департа-

мент	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онавчо�о	ор-

�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	що	додається.

2.	Визнати	та�ими,	що	втратили	чинність:

розпорядження	Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації	від	29	�р�дня	2003	ро��	№ 2470

“Про	затвердження	Положення	про	департа-

мент	е�ономі�и	та	інвестицій	ви�онавчо�о	ор-

�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації)”;

розпорядження	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації):

від	03	жовтня	2007	ро��	№ 1303	“Про	вне-

сення	змін	до	Положення	про	Головне	�прав-

ління	 е�ономі�и	 та	 інвестицій	 ви�онавчо�о

ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації)”;

від	 12	 липня	 2012	 ро��	№ 1205	 “Про	 за-

твердження	 змін	 та	доповнень	до	Положень

про	стр��т�рні	підрозділи	ви�онавчо�о	ор�ан�

Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації)”;

від	 19	 листопада	 2012	 ро��	№ 2077	 “Про

внесення	 змін	 до	 розпорядження	 Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	від	29	�р�дня

2003	ро��	№ 2470”.

3.	Заст�пни��	�олови	Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації	— �ерівни��	апарат�	ви-

�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	П�за-

нов�	О.	Г.	прийняти	рішення	щодо	висвітлен-

ня	в	засобах	масової	інформації	зміст�	цьо�о

розпорядження.

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

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

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

розподілом	обов’яз�ів.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	

від	30.09.2013	№	1717

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1.	Департамент	е�ономі�и	та	інвестицій	ви-

�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	(далі-

Департамент)	є	стр��т�рним	підрозділом	ви-

�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Ки-

ївсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації),	 під-
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поряд�ов�ється	 �олові	 Київсь�ої	 місь�ої	 дер-

жавної	 адміністрації,	 підзвітний	 та	 під�он-

трольний	Київсь�ій	місь�ій	раді,	а	з	питань	ви-

�онання	 ф�н�ції	 державної	 ви�онавчої	 влади

Міністерств�	е�ономічно�о	розвит��	 і	тор�івлі

У�раїни.

2.	Департамент	перейменовано	з	Головно-

�о	 �правління	 е�ономі�и	 та	 інвестицій	 ви�о-

навчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

3.	Департамент	�	своїй	діяльності	�ер�ється

Констит�цією	 та	 за�онами	 У�раїни,	 постано-

вами	Верховної	Ради	У�раїни,	а�тами	Прези-

дента	 У�раїни	 та	 Кабінет�	 Міністрів	 У�раїни,

на�азами	Міністерства	е�ономічно�о	розвит��

і	 тор�івлі	 У�раїни,	 інших	центральних	 ор�анів

ви�онавчої	влади,	рішеннями	Київсь�ої	місь�ої

ради,	 розпорядженнями	 Київсь�о�о	 місь�о�о

�олови	та	розпорядженнями	ви�онавчо�о	ор-

�ан�	Київсь�ої	місь�ої	 ради	 (Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	іншими	нормативно-

правовими	а�тами,	а	та�ож	цим	Положенням.

4.	Основними	завданнями	Департамент�	є:

4.1.	 Реалізація	 державної	 політи�и	 е�оно-

мічно�о	 і	 соціально�о	 розвит��	 на	 території

міста	Києва;

4.2.	Реалізація	державної	ре�іональної	полі-

ти�и	на	території	міста	Києва;

4.3.	 Забезпечення	 реалізації	 державної	 ці-

нової	політи�и	на	території	міста	Києва;

4.4.	Забезпечення	реалізації	державної	по-

літи�и	�	сфері	інвестиційної	діяльності	та	дер-

жавно-приватно�о	партнерства;

4.5.	Забезпечення	реалізації	завдань	�	сфе-

рі	захист�	прав	споживачів	з	питань,	що	від-

несені	за�онодавством	до	�омпетенції	ор�анів

місцево�о	самовряд�вання;

4.6.	 Здійснення	 в	 межах	 своєї	 �омпетенції

�онтролю	за	дотриманням	за�онодавства	про

захист	прав	споживачів;

4.7.	Форм�вання	та	реалізація	на	рівні	міс-

та	 єдиної	 політи�и	 �	 сфері	 зовнішньое�оно-

мічних	зв’яз�ів,	зал�чення	вітчизняних	та	іно-

земних	інвестицій	та	інвестиційної	діяльності;

4.8.	Сприяння	розвит��	міжнародно�о	спів-

робітництва	в	�ал�зі	е�ономі�и,	зовнішньое�о-

номічних	 зв’яз�ів	 та	 виход�	на	 зовнішній	ри-

но�	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій,	роз-

ташованих	на	території	міста	Києва;

4.9.	 Забезпечення	 в	межах	 своїх	 повнова-

жень	захист�	е�ономічних	прав	і	за�онних	ін-

тересів	 У�раїни,	 вітчизняних	 та	 іноземних

с�б’є�тів	�осподарювання;

4.10.	 Здійснення	 повноважень	щодо	 зал�-

чення	 вітчизняних	 і	 іноземних	 інвестицій	 та

ор�анізації	 роботи	 з	 їх	 ви�ористання	 для	фі-

нанс�вання	 розвит��	 пріоритетних	 напрямів

соціально-е�ономічно�о	розвит��	міста;

4.11.	Координація	роботи	стр��т�рних	під-

розділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції),	�ом�нальних	підприємств,	�станов,	ор�а-

нізацій,	районних	в	місті	Києві	державних	ад-

міністрацій	�	сфері	інвестиційної	діяльності	та

�правління	 страте�ічно	 важливими	 прое�та-

ми.

5.	 Департамент	 відповідно	 до	 визначених

�ал�зевих	 повноважень	 ви�он�є	 та�і	 завдан-

ня:

5.1.	Ор�анізов�є	ви�онання	Констит�ції	і	за-

�онів	У�раїни,	а�тів	Президента	У�раїни,	Кабі-

нет�	Міністрів	У�раїни,	на�азів	міністерств,	ін-

ших	 центральних	 ор�анів	 ви�онавчої	 влади,

рішень	Київсь�ої	місь�ої	ради,	розпоряджень

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради

(Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації),

Київсь�о�о	місь�о�о	 �олови	 та	 здійснює	 �он-

троль	за	їх	реалізацією	в	межах	повноважень.

5.2.	Забезпеч�є	в	межах	своїх	повноважень

захист	е�ономічних	прав	 і	за�онних	 інтересів

с�б’є�тів	 �осподарювання	 У�раїни,	 с�б’є�тів

інвестиційної	 та	 зовнішньое�ономічної	 діяль-

ності,	 надає	 їм	 �онс�льтаційн�	 та	 методичн�

допомо��,	 �оордин�є	 та	 аналіз�є	 зовнішньо-

е�ономічн�	політи��.

5.3.	Надає	адміністративні	 посл��и,	 зо�ре-

ма:

5.3.1.	 Здійснює	 державн�	 реєстрацію	 іно-

земних	інвестицій;

5.3.2.	 Здійснює	 перереєстрацію	 іноземних

інвестицій;

5.3.3.	Здійснює	ан�лювання	державної	 ре-

єстрації	іноземної	інвестиції;

5.3.4.	Здійснює	видач�	д�блі�ат�	 інформа-

ційно�о	повідомлення	про	внесення	іноземної

інвестиції;

5.3.5.	 Видає	 ліцензії	 на	 товари,	 е�спорт

я�их	підля�ає	 �вот�ванню	та	ліценз�ванню,	в

�становленом�	поряд��;

5.3.6.	Видає	ліцензії	на	товари,	імпорт	я�их

підля�ає	�вот�ванню	та	ліценз�ванню,	в	�ста-

новленом�	поряд��;

5.3.7.	Видає	разові	(індивід�альні)	ліцензії;

5.3.8.	 Здійснює	 державн�	 реєстрацію	 до-

�оворів	(�онтра�тів)	про	спільн�	інвестиційн�

діяльність	за	�частю	іноземних	інвесторів;

5.3.9	 Здійснює	 видач�	 д�блі�ат�	 �арт�и

державної	 реєстрації	 до�овор�	 (�онтра�т�)

про	спільн�	інвестиційн�	діяльність	за	�частю

іноземно�о	інвестора.

5.4.	Здійснює	державний	�онтроль	за	до-

триманням	 підприємствами,	 �становами	 та

ор�анізаціями	 правил,	 норм,	 стандартів	 �

межах	визначених	повноважень.

5.5.	 Розробляє	 прое�т	 Страте�ії	 розвит��

міста	Києва,	забезпеч�є	�оординацію	роботи

стр��т�рних	 підрозділів	 ви�онавчо�о	 ор�ан�

Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	районних	в	місті	Києві

державних	 адміністрацій,	 �ом�нальних	 під-

приємств,	 �станов,	 ор�анізацій	 з	 питань

страте�ічно�о	 план�вання	 міста	 і	 ви�онання

Страте�ії	розвит��	міста	Києва	та	під�отов��

звітів	про	її	ви�онання.

5.6.	Координ�є	робот�	стр��т�рних	підроз-

ділів	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої

ради	 (Київсь�ої	 місь�ої	 державної	 адмініс-

трації),	районних	в	місті	Києві	державних	ад-

міністрацій,	 �ом�нальних	 підприємств	 з	 пи-

тань	 щодо	 розроблення,	 затвердження	 та

ви�онання	місь�их	цільових	про�рам.

5.7.	Здійснює	�оординацію	та	�онтроль	за

діяльністю	 �ом�нальних	 підприємств,	 �ста-

нов	 та	 ор�анізацій,	 що	 підпоряд�овані	 Де-

партамент�.

5.8.	 Аналіз�є	 стан	 і	 тенденції	 соціально-

е�ономічно�о	 розвит��	 се�торів	 та	 �ал�зей

е�ономі�и	міста	Києва,	бере	�часть	�	визна-

ченні	 йо�о	 пріоритетів,	 �	 проведенні	 стр��-

т�рних	 змін,	 врахов�ючи	 принципи	 стало�о

розвит��,	�	форм�ванні	напрямів	інвестицій-

ної	політи�и.

5.9.	Ви�он�є	роботи	з	про�ноз�вання	е�о-

номічно�о	і	соціально�о	розвит��	та	під�отов-

�и	відповідних	про�рам:

розробляє	 про�нози	 е�ономічно�о	 і	 соці-

ально�о	розвит��	м.	Києва	на	середньостро-

�овий	період	та	про�рами	е�ономічно�о	і	со-

ціально�о	розвит��	м.	Києва	на	�орот�остро-

�овий	період,	�онтролює	ви�онання	завдань,

визначених	цією	про�рамою;

бере	 �часть	 �	 розробленні	 прое�тів	 про�-

нозів	 е�ономічно�о	 і	 соціально�о	 розвит��

У�раїни	 на	 середньо-	 та	 �орот�остро�овий

період;

розробляє	 і	 подає	Міністерств�	 е�ономіч-

но�о	розвит��	 і	 тор�івлі	У�раїни,	 іншим	цен-

тральним	 ор�анам	 ви�онавчої	 влади	 пропо-

зиції	до	про�нозів	е�ономічно�о	і	соціально�о

розвит��	м.	Києва	на	середньо-	та	�орот�о-

стро�овий	період;

забезпеч�є	 страте�ічне	 план�вання,	 про-

�рам�вання	та	про�ноз�вання	е�ономічно�о	і

соціально�о	розвит��	м.	Києва;

форм�є	 перелі�	 об’є�тів	 �апітально�о	 б�-

дівництва,	 я�і	 передбачається	 фінанс�вати

за	рах�но�	бюджетних	�оштів.

5.10.	 Здійснює	 в	 �становленом�	 поряд��

моніторин�	по�азни�ів	розвит��	м.	Києва	для

визнання	 територій	 депресивними,	 розроб-

ляє	 про�рами	 подолання	 депресивності	 те-

риторій	і	здійснює	моніторин�	їх	ви�онання.

5.11.	 Вносить	 пропозиції	 до	 прое�т�	 бю-

джет�	м.	Києва	 та	Про�рами	е�ономічно�о	 і

соціально�о	розвит��	м.	Києва	з	питань,	що

належать	до	�омпетенції	Департамент�.

5.12.	Гот�є	(бере	�часть	�	розробці)	�	ме-

жах	своїх	повноважень	прое�ти	рішень	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради,	розпоряджень	Київсь�о�о

місь�о�о	�олови,	розпоряджень	ви�онавчо�о

ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації)	та	інших	норма-

тивних	до��ментів	 з	питань,	що	відносяться

до	�омпетенції	Департамент�.

5.13.	Бере	 �часть	в	межах	повноважень	 �

розробленні	 прое�тів	 державних	 цільових,

між�ал�зевих,	�ал�зевих,	ре�іональних	і	між-

ре�іональних	про�рам.

5.14.	 Здійснює	 ор�анізаційно-методичне

�ерівництво,	�оордин�є	та	забезпеч�є	діяль-

ність	 стр��т�рних	 підрозділів	 ви�онавчо�о

ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації),	районних	в	міс-

ті	 Києві	 державних	 адміністрацій,	 підпри-

ємств,	 �станов,	 ор�анізацій	 �ом�нальної

форми	власності	з	питань	подання	пропози-

цій	до	 про�нозів	 е�ономічно�о	 і	 соціально�о

розвит��	районів	і	міста	на	середньостро�о-

вий	 період	 та	 про�рам	 е�ономічно�о	 і	 соці-

ально�о	розвит��	міста	на	�орот�остро�овий

період,	забезпеч�є	взаємодію	з	ними	під	час

розроблення	місь�их,	національних,	держав-

них,	 ре�іональних,	 �ал�зевих	 і	 на��ово-тех-

нічних	про�рам,	а	та�ож	під	час	розв’язання

інших	 проблем	 �омпле�сно�о	 розвит��	 м.

Києва.

5.15.	Гот�є	(бере	�часть	�	під�отовці)	�	ме-

жах	 повноважень	 прое�ти	 ��од,	 до�оворів,

меморанд�мів,	 прото�олів	 з�стрічей	 деле�а-

цій	і	робочих	�р�п	та	�омюні�е	з	питань,	від-

несених	до	�омпетенції	Департамент�.

5.16.	Бере	�часть	�	під�отовці	звітів	�олови

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	для

їх	роз�ляд�	на	сесії	Київсь�ої	місь�ої	ради.

5.17.	Гот�є	самостійно	або	разом	з	іншими

стр��т�рними	 підрозділами	 інформаційні	 та

аналітичні	матеріали	для	подання	�олові	Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації.

5.18.	 Уза�альнює	 пра�ти��	 застос�вання

за�онодавства	з	питань,	що	належать	до	�ом-

петенції	Департамент�,	розробляє	і	подає	на

роз�ляд	 �олові	 Київсь�ої	 місь�ої	 державної

адміністрації	пропозиції	щодо	вдос�оналення

за�онодавства	 з	 питань,	 що	 відносяться	 до

йо�о	�омпетенції.

5.19.	Гот�є	(бере	�часть	�	під�отовці)	Київ-

сь�ій	місь�ій	 раді,	 зи�онавчом�	 ор�ан�	 Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ій	місь�ій	держав-

ній	адміністрації)	і	Міністерств�	е�ономічно�о

розвит��	 і	 тор�івлі	 У�раїни	 та	 іншим	 цен-

тральним	 ор�анам	 ви�онавчої	 влади	 пропо-

зиції,	 спрямовані	 на	 �арант�вання	 е�ономіч-

ної	безпе�и	держави	 та	вдос�оналення	нор-

мативно-правових	 а�тів	 з	 питань	 ціно�тво-

рення.

5.20.	Гот�є	спрямовані	на	ви�онання	а�тів

Президента	 У�раїни	 та	 Кабінет�	 Міністрів

У�раїни	пропозиції	щодо	розвит��	і	реформ�-

вання	е�ономі�и	та	вживає	заходів	для	їх	ре-

алізації.

5.21.	Бере	�часть	�	форм�ванні	та	реаліза-

ції	державної	політи�и	�	сфері	розвит��	е�о-

номічної	�он��ренції	та	обмеження	монополі-

зм�,	сприяє	розвит��	�он��ренції	�	м.	Києві.

5.22.	 Здійснює	 разом	 з	 територіальним

відділенням	 Антимонопольно�о	 �омітет�

У�раїни	 під�отов��	 прое�тів	 рішень	 про	 за-

провадження	та	с�ас�вання	державно�о	ре��-

лювання	 цін	 та	 тарифів	 на	 товари	 і	 посл��и

монопольних	�творень	про	визначення	мето-

дів	та	термінів	державно�о	ре��лювання.

5.23.	 Бере	 �часть	 �	 під�отовці	 пропозицій

Міністерств�	е�ономічно�о	розвит��	і	тор�івлі

У�раїни	та	іншим	центральним	ор�анам	ви�о-

навчої	влади,	Київсь�ій	місь�ій	раді,	ви�онав-

чом�	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ій

місь�ій	державній	адміністрації)	з	питань	бю-

джетної	політи�и,	ефе�тивно�о	ви�ористання

фінансових,	�редитних	рес�рсів	міста	Києва;

здійснює	 про�ноз	 валово�о	 ре�іонально�о

прод��т�	 та	 інших	по�азни�ів	соціально-е�о-

номічно�о	розвит��	м.	Києва,	я�і	 ви�ористо-

в�ються	Департаментом	фінансів	ви�онавчо-

�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київсь�ої

місь�ої	 державної	 адміністрації)	 при	 форм�-

ванні	 дохідної	 частини	бюджет�	м.	Києва	на

наст�пний	бюджетний	рі�.

5.24.	 Бере	 �часть	 �	 с�ладанні	 необхідних

балансів	(фінансових,	�рошових	доходів	і	ви-

трат	населення).

5.25.	Бере	�часть	�	форм�ванні	та	реаліза-

ції	цінової	політи�и	�	м.	Києві,	а	та�ож	�дос�о-

наленні	 �осподарсь�о�о	 і	 ор�анізаційно-пра-

вово�о	механізм�	ціно�творення.

5.26.	 Проводить	 аналіз	 витрат	 на	 вироб-

ництво	товарів,	надання	посл��	та	форм�ван-

ня	цін	і	тарифів	безпосередньо	на	підприєм-

ствах,	 �становах,	 ор�анізаціях	 та	 об’єднан-

нях,	розташованих	на	території	м.	Києва	не-

залежно	 від	 форм	 власності	 в	 межах	 своїх

повноважень.

5.27.	 Проводить	 аналіз	 розрах�н�ів	 с�м

�омпенсацій	різниці	між	витратами	на	вироб-

ництво	 товарів	 і	 надання	посл��	 та	встанов-

леними	ви�онавчим	ор�аном	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ою	місь�ою	державною	адмініс-

трацією)	цінами	та	тарифами	на	товари	і	по-

сл��и	�	разі	їх	перевищення.

5.28.	 Здійснює	 де�лар�вання	 зміни	 цін	 та

тарифів	на	товари	та	посл��и	в	межах	повно-

важень	 ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції).

5.30.	 Гот�є	 нормативно-правові	 а�ти	 по

встановленню,	 затвердженню,	 по�одженню

цін	 та	 тарифів	 на	 товари	 і	 посл��и	 в	 межах

повноважень,	наданих	за�онодавством	У�ра-

їни	ви�онавчом�	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	 (Київсь�ій	 місь�ій	 державній	 адміністра-

цією)	або	Київсь�ій	місь�ій	раді.

5.31.	Проводить	е�спертиз�	та	по�одження

прое�тів	нормативно-правових	а�тів	ви�онав-

чо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації),	розроблених

стр��т�рними	 підрозділами	 ви�онавчо�о	 ор-

�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	 адміністрації),	 я�і	містять	питання

ціно�творення	та	(або)	застос�вання	цін	і	та-

рифів.

5.32.	Надає	методичн�	допомо��	підприєм-

ствам,	 �становам	 і	 ор�анізаціям	 з	 питань

форм�вання,	 встановлення	 та	 застос�вання

цін	і	тарифів.

5.33.	Надає	роз’яснення	по	форм�ванню	та

застос�ванню	цін	на	товари	 і	тарифів	на	по-

сл��и,	 встановлених	 рішеннями	 Київсь�ої

місь�ої	ради	та	розпорядженнями	ви�онавчо-

�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації).

5.34.	 Вивчає	 та	 �за�альнює	 досвід	 щодо

форм�вання,	 встановлення	 та	 запроваджен-

ня	ре��льованих	цін	на	товари	та	тарифів	на

посл��и	 в	 ре�іонах	 У�раїни	 та	 в	 іноземних

державах.

5.35.	Бере	�часть	в	розробці	ре�іональних

про�рам	 підтрим�и	 підприємництва	 та

сприяє	їх	ви�онанню.

5.36.	 Роз�лядає	 звернення	 споживачів,

�онс�льт�є	їх	з	питань	захист�	прав	спожива-

чів.

5.37.	 Аналіз�є	 до�овори,	 що	 ��ладаються

продавцями	 (ви�онавцями,	 виробни�ами)	 із

споживачами,	 з	 метою	 виявлення	 �мов,	 я�і

обмеж�ють	права	споживачів.

5.38.	У	разі	виявлення	прод��ції	неналежної

я�ості,	 фальсифі�ованої,	 небезпечної	 для

життя,	 здоров’я,	 майна	 споживачів	 і	 нав�о-

лишньо�о	природно�о	середовища	терміново

повідомляє	про	це	центральний	ор�ан	ви�о-

навчої	влади,	що	реаліз�є	державн�	політи��

�	 сфері	 державно�о	 �онтролю	 за	додержан-

ням	за�онодавства	про	захист	прав	спожива-

чів,	 інші	ор�ани,	що	здійснюють	�онтроль	за

я�істю	і	безпе�ою	прод��ції.

5.39.	 У	 разі	 виявлення	 фа�тів	 реалізації

прод��ції,	 я�а	 не	 с�проводж�ється	 необхід-

ною,	 дост�пною,	 достовірною,	 своєчасною

інформацією	 та	 відповідними	 до��ментами,

або	 прод��ції	 з	 простроченим	 стро�ом	 при-

датності —	 тимчасово	 з�пиняє	 реалізацію

прод��ції	до	пред’явлення	інформації,	с�про-

відних	до��ментів	або	припиняє	реалізацію	в

�становленом�	поряд��.

5.40.	Гот�є	подання	до	ор�ан�,	я�ий	видав

дозвіл	на	провадження	відповідно�о	вид�	ді-

яльності,	для	вирішення	питання	про	 тимча-

сове	 з�пинення	 йо�о	 дії	 чи	 про	 достро�ове

ан�лювання	�	разі	систематично�о	пор�шен-

ня	прав	споживачів	в	�становленом�	поряд��.

5.41.	Подає	до	 с�д�	позови	щодо	 захист�

прав	споживачів.

5.42.	 Здійснює	 розроб��	 місь�их	 про�рам

щодо	 захист�	 прав	 споживачів	 м.	 Києва	 та

забезпеч�є	�онтроль	за	їх	ви�онанням.

5.43.	Бере	�часть	разом	з	іншими	стр��т�р-

ними	підрозділами	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації)	�	реалізації	державної	зов-

нішньое�ономічної	політи�и	в	частині	інте�ра-

ції	У�раїни	�	світов�	е�ономі��	та	розширення

е�ономічно�о	і	соціально�о	співробітництва	з

Європейсь�им	союзом,	Митним	союзом,	по-

дає	 Міністерств�	 е�ономічно�о	 розвит��	 і

тор�івлі	У�раїни	відповідні	пропозиції.

5.44.	Бере	�часть	�	розробленні	страте�іч-

них	 і	 про�рамних	 до��ментів	 з	 питань	 зал�-

чення	 зовнішньої	 допомо�и	 Європейсь�о�о

союз�	 відповідно	 до	 пріоритетних	 напрямів

е�ономічно�о	і	соціально�о	розвит��	У�раїни.

5.45.	Здійснює	моніторин�	розвит��	е�оно-

мічних	 і	 тор�овельних	 відносин	 з	 Європей-

сь�им	 союзом	 та	 аналіз�є	 вплив	 наслід�ів

ф�н�ціон�вання	зони	вільної	тор�івлі	з	Євро-

пейсь�им	 союзом	 на	 е�ономічний	 розвито�

ре�іон�,	 подає	 Міністерств�	 е�ономічно�о

розвит��	і	тор�івлі	У�раїни	пропозиції	стосов-

но	 розб�дови	 тор�овельно-е�ономічних	 від-

носин	з	Європейсь�им	союзом.

5.46.	Бере	 �часть	 �	 розробленні	 пропози-

цій	 щодо	 розвит��	 і	 поліпшення	 стр��т�ри

е�спорт�	та	імпорт�	товарів	(робіт,	посл��).

5.47.	Здійснює	�оординацію	роботи	стр��-

т�рних	 підрозділів	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації)	щодо	зал�чення	та	цільово-

�о	ви�ористання	міжнародної	технічної	допо-

мо�и.

5.48.	Бере	�часть	разом	з	іншими	стр��т�р-

ними	підрозділами	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	 адміністрації)	 в	ор�анізації	 �часті	 підпри-

ємств	та	ор�анізацій	м.	Києва	�	вистав�ово-

ярмар�ових	 заходах,	 сприяє	 розвит��	 зов-

нішньое�ономічної	 виробничої	 �ооперації	 та

ор�анізов�є	 за	 �частю	 м.	 Києва	 проведення

міжнародних	тор�ово-промислових	і	тор�ових

виставо�,	ярмар�ів	і	презентацій	в	У�раїні	та

за	�ордоном.
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5.49.	 Здійснює	 під�отов��	 відповідних	 ін-

формаційних	 матеріалів	 щодо	 е�ономічно�о

потенціал�	 та	 інвестиційних	можливостей	м.

Києва.

5.50.	Проводить	 �	 встановленом�	 поряд��

в	межах	своєї	�омпетенції	пере�овори	з	офі-

ційними	 представни�ами	 іноземних	 держав,

а�редитованих	в	У�раїні.

5.51.	Подає	щоро��	до	1	люто�о	Міністер-

ств�	е�ономічно�о	розвит��	і	тор�івлі	У�раїни

пропозиції	до	про�рам	міжнародної	технічної

допомо�и	 з�ідно	 з	 напрямами,	 визначеними

Про�рамою	 діяльності	 Кабінет�	 Міністрів

У�раїни,	відповідними	ре�іональними	та	�ал�-

зевими	пріоритетами.

5.52.	 Забезпеч�є	 на�ляд	 за	 реалізацією

прое�тів	(про�рам)	міжнародної	технічної	до-

помо�и	та	визначає	�оординатора	прое�т�.

5.53.	По�одж�є	плани	за��півлі	товарів,	ро-

біт	і	посл��,	що	придбаваються	за	�ошти	між-

народної	технічної	допомо�и.

5.54.	Аналіз�є	та	подає	Міністерств�	е�оно-

мічно�о	розвит��	 і	 тор�івлі	 У�раїни	підписані

�оординатором	 прое�т�	 (про�рами)	 рез�ль-

тати	поточно�о	та/або	за�лючно�о	моніторин-

��	 прое�тів	 (про�рам)	 міжнародної	 технічної

допомо�и.

5.55.	На	основі	визначених	державою	пріо-

ритетів	�от�є	пропозиції	щодо	обся�ів	фінан-

с�вання	 �апітально�о	б�дівництва	 з	Держав-

но�о	бюджет�	У�раїни,	здійснює	моніторин�	їх

ви�ористання.

5.56.	Розробляє	та	ор�анізов�є	реалізацію

заходів,	спрямованих	на	нарощ�вання	інвес-

тиційних	 рес�рсів,	 створення	 сприятливо�о

інвестиційно�о	�лімат�	в	м.	Києві,	зо�рема	�о-

т�є	 і	 подає	 Міністерств�	 е�ономічно�о	 роз-

вит��	 і	 тор�івлі	 У�раїни	 пропозиції	 щодо	 ін-

вестиційних	прое�тів	міста.

5.57.	 Розробляє	 та	 застосов�є	 механізми

широ�о�о	зал�чення	в	е�ономі��	та	розвито�

соціальної	 інфрастр��т�ри	 міста	 вітчизняних

та	іноземних	інвестицій,	�оштів	с�б’є�тів	під-

приємниць�ої	діяльності	�сіх	форм	власності,

ор�анізов�є	розроб��	про�рам	міжнародно�о

співробітництва,	зовнішньое�ономічної	діяль-

ності,	а	та�ож	�оордин�є	та	надає	методичн�

допомо��	 в	 проведенні	 цієї	 роботи	 іншими

підрозділами	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	ад-

міністрації),	підприємствами	міста.

5.58.	Бере	�часть	�	проведенні	аналіз�	фі-

нансово-�осподарсь�ої	 діяльності	 підпри-

ємств,	що	переб�вають	 �	 �ом�нальній	 влас-

ності,	і	за	дор�ченням	Міністерства	е�ономіч-

но�о	 розвит��	 і	 тор�івлі	 У�раїни —	 підпри-

ємств,	що	переб�вають	�	державній	власно-

сті.

5.59.	Бере	�часть	�	розробленні	дов�остро-

�ових	про�нозів	чисельності	населення,	про-

�рам	зайнятості.

5.60.	Роз�лядає	в	межах	�омпетенції	звер-

нення	 підприємств,	 ор�анізацій	 і	 �ромадян

щодо	здійснення	на	території	міста	б�дівниц-

тва,	ре�онстр��ції,	розширення	та	технічно�о

переозброєння	 об’є�тів	 виробничо�о	 та	 не-

виробничо�о	 призначення	 незалежно	 від

форм	власності.

5.61.	Здійснює	заходи	щодо	зал�чення	віт-

чизняних	та	іноземних	інвестицій	в	е�ономі��

міста	Києва	(проведення	�он��рсів,	під�отов-

�а	 та	 ��ладення	 інвестиційних	 ��од,	 до�ово-

рів,	 меморанд�мів	 з	 питань	 вітчизняно�о	 та

зовнішньое�ономічно�о	співробітництва,	дер-

жавно-приватно�о	 партнерства,	 �онцесії	 то-

що).

5.62.	Створює	систем�	інформаційно�о	с�-

провод�	місь�их	інвестиційних	прое�тів	і	про-

�рам,	 здійснює	 збір,	 �за�альнення	 та	 аналіз

інформації.

5.63.	Гот�є	пропозиції	щодо:

по�одження	 інвестиційних	 прое�тів	 �	 пріо-

ритетних	�ал�зях	е�ономі�и;

надання	 за	 рах�но�	 �оштів	 місцево�о	 бю-

джет�	 державної	 підтрим�и	 с�б’є�там	 інвес-

тиційної	діяльності,	я�і	реаліз�ють	інвестицій-

ні	прое�ти	�	пріоритетних	�ал�зях	е�ономі�и;

створення	 і	 забезпечення	 ф�н�ціон�вання

спеціальних	е�ономічних	зон,	запровадження

спеціально�о	режим�	інвестиційної	діяльності

на	територіях	пріоритетно�о	розвит��.

5.64.	 Аналіз�є	 е�ономічні	 та	 соціальні	 на-

слід�и	ф�н�ціон�вання	спеціальних	е�ономіч-

них	зон	і	територій	пріоритетно�о	розвит��	та

подає	 Міністерств�	 е�ономічно�о	 розвит��	 і

тор�івлі	У�раїни	відповідн�	інформацію.

5.65.	Гот�є	до�овори	про	пайов�	�часть	фі-

зичних	та	юридичних	осіб	�	створенні	 і	роз-

вит��	 соціальної	 та	 інженерно-транспортної

інфрастр��т�ри	міста	та	оформлює	розрах�н-

�и	розмірів	пайової	�часті	(внес�ів)	замовни-

�ів	(інвесторів)	�	створенні	і	розвит��	соціаль-

ної	 та	 інженерно-транспортної	 інфрастр��т�-

ри	міста.

5.66.	Гот�є	до�овори	про	сплат�	фізичними

та	юридичними	 особами	 �омпенсації	 витрат

за	інженерн�	під�отов��	території	(в	том�	чис-

лі	 �ідронамив),	 ви�онан�	 за	 рах�но�	 �оштів

місь�о�о	бюджет�,	 та	 оформлює	розрах�н�и

розмірів	�омпенсації	витрат	за	інженерн�	під-

�отов��	 території	 (в	 том�	 числі	 �ідронамив),

ви�онан�	за	рах�но�	�оштів	місь�о�о	бюдже-

т�.

5.67.	Бере	�часть	�	впровадженні	про�рам-

но�о	 та	методично�о	 забезпечення	ф�н�ціо-

н�вання	 інформаційно-аналітичних	 систем,

що	ви�ористов�ються	для	дослідження	стан�

е�ономічно�о	 і	 соціально�о	 розвит��	 міста

Києва	та	план�вання	�апітальних	в�ладень	за

рах�но�	бюджетних	�оштів.

5.68.	 Аналіз�є	 стан	 і	 тенденції	 розвит��

зовнішньое�ономічних	зв’яз�ів,	бере	�часть	�

про�ноз�ванні	 тенденцій	 розвит��	 вітчизня-

них	товарних	рин�ів	та	вплив�	на	їх	діяльність

світових	рин�ів.

5.69.	 Аналіз�є	 цінов�,	 тарифн�,	 �редитн�

політи��	щодо	 е�спорт�	 та	 імпорт�	 товарів	 і

подає	 відповідні	 виснов�и	 та	 пропозиції	 Мі-

ністерств�	 е�ономічно�о	 розвит��	 і	 тор�івлі

У�раїни;	 інформ�є	 �олов�	 Київсь�ої	 місь�ої

державної	 адміністрації	 та	 с�б’є�тів	 підпри-

ємниць�ої	діяльності	про	рівень	інди�ативних

цін,	 що	 затвердж�ються	 на�азами	 Міністер-

ства	е�ономічно�о	розвит��	і	тор�івлі	У�раїни.

5.70.	 Інформ�є	 с�б’є�тів	 зовнішньое�оно-

мічної	 діяльності,	 розташованих	 на	 території

міста,	про	стан	справ	в	е�ономічній,	соціаль-

ній,	 е�оло�ічній	 та	 інших	 сферах,	 форм�є	 з

цією	 метою	 відповідні	 бази	 даних,	 а	 та�ож

доводить	 до	 їх	 відома	 на�ази	 Міністерства

е�ономічно�о	розвит��	 і	тор�івлі	У�раїни	що-

до	 застос�вання	 (с�ас�вання,	 зміни	 вид�,

припинення	 дії)	 спеціальних	 сан�цій,	 перед-

бачених	статтею	37	За�он�	У�раїни	“Про	зов-

нішньое�ономічн�	 діяльність”	 та	 інформ�є

про	це	Міністерство	е�ономічно�о	розвит��	 і

тор�івлі	У�раїни.

5.71.	Проводить	моніторин�	стан�	ви�онан-

ня	вимо�	за�онодавства	з	питань	зовнішньо-

е�ономічної	діяльності	с�б’є�тами	зовнішньо-

е�ономічної	діяльності.

5.72.	Бере	 �часть	 �	 під�отовці	 та	 вивченні

інформації	на	запит	Міністерства	е�ономічно-

�о	розвит��	і	тор�івлі	У�раїни	щодо	проведен-

ня	антидемпін�ових,	антис�бсидійних	та	спе-

ціальних	розслід�вань	щодо	імпорт�	товарів	в

У�раїн�.

5.73.	Бере	�часть	�	форм�ванні	с�лад�	офі-

ційних	 деле�ацій	 ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київ-

сь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	держав-

ної	адміністрації),	я�і	приймають	�часть	�	пе-

ре�оворах,	 �онференціях,	 �онс�льтаціях,	 се-

сіях,	 візитах,	 інших	 заходах	 двосторонньо�о

та	 ба�атосторонньо�о	 міжнародно�о	 співро-

бітництва.

5.74.	Надає	пра�тичн�	та	методичн�	допо-

мо��	районним	в	місті	Києві	державним	адмі-

ністраціям,	підприємствам,	�становам,	ор�а-

нізаціям	 �ом�нальної	форми	 власності	 з	 пи-

тань,	що	 відноситься	 до	 �омпетенції	 Депар-

тамент�.

5.75.	 Здійснює	державн�	 політи��	 �	 сфері

охорони	 державної	 таємниці	 в	 межах	 своїх

повноважень,	передбачених	За�оном	У�раїни

“Про	державн�	таємницю”.

5.76.	Забезпеч�є	здійснення	заходів	щодо

запобі�ання	і	протидії	�ор�пції.

5.77.	 Опрацьов�є	 запити	 і	 звернення	 на-

родних	 деп�татів	 У�раїни	 та	 деп�татів	 Київ-

сь�ої	місь�ої	ради.

5.78.	 Забезпеч�є	 дост�п	 до	 п�блічної	 ін-

формації,	розпорядни�ом	я�ої	він	є.

5.79.	Бере	�часть	�	вирішенні	відповідно	до

за�онодавства	 �оле�тивних	 тр�дових	 спорів

(�онфлі�тів).

5.80.	Забезпеч�є	захист	персональних	да-

них	�	Департаменті.

5.81.	 Постійно	 інформ�є	 населення	 про

стан	 здійснення	 визначених	 за�оном	 повно-

важень.

5.82.	Ор�анізов�є	робот�	з	��омпле�т�ван-

ня,	збері�ання,	облі��	та	ви�ористання	архів-

них	до��ментів.

5.83.	Ор�анізов�є	здійснення	заходів	з	мо-

білізаційної	 під�отов�и	 та	 мобілізації	 і	 �он-

троль	 за	 здійсненням	 цих	 заходів	 в	 частині

питань,	 що	 відносяться	 до	 �омпетенції	 Де-

партамент�.

5.84.	 Забезпеч�є	 �	 межах	 своїх	 повнова-

жень	реалізацію	державної	політи�и	стосовно

захист�	інформації	з	обмеженим	дост�пом.

5.85.	 Розробляє	 пропозиції	 щодо	 вдос�о-

налення	системи	під�отов�и	(перепід�отов�и)

�адрів	 (спеціалістів)	 �	 сфері	 е�ономі�и	 та

�правління.

5.86.	 Вносить	 в	 �становленом�	 поряд��

пропозиції	щодо	вдос�оналення	системи	об-

лі��,	звітності	і	державної	статисти�и.

5.87.	Ви�он�є	інші	ф�н�ції	з�ідно	з	по�ладе-

ними	на	Департамент	завданнями.

6.	 Департамент	 для	 здійснення	 повнова-

жень	 та	 ви�онання	 завдань,	 що	 визначені,

має	право:

6.1.	 Зал�чати	 спеціалістів	 інших	 стр��т�р-

них	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	ад-

міністрації),	підприємств,	�станов	 і	ор�аніза-

цій,	 об’єднань	 �ромадян	 (за	 по�одженням	 із

їхніми	�ерівни�ами)	для	роз�ляд�	питань,	що

належать	до	йо�о	�омпетенції.

6.2.	Одерж�вати	від	Міністерства	е�ономіч-

но�о	розвит��	і	тор�івлі	У�раїни	методичн�	та

методоло�ічн�	 інформацію,	 інші	 нормативні

до��менти,	про�нозні	ма�рое�ономічні	по�аз-

ни�и	 та	 орієнтири	 розвит��	 держави,	 необ-

хідні	для	ви�онання	по�ладених	на	ньо�о	зав-

дань.

6.3.	Одерж�вати	в	�становленом�	поряд��

від	 інших	стр��т�рних	підрозділів	ви�онавчо-

�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради	 (Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації),	ор�анів	міс-

цево�о	 самовряд�вання,	 підприємств,	 �ста-

нов	 і	 ор�анізацій	 інформацію,	 до��менти	 та

інші	 матеріали,	 а	 від	 місцевих	 ор�анів	 дер-

жавної	 статисти�и	 безоплатно	 статистичні

дані,	необхідні	для	ви�онання	по�ладених	на

ньо�о	завдань.

6.4.	С�ли�ати	і	проводити	в	�становленом�

поряд��	наради	та	семінари	з	питань,	що	на-

лежать	до	йо�о	�омпетенції.

6.5.	Утворювати	в	межах	�омпетенції	за	по-

�одженням	з	іншими	заці�авленими	ор�анами

ви�онавчої	влади	та	ор�анів	місцево�о	само-

вряд�вання	в	межах	своєї	�омпетенції	�омісії

та	е�спертні	�р�пи,	в	том�	числі	із	зал�ченням

до	них	фахівців	на	до�овірній	основі.

6.6.	В	межах	�омпетенції	вести	пере�овори

від	імені	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	з	міжнародними	фінансовими	та	�редит-

ними	ор�анізаціями,	іноземними	та	вітчизня-

ними	підприємствами.

6.7.	Представляти	за	відповідним	дор�чен-

ням	 інтереси	Київсь�ої	місь�ої	ради	та	ви�о-

навчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	місь�ої	 ради	 (Київ-

сь�ої	 місь�ої	 державної	 адміністрації)	 �	 між-

народних	ор�анізаціях.

6.8.	За	дор�ченням	представляти	інтереси

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	та

Київсь�ої	місь�ої	ради	в	с�дах.

6.9.	Зал�чати	на	до�овірних	засадах	вітчиз-

няних	та	іноземних	вчених,	фахівців	і	е�спер-

тів	для	�онс�льтацій	з	питань,	пов’язаних	з	ді-

яльністю	Департамент�.

6.10.	Брати	�часть	 �	 співробітництві	 �	ме-

жах	 по�ладених	 на	 Департамент	 завдань	 з

ор�анами	ви�онавчої	влади	та	ор�анами	міс-

цево�о	самовряд�вання,	а	та�ож	з	міжнарод-

ними	 ор�анізаціями,	 відповідними	 ор�анами

та	 ор�анізаціями	 іноземних	 держав,	 їхніми

дипломатичними	та	іншими	представництва-

ми	в	місті	Києві	та	У�раїні.

6.11.	 Корист�ватись	 в	 �становленом�	 по-

ряд��	 інформаційними	базами	ор�анів	ви�о-

навчої	 влади,	 системами	 зв’яз��	 і	 �ом�ні�а-

цій,	мережами	спеціально�о	зв’яз��	та	інши-

ми	технічними	засобами.

6.12.	 Здійснювати	 інш�	 діяльність,	що	 ви-

пливає	з	повноважень	Департамент�.

7.	Департамент	�	процесі	ви�онання	по�ла-

дених	на	ньо�о	завдань	взаємодіє	з	профіль-

ними	�омісіями	Київсь�ої	місь�ої	ради,	стр��-

т�рними	 підрозділами	 ви�онавчо�о	 ор�ан�

Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації),	районними	в	місті	Києві

державними	 адміністраціями,	 ор�анами	 міс-

цево�о	 самовряд�вання,	 територіальними

ор�анами	 міністерств	 та	 інших	 центральних

ор�анів	ви�онавчої	влади,	а	та�ож	 із	підпри-

ємствами,	�становами,	ор�анізаціями,	об’єд-

наннями	�ромадян	та	�ромадянами.

8.	 Департамент	 очолює	 дире�тор,	 я�ий

призначається	на	посад�	і	звільняється	з	по-

сади	�оловою	Київсь�ої	місь�ої	державної	ад-

міністрації	 за	 поданням	 заст�пни�а	 �олови

Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ід-

но	з	розподілом	обов’яз�ів	та	по�одженням	з

Міністерством	е�ономічно�о	розвит��	та	тор-

�івлі	У�раїни.

Кваліфі�аційні	вимо�и	до	дире�тора	Депар-

тамент�:	вища	е�ономічна	освіта	за	освітньо-

�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра	 або	 спеціа-

ліста;	 стаж	 роботи	 за	 фахом	 �	 державній

сл�жбі	 (ор�анах	 місцево�о	 самовряд�вання)

на	 �ерівних	 посадах	 не	 менше	 З	 ро�ів	 або

стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах	в

інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	5	ро�ів.

Дире�тор	 Департамент�	 може	 мати	 пер-

шо�о	 заст�пни�а	 та	 заст�пни�ів,	 я�і	 призна-

чаються	 на	 посад�	 і	 звільняються	 з	 посади

�оловою	Київсь�ої	місь�ої	державної	адмініс-

трації	за	поданням	дире�тора	Департамент�,

по�одженим	 з	 заст�пни�ом	 �олови	 Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	 з�ідно	з	роз-

поділом	 обов’яз�ів	 та	 по�одженням	 з	Мініс-

терством	 е�ономічно�о	 розвит��	 та	 тор�івлі

У�раїни.

Кваліфі�аційні	 вимо�и	 до	 першо�о	 заст�п-

ни�а	та	заст�пни�ів	дире�тора	Департамент�:

вища	освіта	відповідно�о	професійно�о	спря-

м�вання	 за	 освітньо-�валіфі�аційним	 рівнем

ма�істра	або	спеціаліста,	стаж	роботи	за	фа-

хом	 �	 державній	 сл�жбі	 (ор�анах	 місцево�о

самовряд�вання)	 на	 �ерівних	 посадах	 не

менше	З	ро�ів	або	стаж	роботи	за	фахом	на

�ерівних	 посадах	 в	 інших	 сферах	 е�ономі�и

не	менше	4	ро�ів.

9.	Дире�тор	Департамент�:

9.1.	 Здійснює	 �ерівництво	 діяльністю	 Де-

партамент�,	 несе	 персональн�	 відповідаль-

ність	 перед	 �оловою	 Київсь�ої	 місь�ої	 дер-

жавної	адміністрації	за	ви�онання	по�ладених

на	Департамент	завдань.

9.2.	Подає	на	затвердження	в	�становлено-

м�	 поряд��	 положення	 про	 стр��т�рний	під-

розділ.

9.3.	Затвердж�є	положення	про	підрозділи

Департамент�,	 розподіляє	 та	 визначає	 обо-

в’яз�и	між	заст�пни�ами	дире�тора	Департа-

мент�,	 �ерівни�ами	 підрозділів	 та	 визначає

ст�пінь	їх	відповідальності.

Затвердж�є	посадові	інстр��ції	працівни�ів

Департамент�.

9.4.	 Подає	 на	 затвердження	 Київсь�ом�

місь�ом�	 �олові	 в	 �становленом�	 поряд��

�ошторис	доходів	і	витрат,	стр��т�р�	та	штат-

ний	 розпис	 працівни�ів	Департамент�	 в	ме-

жах	 �раничної	 чисельності	 і	 фонд�	 оплати

праці	йо�о	працівни�ів.

9.5.	Розпоряджається	�оштами	в	межах	за-

тверджено�о	 в	 �становленом�	 поряд��	 �ош-

торис�	Департамент�,	несе	персональн�	від-

повідальність	за	їх	цільове	ви�ористання.

9.6.	План�є	робот�	Департамент�,	вносить

пропозиції	 щодо	 форм�вання	 планів	 роботи

ви�онавчо�о	 ор�ан�	 Київсь�ої	 місь�ої	 ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

9.7.	Вживає	заходи	до	�дос�оналення	ор�а-

нізації	 та	 підвищення	 ефе�тивності	 роботи

Департамент�.

9.8.	Звіт�є	перед	�оловою	Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації	про	ви�онання	по�ла-

дених	на	Департамент	завдань	та	затвердже-

них	планів	роботи.

9.9.	Видає	в	межах	своєї	�омпетенції	на�а-

зи,	ор�анізов�є	і	�онтролює	їх	ви�онання.	На-

�ази	дире�тора	Департамент�,	 я�і	 зачіпають

права,	свободи	та	за�онні	інтереси	�ромадян

або	мають	міжвідомчий	хара�тер,	підля�ають

державній	реєстрації	в	Головном�	�правлінні

юстиції	�	місті	Києві	в	�становленом�	поряд-

��.

На�ази,	 я�і	 є	 ре��ляторними	 а�тами,	 роз-

робляються,	роз�лядаються,	приймаються	та

оприлюднюються	 �	 поряд��,	 встановленом�

за�онодавством	У�раїни.

9.10.	Призначає	на	посади	і	звільняє	з	по-

сад	 працівни�ів	 Департамент�	 в	 �становле-

ном�	поряд��.

9.11.	 Забезпеч�є	 �омпле�сне	 вирішення

питань	 роботи	 з	 �ерівни�ами	 �ом�нальних

підприємств,	 що	 належать	 до	 �ом�нальної

власності	 територіальної	 �ромади	 міста	 Ки-

єва	 та	 підпоряд�ованих	 Департамент�,	 вно-

сить	 пропозиції	щодо	 призначення	 та	 звіль-

нення	їх	�ерівни�ів.	Відповідає	за	під�отов��,

своєчасне	по�одження	та	��ладання	�онтра�-

тів	 з	 дире�торами	 підпоряд�ованих	 підпри-

ємств.	 Здійснює	 аналіз	 ви�онання	 �мов	 та

по�азни�ів	��ладених	�онтра�тів	з	�ерівни�а-

ми	 цих	 підприємств,	 забезпечення	 своєчас-

но�о	продовження	та	розірвання	�онтра�тів.

9.12.	 По�одж�є	 призначення	 на	 посад�	 та

звільнення	 з	 посади	 �ерівни�ів	 �ом�нальних

підприємств,	 діяльність	 я�их	 належить	 до

�омпетенції	Департамент�	та	я�і	передані	до

сфери	�правління	районних	в	місті	Києві	дер-

жавних	адміністрацій.

9.13.	 По�одж�є	 призначення	 на	 посад�	 та

звільнення	 з	 посади	 �ерівни�ів	 відповідних

стр��т�рних	підрозділів	районних	в	місті	Ки-

єві	державних	адміністрацій.

9.14.	Проводить	особистий	прийом	�рома-

дян	 з	 питань,	що	 належать	 до	 повноважень

Департамент�.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
9.15. Без дор чення діє від імені Департамент , пред-

ставляє в становленом поряд Департамент відноси-
нах з державними ор анами, ор анами місцево о самовря-
д вання, підприємствами, становами і ор анізаціями в
У раїні та за її межами, ладає від імені Департамент о-
ди (до овори), видає довіреності та надає відповідні дор -
чення.
9.16. Забезпеч є дотримання працівни ами Департамен-

т правил вн трішньо о тр дово о розпоряд та ви онав-
сь ої дисципліни.
9.17. Здійснює інші повноваження, що випливають із цьо-

о Положення.
10. У Департаменті для вирішення питань, що належать

до йо о омпетенції, може творюватися оле ія я онс ль-
тативно-дорадчий ор ан с ладі дире тора Департамент
( олови оле ії), заст пни ів дире тора Департамент (за
посадою), інших працівни ів Департамент .
До с лад оле ії мож ть входити деп тати Київсь ої місь-
ої ради (за з одою), ерівни и інших стр т рних підрозді-
лів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації), інших станов та ромад-
сь их ор анізацій.
С лад оле ії затвердж ється розпорядженням ви онав-

чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) за поданням дире тора Департамент .
Рішення оле ії вводяться в дію на азами дире тора Де-

партамент .
11. Для роз ляд на ових ре омендацій і пропозицій що-

до реалізації основних напрямів діяльності Департамент та

вирішення інших питань в ньом мож ть творюватися на-
ові ради і омісії.
С лад на ових рад і омісій та положення про них затвер-

дж є дире тор Департамент .
12. Департамент трим ється за рах но оштів бюджет

м. Києва.
Гранична чисельність працівни ів Департамент , затвер-

дж ється розпорядженням Київсь о о місь о о олови.
Штатний розпис Департамент затвердж ється Київсь им

місь им оловою після попередньої їх е спертизи Департа-
менті фінансів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації).
Стр т ра Департамент затвердж ється розпорядженням

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).
13. Майно Департамент є ом нальною власністю терито-

ріальної ромади м. Києва та за ріплене за ним на праві опе-
ративно о правління.
14. Департамент є юридичною особою п блічно о права,

має самостійний баланс, рах н и в ор анах Державної азна-
чейсь ої сл жби, печат із зображенням Державно о Герба
У раїни та своїм наймен ванням.
Місцезнаходження Департамент : 01044 м. Київ, в л. Хре-

щати , 36.
15. Припинення Департамент здійснюється за рішенням

Київсь ої місь ої ради в поряд , визначеном за онодав-
ством У раїни.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного

рахунку виборчого фонду кандидата у
народні депутати України, який
балотується в одномандатному

виборчому окрузі № 223.

Ре візити поточно о рах н :
Отрим вач: виборчий фонд Б зини

Олеся Оле сійовича.
Реєстраційний номер облі ової ар-

т и платни а подат : 2539604932.
Бан отрим вача: Відділення "Цен-

тральне" ПАТ "ВТБ БАНК", м. Київ.
Код бан отрим вача (МФО):

321767.
Рах но отрим вача: 26430010384495.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного

рахунку виборчого фонду кандидата у
народні депутати України, який
балотується в одномандатному

виборчому окрузі № 223.

Ре візити поточно о рах н :
Отрим вач: виборчий фонд Пилипи-

шина Ві тора Петровича.
Реєстраційний номер облі ової ар-

т и платни а подат : 2237613658.
Бан отрим вача: Іпотечне відділення

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", м. Київ.
Код бан отрим вача (МФО):

300670.
Рах но отрим вача: 2643460012324.

Центральна виборча комісія
повідомляє про відкриття поточного

рахунку виборчого фонду кандидата у
народні депутати України, який
балотується в одномандатному

виборчому окрузі № 223.

Ре візити поточно о рах н :
Отрим вач: виборчий фонд Талишева

Єв ена Івановича.
Реєстраційний номер облі ової ар-

т и платни а подат : 1921001578.
Бан отрим вача: ТВБВ№ 10026/0159

філії — ГУ по м. Києв та Київсь ій об-
ласті AT "Ощадбан ".
Код бан отрим вача (МФО): 322669.
Рах но отрим вача: 26430500181177.

Х У Л І С С С У П
Г Е Р А Л Ь Д И К А З А
Е Р Е О В О Ч І Г І Д
К У Щ В І Л П Р О
А Д А Т В С Е Р І А Л
Т И Т А Н С У Т І Н К И
А Т И Т Ю Д Т Р А К С

К У Х О Л Ь Л А С Т

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети
«Хрещати ».

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

Ре іональне відділення Фонд державно о майна
по м. Києв повідомляє про продаж на а ціоні
державно о майна — ле ово о автомобіля

Назва об'є та: ле овий автомобіль мар и Ніссан Ма сима, 1999 ро
вип с . Реєстраційний номер 33799КА, що не війшов до стат тно о
апітал ПрАТ С дноплавної омпанії "Сі Трайдент" та переб ває на йо о
балансі.

Місцезнаходження об'є та: 01103, м. Київ, в л. Кі відзе, 17.

Балансо трим вач: ПрАТ "С дноплавна омпанія Сі Трайдент", од за
ЄДРПОУ 30576921, місцезнаходження: 01103, м. Київ, в л. Кі відзе, 17.

Відомості про об'є т: олісний транспортний засіб — NISSAN MAXIMA,
реєстраційний номер 33799КА, 1999 ро вип с , дви н номер —
VQ30920234A, зов ( оляс а) № JN1CCUA32U0030365, тип зова —
ле овий седан-В, повна маса — 2005 , об'єм дви на — 3000 б.см,
ороб а передач — автоматична, пробі транспортно о засоб перевищ є
нормативні по азни и, олір — сірий. Ціна продаж об'є та без ПДВ —
42 232,58 (соро дві тисячі двісті тридцять дві) ривні 58 опійо .

ПДВ — 8 446,52 (вісім тисяч чотириста соро шість) ривень 52 опій и.

Почат ова ціна продаж об'є та з рах ванням ПДВ — 50 679,10
(п'ятдесят тисяч шістсот сімдесят дев'ять) ривень 10 опійо .
С ма рошових оштів розмірі 10% від почат ової ціни продаж з
рах ванням ПДВ — 5 067,91 (п'ять тисяч шістдесят сім) ривень
91 опій а.

Умови продаж :
Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням бере на себе по пець.

Засоби платеж : рошові ошти.

А ціон б де проведено: 20 р дня 2013 ро об 11.00 за адресою:
м. Київ, в л. Воровсь о о, 51, офіс 11, ТБ "Універсальна товарно —
сировинна біржа".

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для часті в
а ціоні — 16 р дня 2013 ро .

Плата за реєстрацію заяви про приватизацію в розмірі 17 рн,
(призначення платеж : "плата за реєстрацію заяви на часть в а ціоні,
без ПДВ"), ошти при розрах н за придбаний об'є т приватизації та
ПДВ вносяться на р/р 37184501900001 в Головном правлінні Державної
азначейсь ої сл жби м. Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан : Головне
правління Державної азначейсь ої сл жби м.Києві, од бан 820019.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни
продаж вноситься на р/р 37317007000034 в Головном правлінні
державної азначейсь ої сл жби м. Києві, ЄДРПОУ 19030825, бан :
Головне правління Державної азначейсь ої сл жби м.Києві, од бан
820019.

В призначенні платеж в азати: для РВ ФДМУ по м.Києв .

Ознайомитись з об'є том можна за адресою: 01103, м. Київ,
в л. Кі відзе, 17 в робочі дні та одини з дозвол Ре іонально о відділення
ФДМУ по м. Києв .

Отримати додат ов інформацію та подати заяв на часть в а ціоні
можна в Ре іональном відділенні ФДМУ по м. Києв , м. Київ, б львар
Т. Шевчен а, 50-Г, імн. 331, тел. 281-00-35 в робочі дні з 9.00 до 18.00.

Утворені спеціальні дільниці
на тимчасовій основі ОВК ОВО № 223

"Державним підприємством з питань поводження з

відходами я вторинною сировиною" 18.11.2013 прове-

дено он рс на право оренди державно о майна, а саме:

прес Avermann тип Avos 1410, ва платформних еле трон-

них СВ-40000А, 200 онтейнерів для збор твердих поб то-

вих відходів об'ємом 1,1 м/ б., о олошення про проведен-

ня я о о оп блі овано в азеті "Хрещати " від 25.10.2013

№ 156(4363). Переможцем визнано ТОВ "НЬЮ ЕКО"".

Повідомлення (цивільна справа)
Мал а Андрій Борисович, що зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т

П. Гри орен а 1-б, в. 64, необхідно з'явитися 05 р дня 2013 р. о 10.30 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-а,
зал № 209), для часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом
Мал и Дмитра Андрійовича до Мал и Андрія Борисовича, Мал и Алли
Ві торівни про визнання права власності на 1/3 частин вартири.

У разі неяв и до с д , справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами Вашої відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни.

У випад неяв и відповідач зобов'язаний повідомити с д про причини
своєї неяв и.

С ддя Н.О. Киричен о

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Касіч
Володимира Івановича на роз ляд цивільної справи за позовом Лися іна
Є.М. до Касіч В.І., третя особа: Гаражно-б дівельний ооператив "Трое-
щина" про визнання до овор недійсним.

Роз ляд справи відб деться 05.12.2013 р. о 14.00 в приміщенні Деснян-
сь о о районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В, аб. 17).

В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз лян то
без йо о часті.

С ддя Шевч О.П.

Деснянсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що
09.12.2013 ро о 09.30 б де роз лядатись цивільна справа за
позовом ПАТ КБ "Приват-бан " до Насер Лариси Борисівни про
стя нення забор ованості, Насер Лариса Борисівна ви ли ається
с дове засідання я відповідач. В разі неяв и справ б де роз-
лян то відс тність відповідача.
Адреса с д : м. Київ, пр. Мая овсь о о, 5-в, аб. 23.
С ддя І.В. Петріщева

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості
відповідача ПрАТ "Страхова омпанія "Лафорт" в с дове засідання,
я е призначено на 16.00 26 листопада 2013 ро по цивільній справі
за позовом По одіна А.П. до Чепі а B.C., ПрАТ "Страхова омпанія
"Лафорт" про відш од вання ш оди ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о,
5-в, м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої
атастрофи, ате орія 1, серія А, № 129564 на ім’я Мельни
Володимира Петровича вважати недійсним.

№ 000001
Ізолятор тимчасово о
тримання затриманих і
взятих під варт осіб

м. Київ, пров. Косо-
ірний, 7

№ 000002

Київсь ий слідчий ізолятор
правління Державної
пенітенціарної сл жби
У раїни в м. Києві та
Київсь ій області

м. Київ,
в л. Де тярівсь а, 13

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що

відп с ається споживачам” та постановою НКРЕ від 22.11.2013 № 1487 роздрібні тарифи на еле троенер ію для споживачів ( рім населення)
з рах ванням раничних рівнів при пост повом переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території У раїни
р дні 2013 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві з рах ванням ПДВ,
я і вводяться в дію з 1 р дня 2013 ро

І лас
напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас напр и
(до

27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення, населених п н тів, місь о о
еле трично о транспорт та ом нально-поб тових потреб релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од

81,11 16,22 97,33 103,24 20,65 123,89

Місь ий еле тричний транспорт, ом нально-поб тові потреби
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт 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 пот жності — в
дво ратном розмірі за 1 Вт з ідно з За оном У раїни “Про
внесення змін до За он У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою НКРЕ № 558 від 26.07.2005,
рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (Постанова НКРЕ № 1262
від 4.11.2009):

Нічний період;

Напівпі овий період;

Пі овий 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 17.00
з 21.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

Для двозонних тарифів, диференційованих за періодами час ,
встановлюються та і тарифні оефіцієнти (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

Голова о р жної омісії І.Л. Крамарен о
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Температура 0°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура 0°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 85 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 26 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
ранок день вечір

Ñêàíâîðä
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1812 — ïðè ïåðåõîä³ ÷åðåç ð³êó
Áåðåçèíó â³äñòóïàþ÷à ç-ï³ä Ìîñ-
êâè ôðàíöóçüêà àðì³ÿ áóëà àòàêî-
âàíà ðîñ³ÿíàìè — çà äâà äí³ ïå-
ðåïðàâè òèñÿ÷³ ôðàíöóç³â ïîòî-
íóëè â ð³ö³ ³ çàãèíóëè ï³ä îáñòð³-
ëîì ðîñ³éñüêî¿ àðòèëåð³¿; ³ìïåðà-
òîð Íàïîëåîí çàëèøèâ ðîçáèòó
àðì³þ ³ â³äáóâ ó Ïàðèæ.

1917 — ó Êèºâ³ íà çàñ³äàíí³ Ãå-
íåðàëüíîãî ñåêðåòàð³àòó çàòâåð-
äæåíî ñòàòóò "â³ëüíîãî êîçàöòâà".

1924 — Âåëèêèé íàðîäíèé õó-
ðàë (ïàðëàìåíò) ïðîãîëîñèâ Ìîí-
ãîë³þ íàðîäíîþ ðåñïóáë³êîþ ³
ïðèéíÿâ êîíñòèòóö³þ êðà¿íè.

1941 — ç áóõòè ²òóðóï (Êóðèëü-
ñüê³ îñòðîâè) â óìîâàõ ïîâíî¿ "ðà-

ä³îòèø³" ï³ä êîìàíäóâàííÿì â³öå-
àäì³ðàëà ×óé÷³ Íàãóìî â ìîðå âè-
éøëè 6 ÿïîíñüêèõ àâ³àíîñö³â ç 400
ë³òàêàìè ³ ïðèêðèòòÿì ç 2-õ ë³íêî-
ð³â, 3-õ êðåéñåð³â, 9-òè ì³íîíîñö³â,
êîòð³, çã³äíî ç ïëàíîì àäì³ðàëà
²ñîðîêó ßìàìîòî, ìàëè íàíåñòè
íåñïîä³âàíèé ³ ïîòóæíèé óäàð ïî
àìåðèêàíñüê³é áàç³ Ïåðë-Õàðáîð.

1948 — ó Êèºâ³ ïðîéøîâ ïåðøèé
ï³ñëÿâîºííèé ðåñïóáë³êàíñüêèé
îïòîâèé ïðîìòîâàðíèé ÿðìàðîê.

2000 — ó Ëüâîâ³ â³äáóëàñÿ äó-
õîâíà àêö³ÿ — Äåíü ïðèìèðåííÿ.
Â í³é óçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè
17-òè ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

24 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó íà ñîòîìó ðîö³ æèòòÿ ïîìåð Ãå-
ðîé Óêðà¿íè, ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Êèºâà, âåòåðàí
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—1945 ðîê³â, êîëèøí³é
â³éñüêîâèé ðîçâ³äíèê Áåðåçíÿê ªâãåí Ñòåïàíîâè÷ (â³äî-
ìèé êèÿíàì ÿê "ìàéîð Âèõîð").

Áåðåçíÿê ª. Ñ. ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåäàãîã³÷íîãî òåõí³êó-
ìó ³ äî ïî÷àòêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ïðîéøîâ øëÿõ
â³ä ó÷èòåëÿ äî çàâ³äóâà÷à ðàéîííîãî â³ää³ëó îñâ³òè ó Äí³ï-
ðîïåòðîâñüê³é òà Ëüâ³âñüê³é îáëàñòÿõ. Âë³òêó 1940 ðîêó
áóâ îáðàíèé äåïóòàòîì Ëüâ³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Ç ñåðïíÿ
1941 ðîêó äî ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ â ðîçâ³äøêîë³ ÃÐÓ ïåðåáó-
âàâ íà ï³äï³ëüí³é ðîáîò³, âèêîíóþ÷è ñïåö³àëüí³ çàâäàííÿ.

²ì’ÿ êîëèøíüîãî â³éñüêîâîãî ðîçâ³äíèêà ªâãåíà Áåðåç-
íÿêà ("êàï³òàíà Ìèõàéëîâà", "ìàéîðà Âèõîðÿ", "Ãîëîñà")
øèðîêî â³äîìå.

Ó òèëó âîðîãà ï³ä éîãî êîìàíäóâàííÿì ³ç ñåðïíÿ 1944
ðîêó 156 äí³â ä³ÿëà ðîçâ³äãðóïà "Ãîëîñ". Çà öåé ÷àñ áóëî
ïåðåäàíî ïîíàä 150 ðàä³îãðàì. Ãðóï³ âäàëîñÿ ïîâí³ñòþ ³ â
äåòàëÿõ ðîçâ³äàòè Êðàê³âñüêèé óêð³ïðàéîí òà âñ³ óêð³ï-
ëåííÿ, ñïîðóäæåí³ ôàøèñòàìè íà Â³ñë³ íà ï³âäåíü â³ä
Êðàêîâà. Ãðóïà ä³ñòàëà ïëàí ì³íóâàííÿ ì³ñòà, "ðîçøèôðó-
âàëà" ä³¿ ãàðí³çîíó âîðîæèõ â³éñüê ó Êðàêîâ³. Çà ÷îòèðè ç
ïîëîâèíîþ ì³ñÿöÿ ðîçâ³äãðóïà "Ãîëîñ" ç³áðàëà é ïåðåäàëà
äàí³ ïðî äèñëîêàö³þ ôàøèñòñüêèõ äèâ³ç³é, êîðïóñ³â ³ àð-
ì³é, ïîâ³òðÿíèõ åñêàäð, ïðî â³éñüêîâ³ ïåðåâåçåííÿ çàë³ç-
íèöåþ ³ øîñåéíèìè øëÿõàìè. Îäí³ºþ ç íàéâèçíà÷í³øèõ
áóëà îïåðàö³ÿ, ïîâ'ÿçàíà ³ç ðîçêðèòòÿì ñêëàäó îçáðîºííÿ,
à òàêîæ äèñëîêàö³¿ øòàáó 17-¿ ã³òëåð³âñüêî¿ àðì³¿ òà âñ³õ ¿¿
äèâ³ç³é. Â áîéîâèõ îïåðàö³ÿõ áóëî çíèùåíî ïîíàä 100 ³
âçÿòî ó ïîëîí 17 âîðîæèõ ñîëäàò³â ³ îô³öåð³â, ïóùåíî ï³ä
óê³ñ ê³ëüêà â³éñüêîâèõ åøåëîí³â, ï³ä³ðâàíî 4 ìîñòè.

Áåðåçíÿê ªâãåí Ñòåïàíîâè÷ íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè I òà II ñòóïåí³â, Æîâòíåâî¿ ðå-
âîëþö³¿, Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà, "Çíàê Ïîøàíè",
º ïîâíèì êàâàëåðîì îðäåíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, à
òàêîæ íàãîðîäæåíèé ìåäàëÿìè "Çà òðóäîâó äîáëåñòü", 
Í. Ê. Êðóïñüêî¿, Ê. Ä. Óøèíñüêîãî, Ó. Ñ. Ìàêàðåíêà. Ó
1961 ðîö³ ª. Ñ. Áåðåçíÿêó ïðèñâî¿ëè çâàííÿ çàñëóæåíîãî
â÷èòåëÿ Óêðà¿íè. Ïîëüñüêèé óðÿä íàãîðîäèâ éîãî îðäå-
íîì "Âåðòóòò³ Ì³ë³òàð³", Çîëîòèì õðåñòîì ïàðòèçàíñüêî¿
ñëàâè, ê³ëüêîìà ìåäàëÿìè, ó òîìó ÷èñë³ "Çà âðÿòóâàííÿ
ïàì'ÿòíèê³â êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà", "Çà âðÿòóâàííÿ Êðà-
êîâà". Íàïðèê³íö³ 1998 ðîêó ì³í³ñòð îáîðîíè Óêðà¿íè â³ä-
äàâ íàêàç ïðî çàðàõóâàííÿ ìàéîðà Áåðåçíÿêà ª. Ñ. Ïî-
÷åñíèì ñîëäàòîì â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè À2659. Ó 2004 ðîö³
éîìó áóëî ïðèñâîºíî çâàííÿ "Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñ-
òà Êèºâà", ó 2011 ðîö³ — Ãåðîé Óêðà¿íè.

Ï³ñëÿ â³éíè ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ çàâ³äóâà÷à Ëüâ³âñüêîãî
ì³ñüêîãî â³ää³ëó íàðîäíî¿ îñâ³òè, íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³. Ç 1954 ðîêó äî
1984 ðîêó ïðàöþâàâ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè Óêðà¿íñüêî¿
ÐÑÐ. Çàâåðøèâ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü íà ïîñàä³ ñòàðøîãî íà-
óêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà-
¿íè. Êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê. Ïî÷åñíèé àêàäåì³ê
ÀÏÍÓ. Àâòîð ïîíàä 100 íàóêîâèõ ïðàöü.

ªâãåí Ñòåïàíîâè÷ Áåðåçíÿê âí³ñ âàãîìèé âíåñîê ó ðîç-
âèòîê âåòåðàíñüêîãî ðóõó, ïðîïàãàíäó ³ñòîðè÷íèõ ³ áîéî-
âèõ òðàäèö³é óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, Çáðîéíèõ Ñèë, ö³ëå-
ñïðÿìîâàíó òà ïë³äíó ä³ÿëüí³ñòü â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî
âèõîâàííÿ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ.

Çà ÷àñ ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ªâãåí Ñòåïàíî-
âè÷ âèÿâèâ ñåáå ÿê òàëàíîâèòèé ³ äîñâ³ä÷åíèé ðîçâ³äíèê,
ëþäèíà, ÿêà ìàº áåççàïåðå÷íèé àâòîðèòåò ñåðåä ñâî¿õ êîëåã
òà ãðîìàäñüêîñò³; ëþäèíà, ÿê³é äîâ³ðÿëè, äî ÿêî¿ äîñëóõàëè-
ñÿ. Ðîçñóäëèâ³ñòü, îïòèì³çì, ïðèíöèïîâ³ñòü ³ âèìîãëèâ³ñòü
áóëè õàðàêòåðíèìè ó éîãî ñòàâëåíí³ äî ñïðàâè ³ ëþäåé.

Ñâ³òëà ïàì'ÿòü ïðî ªâãåíà Ñòåïàíîâè÷à, éîãî ÿñêðàâèé
æèòòºâèé øëÿõ íàçàâæäè çáåðåæóòüñÿ ó ñåðöÿõ óñ³õ, õòî
éîãî çíàâ òà ïðàöþâàâ ç íèì.

Київська міська державна адміністрація 
висловлює щире співчуття рідним 

Березняка Євгена Степановича

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 26 ëèñòîïàäà

ОВНИ, не затівайте с перечо на тлі ідеоло ічних
принципів, релі ійних по лядів, д ховних подо-
бань — вас не зроз міють, зате в апмл а солдата
сл жбово о фронт ви б дете неперевершені! На-
поле ливо працюйте, ріпите фахове реноме та
заробите рошей. Коле и вам симпатиз ють і зав-
жди б д ть пор ч.
ТЕЛЬЦІ, відмовтеся від р пних витрат, мас-

штабних починів. А тивно б д йте мости співпраці,
ведіть пра тичні пере овори, робіть ділові візити,
я що ви зайняті однією справою, маєте спільні інте-
реси — спіх арантований. На романтичних тере-
нах при от йтеся до приємних сюрпризів.
БЛИЗНЯТА, я що ви ідеалісти, тим ірше, вас

очі ють с цільні розчар вання в людях, я і зовсім
не впис ються в "нормативи" світобачення. Сп с-
тіться на рішн землю і з любов'ю тр діться, б дь-
те старанними, а ратними.
РАКАМ випаде ч дова на ода поєднати любовні

зв'яз и з діловими, і навпа и — омпаньйон може не-
сподівано проб дити романтичні поч ття. А ос іль и
сл жбовій сфері аряча пора, то постарайтеся з ма -
симальною прод тивністю вполювати двох "зайців",
і тоді ар'єрні здоб т и перевершать сі сподівання.
ЛЕВИ, мандр ючи ма азинами, роз іш і помпе-

зність поставте на останнє місце в спис пріорите-
тів. Віддайте перева пра тичним поб товим по п-
ам, призначеним для повся денно о орист вання.
ДІВИ, не мас йтеся, б дьте самі собою, при-

родних чеснот вас достатньо, аби займати п'єдес-
тал авторитет , стати ероєм- оханцем чи с млін-
ним тр дя ою. Поч ття власної ідності — надійний
порадни , на ньо о й по ладайтеся.
ТЕРЕЗИ, день армічний, сидіть тихо та підводь-

те підс м и місяця, ол бтеся з рідними. Я що за-
нед жаєте, це не страшно, завдя и фізичним хво-
робам очистите зашла ований не ативом д ховний
світ. Терезам, я і мандр ють, займаються т ристич-
ним, інформаційним, юридичним бізнесом, осво-
юють освітні царини, доведеться неперелив и, ба-
жаний спіх — оманливий.
СКОРПІОНИ, ви на ребені поп лярності, подо-

баєтеся сім, а особливо собі, палець в рот не ла-
ди — від сите. Адже бачите, я рент ен, н тро лю-
дей. Крити йте сіх, хто на це засл ов є, до оп й-
теся до с ті речей, це на аз долі і арантія спіх на
ділових фронтах.
СТРІЛЬЦІ, для шефа ви — мов червона мантія

для би а, тож я що вини не онфлі т, постарайтеся
йо о б дь-я им чином за асити. Іна ше це прости-
м лює он рентів. Навіть я що ви досвідчений
професіонал, прибор айте амбіції: самодисципліна,
винахідливість, пра тичність — золоті озирі.
КОЗЕРОГИ сяють чарівністю, приваблюючи про-

тилежн стать. Втім, день сприяє інтенсивній діяль-
ності, націленій на пра тичний рез льтат. Тя ніть
тр дово о воза за іль ох, демонстр йте свою ні-
альн працелюбність там, де заохоченням є мате-
ріальні бла а. І шан йте др зів, саме через них за-
вітають щасливі шанси.
ВОДОЛІЇ схильні витати рожевих хмарах, що

за рож є болісними розчар ваннями — проґавите
вдал на од чи вс очите в халеп . Люди, на я их
щиро по ладалися, здатні зрадити. Втім, не пані-
йте, завдя и синтез блис чої ер диції з пра -

тичністю можна по арячих слідах виправити доп -
щені помил и.
РИБИ, ар'єрна динамі а розпалі, апетити за-

ш алюють, бажаючи все і зараз, ризи єте залиши-
тися ні з чим. Почніть з мало о, зробіть перший ро .
Коли не знаєте, з я о о бо підійти, візьміть за зра-
зо дії партнера або попросіть йо о допомо ти. Ком-
проміс інтересів на теренах співпраці — святе.

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 2 6  л и с т о п а д аНе стало легендарного

“майора Вихоря”
У Києві помер колишній військовий розвідник 
Євген Березняк


