
Тривожні дзвони
квітня
У Києві відзначили 28мі роковини Чорнобильської аварії

Вшановувати жертв Чорнобильської аварії у

столиці розпочали ще 25 квітня. Цього дня на

території першого в Україні Меморіального

комплексу жертвам Чорнобильської катастро"

фи відбувся мітинг"реквієм “І мертвим, і жи"

вим, і ненародженим...”. Монумент, який

символізує страшну катастрофу ХХ століття,

“мирний” атом, що вирвався з"під влади лю"

дини, й журавлі, як продовження й відроджен"

ня життя. З 1994 року цей монумент був основ"

ним, саме тут щороку збиралися ліквідатори та

керівництво країни для проведення мітингів,

днів пам’яті тощо. З часом у Києві було збудо"

вано багато інших пам’ятників, але все одно у

Святошинському районі найперше збирають"

ся люди, щоб вшанувати пам’ять тих, хто по"

мер від наслідків опромінення, хвороб.

У п’ятницю до пам’ятника завітала полі"

тична еліта міста на чолі з нещодавно призна"

ченим головою КМДА Володимиром Бонда"

ренком і головою Святошинської РДА Олек"

сандром Куликом. Очільник столиці зазна"

чив, що багатьох сміливців і істинних героїв,

які захищали наше майбутнє, вже немає в

живих, але він вважає, що всім жителям

України потрібно, щоб пам’ять про їхні ге"

ройські вчинки не згасла. До траурного мі"

тингу також долучилися представники дер"

жавної та місцевої влади, дипломатичного

корпусу, громадських організацій та учні

шкіл.

“Героїчні подвиги завжди були головною

справою нашого народу, і Небесна сотня, яка

сьогодні знаходиться в серцях кожного укра"

їнця, продовжила цю традицію... Знаю, що

кожен громадянин, який виховувався в Укра"

їні, пам’ятає цих героїв і буде пам’ятати, при"

ходитиме на ці пам’ятні місця. Низько вкло"

няюся героям"чорнобильцям, тим, хто є сьо"

годні серед нас, і тим, хто пішов до Господа.

Вони залишаються для українців і для всього

світу героями. Нехай кожен українець, ко"

жен, хто ставиться до нашого народу з пова"

гою, пам’ятає: ми вберегли людство від

страшної біди”,— зазначив Володимир Бон"

даренко.

До пам’ятника та на “Алею слави Героям —

пожежним Чорнобиля” лягають квіти, гір"

лянда від курсантів Національної академії

внутрішніх справ. Далі — хвилина мовчання й

залпи Почесної варти. З запаленими лампад"

ками, свічками й фотографіями загиблих і по"

мерлих від страшних наслідків атомного лиха

проходять вдови, матері й діти ліквідаторів.

“Я приходжу сюди, щоб вшанувати своїх

колег,— каже ліквідатор Володимир Петро"

вич, який з 29 квітня 1986 року був у Чорно"

билі.— З кожним роком нас залишається все

менше й менше, мало хто може дістатись до

таких меморіалів, здоров’я не завжди дозво"

ляє”. Більше він нічого не сказав, лише сів на

лавку й з очима, повними смутку, тихо спос"

терігав за ритуалом та молитвами батюшок.

Доки живі герої — доти в нас є живі приклади

для наслідування.

Час і хвороби невблаганно забирають тих,

хто двадцять вісім років тому кинувся у гор"

нило біди. Загиблим і тим, хто пройшов крізь

вогонь трагедії, та попри недуги героїчно три"

мається — низький уклін від киян. Чорно"

бильська аварія чорною стрічкою пройшла

крізь життя Зінаїди Григорівни. Шість років

тому вона стала вдовою, а двоє дітей втратили

батька.

“Чорнобиль забрав найдорожче, що у мене

було,— мою половинку, мого чоловіка. Бук"

вально з перших днів він був там, і тоді, на

жаль, захворів, і дуже хворів, був на інвалід"

ності, а в 2008 році його не стало”,— розпові"

дає пані Зінаїда.

Увечері того ж дня відбувся мітинг"реквієм

біля архітектурно"декоративного елемента,

присвяченого прип’ятчанам на вул. Якуба

Коласа, 29. Тут зібралися колишні мешканці

міста Прип’ять, які нині проживають у Києві.

Керівник ОСН “Квартальний комітет “При"

п’ятчани” Людмила Білокраінська поділилася

спогадами про страшні дні й години квітня

1986"го: “Ми ніколи не забудемо наше чудове

місто Прип’ять, яке ми покидали на три доби,

а залишили назавжди. Хай ніколи ніхто у світі

не переживе більше такого лиха. Бажаю всім

зберегти пам’ять про нашу молодість, наші

мрії і передати все це нашим нащадкам”.

А опівночі біля всіх чорнобильських

пам’ятників і в церквах запалали свічки, загу"

ли дзвони пам’яті. Поминальний мітинг"рек"

вієм відбувся й біля Національного музею

“Чорнобиль”.

А у день роковин страшної трагедії, 26 квіт"

ня, квіти до Меморіального кургану “Героям

Чорнобиля” поклало керівництво держави та

столиці. Так, у церемонії покладання квітів до

Меморіального кургану “Героям Чорнобиля”

та пам’ятного знака “Воїнам Чорнобиля” з

нагоди Дня чорнобильської трагедії взяли

участь в. о. Президента України, Голова Вер"

ховної Ради України Олександр Турчинов,

перший віце"прем’єр"міністр України Віта"

лій Ярема, урядовці, Генеральний прокурор

України Олег Махніцький, голова КМДА Во"

лодимир Бондаренко, народні депутати

України, церковні ієрархи, представники

громадськості.

Очільник міськадміністрації зазначив, що

київська влада буде опікуватися питаннями

ліквідаторів та постраждалих від наслідків

аварії на ЧАЕС, які досі залишаються акту"

альними для них

Передвиборний ажіотаж
Ó ñòîëèö³ ïðîäîâæóºòüñÿ îô³ö³éíà ðåºñ-

òðàö³ÿ êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëî-
âè òà äåïóòàò³â Êè¿âðàäè, ÿêà ïî÷àëàñÿ 21
êâ³òíÿ ³ òðèâàòèìå äî 30 êâ³òíÿ. Íà âèõ³ä-
íèõ Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð-
÷à êîì³ñ³ÿ çàðåºñòðóâàëà êàíäèäàòàìè íà
ïîñàäó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ë³äåðà
ªâðîïåéñüêî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè, íàðîäíîãî
äåïóòàòà Ìèêîëó Êàòåðèí÷óêà, íàðîäíîãî
äåïóòàòà Ëåñþ Îðîáåöü, åêñ-ìåðà ñòîëèö³
²âàíà Ñàë³ÿ òà ñàìîâèñóâàíöÿ Ëþäìèëó
Âàñèëåíêî. Ïðî öå éäåòüñÿ ó â³äïîâ³äíèõ
ïîñòàíîâàõ Êè¿âñüêîãî òåðâèáîð÷êîìó,
ðîçì³ùåíèõ íà ñàéò³ Êè¿âðàäè. Ðàí³øå
êàíäèäàòîì ó ìåðè Êèºâà áóëî çàðåºñòðî-
âàíî ë³äåðà ïàðò³¿ “ÓÄÀÐ” Â³òàë³ÿ Êëè÷êà.
Òàêèì ÷èíîì, êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó Êè-
¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ñòàíîì íà ðàíîê
28 êâ³òíÿ áóëî çàðåºñòðîâàíî 5 îñ³á.

Íàãàäàºìî, áàæàííÿ áàëîòóâàòèñÿ â ìå-
ðè òàêîæ âèñëîâëþâàâ ÷èííèé ãîëîâà
ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî, åêñ-ì³ñü-
êèé ãîëîâà ñòîëèö³ Îëåêñàíäð Îìåëü÷åí-
êî, òåëåâåäó÷èé ³ àâòîãîíùèê Îëåêñ³é Ìî-
÷àíîâ òà ³í.

Ïðîäîâæóºòüñÿ íàðàç³ é ðåºñòðàö³ÿ êàí-
äèäàò³â ó äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
ßê óòî÷íèëè “Õðåùàòèêó” â ñòîëè÷íîìó
òåðâèáîð÷êîì³, ñòàíîì íà 28 êâ³òíÿ îäíèõ
ñàìîâèñóâàíö³â áóëî çàðåºñòðîâàíî áëèçü-
êî 100, ùå 20 áàæàþ÷èõ îòðèìàëè â³äìîâó
÷åðåç íåâ³äïîâ³äí³ñòü äîêóìåíò³â âèìîãàì
çàêîíó.

Çàçíà÷èìî, ùî ÷åðåç îáìåæåíèé òåðì³í
ðåºñòðàö³¿ êàíäèäàò³â ñòâîðþþòüñÿ âåëèê³
÷åðãè ó áóä³âë³ Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ, êóäè òèì-
÷àñîâî ïåðå¿õàëà Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³-
àëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ó çâ’ÿçêó ç ðåìîí-
òîì ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿.

Äî ðå÷³, ñóìà çàñòàâè äëÿ êàíäèäàò³â ó
ìåðè ñòîëèö³ ñêëàäàº ìàéæå 52 òèñ. ãðí.
Ñò³ëüêè æ ìàº ñïëàòèòè êàíäèäàò â äåïóòà-
òè Êè¿âðàäè çà ïàðò³éíèì ñïèñêîì. Çíà÷íî
ìåíøå — êàíäèäàòè-ìàæîðèòàðíèêè, ëè-
øå 866 ãðí. Âèáîðè äåïóòàò³â Êè¿âðàäè
ïðîâîäÿòüñÿ çà çì³øàíîþ ñèñòåìîþ. Êè-
ÿíè îáèðàòèìóòü ìåðà ñòîëèö³ é ì³ñöåâèõ
äåïóòàò³â íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ ó íåä³-
ëþ, 25 òðàâíÿ 2014 ðîêó — òîä³ æ, êîëè ³
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.

ßê ïîêàçàëî äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíå ñî-
ö³îëîã³÷íîþ ñëóæáîþ Öåíòðó Ðàçóìêîâà ó
Êèºâ³ ç 11 ïî 17 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, 39,4 %
êèÿí óïåâíåí³, ùî â³çüìóòü ó÷àñòü ó âèáî-
ðàõ äî Êè¿âðàäè òà ó âèáîðàõ Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè, ùå 37,6 % â³äïîâ³ëè, ùî,
“ñêîð³øå çà âñå”, â³çüìóòü ó÷àñòü ó öèõ âè-
áîðàõ

Приватна організація 
сплатить 70 тис. грн 
за знищені зелені 
насадження

Ïðîêóðàòóðîþ Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó
çàÿâëåíî ïîçîâ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ç
âèìîãîþ ñòÿãíóòè ç³ ñòîëè÷íîãî ãàðàæíîãî
êîîïåðàòèâó 70 òèñ. ãðí â³äíîâíî¿ âàðòîñò³
çåëåíèõ íàñàäæåíü. Ó 2009 ðîö³ êîîïåðà-
òèâ îòðèìàâ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 0,12 ãà
çåìë³ íà âóë. Óìàíñüê³é äëÿ áóä³âíèöòâà,
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãàðàæ³â.
Â³äïîâ³äíî äî óìîâ äîãîâîðó, ïðèâàòíà îð-
ãàí³çàö³ÿ ìàëà â³äøêîäóâàòè âàðò³ñòü çåëå-
íèõ íàñàäæåíü, ÿê³ ï³äëÿãàëè âèäàëåííþ
ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàáóäîâè òåðèòîð³¿.

Âò³ì, ÿê áóëî âñòàíîâëåíî â õîä³ ïåðåâ³ð-
êè, ãàçîí áóëî çðóéíîâàíî, à êîøòè çà éî-
ãî â³äíîâíó âàðò³ñòü é äîñ³ íå ïåðåðàõîâà-
íî êîîïåðàòèâîì äî ñòîëè÷íîãî áþäæåòó.

Ó çâ’ÿçêó ç âèÿâëåíèìè ïîðóøåííÿìè
ïðîêóðàòóðîþ ðàéîíó áóëî çàÿâëåíî ïî-
çîâ, ÿêèé íàðàç³ ïåðåáóâàº íà ðîçãëÿä³ â
Ãîñïîäàðñüêîìó ñóä³
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Наталя ПЛОХОТНЮК, 
Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

У
цю суботу, 26 квітня, весь
світ відзначив сумну да�
ту — 28�мі роковини з дня
вибуху на Чорнобильській

атомній станції. Десятки тисяч за�
гиблих, сотні тисяч скалічених
людських життів — таку ціну за�
платила та продовжує платити
Україна за недбале поводження з
“мирним” атомом. У ці скорботні
дні сумно�урочисті заходи�споми�
ни істинних героїв відбулися і в
Києві.
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У день ро овин страшної тра едії, 26 вітня, віти до Меморіально о р ан "Героям Чорнобиля" по лало ерівництво держави та столиці, народні
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“Універсальні солдати” ТВі
Ведучі каналу ТВі: “Ми відрізняємося ексклюзивною інформацією 
та інформативними гостями”

— Як вважаєте, якими якостями
повинен володіти телеведучий? Це
має бути “універсальний солдат” чи
“вузькопрофільний спеціаліст”?

— Андрій: “Універсальний сол�

дат”, звісно ж. Але у наш час інфор�

маційних технологій поняття “уні�

версальний солдат” вимагає працю�

вати у своєму сегменті понад 8 годин

на добу. Ти вранці встаєш — пере�

глядаєш стрічку новин. Упродовж

дня — в тебе звичний робочий ре�

жим. Увечері приходиш додому —

відслідковуєш, що сталося за остан�

ні кілька годин — і готуєшся до зав�

трашнього дня. А якщо врахувати,

що новини береш не лише з україн�

ських джерел, а й від Reuters, CNN,

BBC тощо — робоче завантаження

справді значне. У якийсь момент ти

розумієш, що не живеш, насолоджу�

ючись життям, а працюєш. Це стає

твоєю повсякденністю. Інколи на�

віть важко відрізнити роботу від від�

починку (сміється). Хоча багатьом

такий стиль цілком підходить. Мені

він теж імпонує.

— Наталка: Я на сто відсотків

упевнена, що це — “універсальний

солдат”. Ведучий має розуміти весь

процес створення новин. Я свого

часу була і журналістом, і редакто�

ром, і гостьовим редактором. Це ду�

же допомагає швидко орієнтуватися

в ситуації, дає розуміння того, як

можна подати певний матеріал, де

взяти коментарі. Ведучий, мені

здається, ще має вміти швидко ре�

агувати на зміну подій — коли, на�

приклад, під час випуску новин ак�

туальність новини змінюється на�

віть протягом одного ефіру.

— Що, на ваш погляд, необхідно
зробити, аби інформаційна служба

ТВі почала реально конкурувати з ве'
ликими телеканалами?

— Андрій: Складно відповісти.

Якщо ми навіть не маємо ресурсів,

щоби відправити свою знімальну

групу до Криму, то як ми можемо

конкурувати з каналами, де не бра�

кує фінансування? Крім того, у нас

не вистачає журналістів. На інших

каналах окремі групи знімають ці�

каві, аналітичні матеріали. Це по�

требує багато часу, тож ми своїм ре�

сурсом поки можемо хіба що по�

кривати основні, повсякденні теми,

але не заглиблюватися в глибоку

аналітику.

— Наталка: Конкуренція — це

добре. Але у випадку з ТВі нам треба

йти власним шляхом. Мені здається,

що ТВі має власного глядача і зай�

няв свою нішу. Зараз нам потрібно

не бігти за кимось, а звертати увагу

на вдосконалення власного продук�

ту: підвищувати професійний рі�

вень, отримувати якомога більше

ексклюзиву і вміти його подавати

глядачеві.

— Ваші враження від наскрізного
ефіру, який запровадив ТВі? Чи не ні'
велює ця ідея інформаційну складову
телеканалу?

— Андрій: Проект щойно почався,

тож складно судити за один тиждень

його роботи. Але в цілому мені по�

добається. З нього пересічний гля�

дач дізнається чимало корисної ін�

формації. Ми запрошуємо цікавих

гостей, намагаємося привернути

увагу людей ексклюзивними матері�

алами. Такий проект давно потрібен

був на каналі. Тож з точки розвитку,

“наскрізний” ефір є важливим до�

повненням до сітки мовлення й аж

ніяк не суперечить інформаційному

позиціонуванню.

— Наталка: Ідея гарна. Наскріз�

ний ефір якраз насичує інформацій�

ну складову. Головне — знаходити

цікавих гостей і постійно подавати

свіжу інформацію. Я бачу, як пра�

цює редакторський склад “Твого

дня”. (“ТВій день” — так зветься

денний “наскрізний” ефір ТВі, —

ред.) Дівчата — розумниці: як ті

бджілки, постійно щось шукають,

когось запрошують. А режисери,

оператори — повсякчас треба бути в

тонусі! Звісно, молодці й колеги�ве�

дучі наскрізного ефіру.

— Чим, на вашу думку, ТВі має від'
різняться від решти українських кана'
лів в умовах, коли практично всі ЗМі

стали подавати більш'менш об’єктив'
ну інформацію?

— Андрій: З приходом опозиції до

влади ми втрачаємо ту нішу, яку зай�

мали свого часу. Тож потрібно пере�

форматовуватися, шукати ексклю�

зиви, яких не буде на інших каналах.

Та знову ж — усе це вимагає потуж�

ніших, ніж у нас є, ресурсів, фінан�

сування і таке інше.

— Наталка: Я працювала на різ�

них каналах, і мене тішить, що на

ТВі від мене не вимагають подавати

новини так, як комусь вигідно. Від�

різнятися ми маємо ексклюзивною

інформацією і інформативними гос�

тями.

— Чи потрібна люстрація журна'
лістів, які до революції “обслуговува'
ли” владу?

— Андрій: Журналістика — це,

перш за все, об’єктивність. Це як у

владі, коли ти міністр, депутат чи

суддя, то повинен служити людям. А

якщо ти “продався” за гроші, то до

тебе застосовують люстрацію. Так

само і з журналістами. На нас покла�

дено не меншу відповідальність —

ми формуємо думку глядачів. Тож я

вважаю, що журналіст, продавшись

одного разу за гроші, більше не мо�

же працювати у цій галузі.

— Наталка: Мені важко відповіс�

ти на це запитання. Я думаю, що в

кожного має бути персональна люс�

трація. Ті, хто не міг працювати в

умовах контролю і тиску, пішли. І

правильно зробили. А хто раніше

співав оди владі Януковича, а зараз

змінив свою риторику, нехай відпо�

вість сам за себе і перед своїм гляда�

чем.

— Чи довго зберігатиметься підви'
щена увага аудиторії до політичних
подій в країні та чи виправдане пере'
форматування каналу на суспільно'
інформаційний, адже раніше генпро'
дюсер каналу Вадим Гарнаєв ставив
перед собою завдання робити ТВі
більш розважальним?

— Андрій: Увага до політики укра�

їнцям була притаманна завжди. Ко�

ли влітку минулого року я повернув�

ся в Україну, то ще тоді помітив, на�

скільки українці добре обізнані з по�

літичним життям країни. Вони мо�

жуть дискутувати з тобою на безліч

тем, потім аргументувати все це і ро�

бити свої аналітичні висновки. Але

останні кілька місяців були надто

насиченими. Гадаю, люди змучилися

від усього цього. Зараз їм, крім полі�

тики, потрібне щось на противагу.

— Наталка: На мою думку, рішен�

ня про наповнення нашого ефіру

більш серйозним контентом — крок

правильний. На жаль, наше суспіль�

ство надто заполітизоване, та й події

останніх місяців не дають розслаби�

тися. В автобусах, метро, на вули�

ці — повсюди розмови лише про

внутрішню й зовнішню політику.

Деякі телеканали навіть позакрива�

ли розважальні формати, бо вони не

мають відповідних рейтингів. Це го�

ворить про зацікавленість аудиторії.

Зараз на часі політика!

Спілкувалася 
Галина ПЛАЧИНДА, 

спеціально 
для “Хрещатика”

Війна — жлобам і гопникам!
Художники й музиканти Майдану виступили проти антикультури

У Центрі сучасного мистецтва

М17 презентували “Український

культурний фронт”. До проекту

увійшли творче угруповання Май�

дану “Мистецький барбакан”, Союз

вольних художників на чолі з мит�

цем�”жлобістом” Іваном Семесю�

ком, представники видавництва

“Люта справа” та відомий україн�

ський актор і музикант Антін Му�

харський, знаний і під псевдонімом

Орест Лютий.

Жлоб'арт помер. 
Нехай живе жлоб'арт?

Художник Іван Семесюк, відомий

“жлобіст” та лідер Союзу вольних

художників (СВХ), вважає, що По�

маранчева революція стала пере�

ломним моментом у мистецтві — всі

очікували появи неоромантичного

героя. “Героя не було, навколо лише

жлоби і дегенерати, яких і довелося

малювати,— говорить він.— Коли

українці раптом прокинулися і дали

їм “пістонів”, захотілося малювати

цих романтиків, котрі полягли або

вижили і перемогли. Після буржуаз�

но�націоналістично�романтичної

революції (тобто другого Майдану)

проект “Жлоб�арт”, який існував з

2005 до 2013 року, вже неактуаль�

ний”. За словами митця, наступні

кроки СВХ — це дослідження героя

в новому контексті. Інший худож�

ник Андрій Єрмоленко (член СВХ

та “Мистецького барбакану”, який

створив серію плакатів про Тараса

Шевченка і Нестора Махна) додає,

що шукати героїв не потрібно — во�

ни поруч. Це люди, які відстоюють

свої права не словом, а ділом.

Утім, попри оптимістичні настрої,

чи й справді епоха жлобства закін�

чилася? Адже для кожного боротьба

зі своїм “внутрішнім жлобом” — це

щоденна і непримирима Сізіфова

праця, незалежно від політичних

подій, і підбивати підсумки, певно,

ще зарано. Хоча це буде одна з най�

приємніших перемог.

“Сувора українізація”: 
батяри проти гопників

Орест Лютий (Антін Мухар�

ський) представив вже доступний в

Інтернеті диск “Сувора україніза�

ція”. Це гумористичні переспіви

блатних шансонних шлягерів на

патріотичний лад. Орест — персо�

наж західноукраїнський, навіть

трохи батярський. А відтак нецен�

зурний і гранично відвертий. Утім,

він зауважує, що не розпалює во�

рожнечі й проводить чітку межу

між москалями (кацапами) і росі�

янами: перші — це агресивні, не�

культурні загарбники, інші ж — ін�

телігентні свідомі люди. Аналогіч�

ний поділ стосується і хохлів, мало�

росів та українців.

Гопники як явище були відомі й

на Західній Україні. “Віктор Моро�

зов переспівав львівською гварою

(говіркою) пісню: “Є на Личакові

кнайпа зацофана, тут ніхто не видів

ні їдного пана. Правдивого пана,

жеби був в краваті — самі гопштап�

лєри в курточках на ваті...” — весело

наспівує товариш Антіна, редактор

сайту “Рухпрес” львів’янин Дмитро

Басілія. І пояснює: зацофана кнай�

па — це дешева забігайлівка, а гоп�

штаплєри — це гоп�стопники по�

місцевому. Львівські батяри ніколи

не визнавали гопників, бо ті були

грабіжниками. Батяри ж могли зай�

матися всілякими витівками, хулі�

ганством, дрібними аферами, але не

більше.

Революція духу
Українські митці вважають події

на Майдані не лише політичними, а

й такими, що формують національ�

ну й людську гідність, і називають їх

революцією свідомості. Вона знай�

шла своє відображення і у 100 фото�

графіях, відібраних упродовж остан�

ніх 2 місяців з�поміж 3,5 тисячі світ�

лин. З 20 по 25 травня в М17 прохо�

дитиме виставка “Фотомайдан”, яка

представить відвідувачам 50 кращих

світлин, відібраних голосуванням на

презентації проекту. Вони увійдуть і

до каталогу “Майдан. Революція ду�

ху”, що має вийти друком у середині

літа. Це відомі медійні сюжети

(знімки Михайла Гаврилюка, Сергія

Нігояна, протестувальника з цуце�

ням тощо), екстремальні фото, ски�

нутий пам’ятник Леніну тощо. Та�

кож Антін Мухарський зняв автор�

ський документальний фільм про

митців на барикадах “Майдан. Мис�

тецтво спротиву”. За словами авто�

ра, його планують показувати на те�

лебаченні, однак остаточна робота

над стрічкою ще не завершена

А
ндрій Годованець
та Наталка Ляту�
ринська — про “на�
скрізний” ефір,

втому від політики, люс�
трацію журналістів та без�
цінність ексклюзивів.

Наталка КОВАЛЬ
спеціально для “Хрещатика”

У
столиці було проголошено Український культур�
ний фронт. Його учасники, які брали безпосеред�
ню участь у подіях на Майдані, вирішили продов�
жувати боротьбу і за його межами — вони пред�

ставили фотографії, плакати, фільм і новий музичний
проект.

Шановні читачі!

×è áàæàºòå âè äèâèòèñÿ á³ëüøå òåëåâ³ç³éíèõ êàíàë³â çà òó ñàìó ö³-
íó, ùî ñïëà÷óºòå çàðàç? ßêùî ó âàñ àíàëîãîâå, à íå êàáåëüíå òåëåáà-
÷åííÿ, çðîáèòè öå äóæå ïðîñòî.

Óâ³ìêí³òü òåëåâ³çîð. Íà ïóëüò³ íàòèñí³òü êíîïêó “Meíþ”, à ïîò³ì
âèáåð³òü îïö³þ “Ïîøóê/Íàëàøòóâàííÿ êàíàë³â”. Ïðè öüîìó òèï ï³ä-
êëþ÷åííÿ ïîòð³áíî âèáðàòè “Àíàëîãîâèé”, à âèä ïîøóêó êàíàë³â —
“Àâòîìàòè÷íèé”. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïîøóêó ó âàøîìó ñïèñêó ç’ÿ-
âèòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü êàíàë³â, ïðî äîñòóïí³ñòü ÿêèõ âè íàâ³òü íå
ï³äîçðþâàëè, â òîìó ÷èñë³ — é êàíàë ÒÂ³.



Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування
ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Випуск № 43 (1312)

ВІВТОРОК,
29 квітня
2014 року

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Хрещатик 329 квітня 2014 року

Про визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 444 від 16 квітня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто

герой Київ", "Про благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово
комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 "Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності", зареєстрованого в Міністер

стві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, враховуючи звернення громадської організа

ції "Асоціація підприємців м. Києва” від 31 березня 2014 року № 16
03/14, колективне звернення громад

ської організації "Громадянський корпус", асоціації "Спілка інвесторів транспортної інфраструктури міста
Києва", громадської організації "Асоціація підприємців м. Києва" та громадської організації "Громадян

ський правозахист Солом'янського району м. Києва" від 02 квітня 2014 року, з метою зняття соціальної на

пруги та врегулювання проблемних питань діяльності суб'єктів господарювання — власників (користувачів)
тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально
культурного чи іншого призначення для здійс

нення підприємницької діяльності в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати та ими, що втратили чинність,
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації):
від 30 р дня 2013 ро № 2354 "Про тво-

рення омісії з роз ляд заяв про можливість
розміщення тимчасових спор д тор овельно-
о, поб тово о, соціально- льт рно о чи ін-
шо о призначення для здійснення
підприємниць ої діяльності на території м.
Києва
від 06 люто о 2014 ро № 147 “Про

внесення змін до розпорядження

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) від
30 р дня 2013 ро № 2354 “Про творення
омісії з роз ляд заяв про можливість
розміщення тимчасових спор д
тор овельно о поб тово о, соціально-
льт рно о чи іншо о призначення для

здійснення підприємниць ої діяльності на
території м. Києва”.
2. Контроль за ви онанням цьо о

розпорядження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на 2014 рік

Розпорядження № 446 від 17 квітня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Порядку пере

дачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету", рішення Ки

ївської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", з метою за

безпечення виконання територіальними медичними об'єднаннями своїх статутних функцій та завдань, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перерозподіл видат ів спо-
живання с мі 5 728,9 тис. рн (з них на
оплат праці — 3 143,4 тис. рн, на енер о-
носії — 677,1 тис. рн), передбачених Де-
партамент охорони здоров'я ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) на 2014 рі
за альном фонді бюджет міста Києва в

межах за ально о обся бюджетних при-
значень, шляхом зменшення видат ів спо-
живання по од тимчасової ласифі ації
видат ів та редит вання місцевих бюдже-
тів 080205 "Санаторії для дітей та підліт ів
(нет бер льозні)" та збільшення видат ів
споживання по од тимчасової ласифі ації
видат ів та редит вання місцевих бюдже-
тів 080102 "Територіальні медичні об'єднан-
ня", що додається.
2. Затвердити перерозподіл видат ів роз-

вит с мі 40,0 тис. рн, передбачених Де-
партамент охорони здоров'я ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації) на 2014 рі
спеціальном фонді бюджет міста Києва в
межах за ально о обся бюджетних призна-
чень, шляхом зменшення видат ів розвит
по од тимчасової ласифі ації видат ів та
редит вання місцевих бюджетів 080205
"Санаторії для дітей та підліт ів (нет бер -

льозні)" та збільшення видат ів споживання
по од тимчасової ласифі ації видат ів та
редит вання місцевих бюджетів 080102 "Те-
риторіальні медичні об'єднання", що додає-
ться.
3. Департамент охорони здоров'я ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забез-
печити подання на по одження перерозподі-
л видат ів споживання бюджет , передбаче-
но о п н тами 1, 2 цьо о розпорядження, до
постійної омісії Київсь ої місь ої ради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .
4. Департамент фінансів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) внести відповідні
зміни до розпис місцево о бюджет після
по одження в становленом поряд пере-
розподіл видат ів, передбачено о п н тами
1, 2 цьо о розпорядження, з постійною омі-
сією Київсь ої місь ої ради з питань бюджет
та соціально-е ономічно о розвит .
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Голова В. Бондаренко

Заступних голови — керівник апарату О. Долінська

Заступних голови — керівник апарату О. Долінська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

17.04.2014 № 446

Перерозподіл видатків споживання загального фонду, передбачених 
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік у загальному
фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу бюджетних 

призначень

Тис. рн

№ п/п Код тим	
часової
класифікації
видатків та
кредиту	
вання
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код
еконо	
мічної
класи	
фікації
видат	
ків

Сума
змен	
шення

Сума
збіль	
шення

1. 080205 "Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)", 2100 4 283,0

2110 3 143,4

2120 1 139,6

2200 1 429,8

2210 10,0

2220 128,7

2230 544,0

2240 70,0

2270 677,1

2271 496,6

2272 60,2

2273 120,3

2710 16,1

Всього: 5 728,9

2. 080102 "Територіально	медичні об'єднання" 2100 4 283,0

2110 3 143,4

2120 1 139,6

2200 1 429,8

2210 10,0

2220 128,7

2230 544,0

2240 70,0

2270 677,1

2271 496,6

2272 60,2

2273 120,3

2710 16,1

Всього: 5 728,9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

17.04.2014 № 446

Перерозподіл видатків розвитку спеціального фонду, передбачених
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік у
спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу

бюджетних призначень

Тис. рн

№ п/п Код
тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Код еконо	
мічної класи	
фікації видат	
ків

Сума змен	
шення

Сума збіль	
шення

1. 080205 "Санаторії для дітей та підлітків
(нетуберкульозні)"

3132 40,0

Всього: 40,0

2. 080102 "Територіально	медичні об'єднання" 3132 40,0

Всього: 40,0



Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на 2014 рік

Розпорядження № 447 від 17 квітня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в

Україні", "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на

дання кредитів з бюджету", рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 "Про бюджет
міста Києва на 2014 рік", з метою забезпечення виконання установами охорони здоров'я власних повнова

жень:

1. Затвердити перерозподіл видат ів спо-
живання с мі 23 937,2 тис. рн, передбаче-
них Департамент охорони здоров'я ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) на
2014 рі за альном фонді бюджет міста
Києва в межах за ально о обся бюджетних
призначень, шляхом зменшення видат ів
споживання по одах тимчасової ласифі а-
ції видат ів та редит вання місцевих бю-
джетів: 080101 "Лі арні" на с м 14 315,1
тис. рн, 080102 "Територіально-медичні
об'єднання" на с м 2 675 6 тис. рн, 080201
"Спеціалізовані лі арні та інші спеціалізовані
за лади (центри, диспансери, оспіталі для
інвалідів ВВВ, лепрозорії, меди о-санітарні
частини тощо, що мають ліж ов мереж )"
на с м 2 703,0 тис. рн, 080203 "Перина-
тальні центри, поло ові б дин и" на с м
56,5 тис. рн, 080209 "Центри е стреної ме-
дичної допомо и та медицини атастроф,
станції е стреної (швид ої) медичної допо-
мо и" на с м 689,6 тис. рн, 081002 "Інші
заходи охорони здоров'я" на с м 3 497,4
тис. рн. та збільшення видат ів споживання
по одах тимчасової ласифі ації видат ів та
редит вання місцевих бюджетів: 081002
"Інші заходи охорони здоров'я" на с м
9 937,1 тис. рн, 081007 "Про рама і центра-

лізовані заходи боротьби з т бер льозом"
на с м 0,1 тис. рн, 081009 "Забезпечення
централізованих заходів з лі вання хворих
на ц ровий та нец ровий діабет" на с м
14 000,0 тис. рн, що додається.
2. Департамент охорони здоров'я ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забез-
печити подання на по одження перерозподі-
л видат ів споживання бюджет , передбаче-
но о п н том 1 цьо о розпорядження, до по-
стійної омісії Київсь ої місь ої ради з питань
бюджет та соціально-е ономічно о розвит-
.
3. Департамент фінансів ви онавчо о ор-

ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) внести відповідні
зміни до розпис місцево о бюджет після
по одження в становленом поряд пере-
розподіл видат ів, передбачено о п н том 1
цьо о розпорядження, з постійною омісією
Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та
соціально-е ономічно о розвит .
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Крама-
рен а Р. М.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

17.04.2014 № 447

Перерозподіл видатків споживання загального фонду, передбачених 
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) на 2014 рік у бюджеті

міста Києва в межах загального обсягу бюджетних призначень

Тис. рн

Про організацію перевезень пасажирів до міських кладовищ 
у поминальні дні

Розпорядження № 466 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про дорожній

рух", з метою забезпечення перевезення пасажирів під час проведення у 2014 році поминальних днів на
міських кладовищах, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департамент транспортної інфрастр -
т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
забезпечити:
1.1. Ор анізацію роботи на маршр тах на-

земно о пасажирсь о о транспорт за аль-
но о орист вання, я і здійснюватим ть пе-
ревезення пасажирів поминальні дні до
місь их ладовищ 2014 році, з ідно з додат-
ом.
1.2. Чер вання відповідальних осіб в міс-

цях масово о с пчення пасажирів для ори-
вання роботи транспорт залежно від паса-

жиропото .
2. Просити Головне правління МВС У ра-

їни в м. Києві забезпечити:
2.1. Громадсь ий порядо і безперебійний

р х наземно о місь о о пасажирсь о о
транспорт за ально о орист вання поблиз
місь их ладовищ, том числі Південно о та
Північно о, з почат та до за інчення пере-
везення пасажирів.
2.2. Заборон 27 вітня 2014 ро пар -

вання автотранспорт на в л. Еле тротехніч-
ній та заїзд транспортних засобів на в л.
Крайню, рім автоб сів вели ої міст ості,

спецтранспорт та транспортних засобів по-
садових осіб Департамент транспортної ін-
фрастр т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації), я і забезпеч ють оперативний
онтроль за станом перевезень пасажирів (за
наявності сл жбових посвідчень).
3. Департамент промисловості та розвит-
підприємництва ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) з метою ни нення аварій-
них сит ацій та забезпечення безперебійно о
р х наземно о пасажирсь о о транспорт
за ально о орист вання ре оменд вати ад-
міністраціям рин ів відмінити 27 вітня 2014
ро робот рин ів "Троєщина", "Фермер",
рин ів біля станції метро "Петрів а" ("Речо-
вий", "Книж овий", "Господарсь ий"), "Демі-
ївсь ий", "Ізюмсь ий", а 29 вітня 2014 ро
відмінити робот рин ів "Деміївсь ий", "Ізюм-
сь ий".
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Костю а
М. Д.

Голова В. Бондаренко

№ п/ п Код тимчасової класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код економіч	
ної класифіка	
ції видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

Загальний фонд

1 080101 "Лікарні" 2220 14 315,1

2 080102 "Територіальні медичні
об'єднання"

2220 2 675,6

3 080201 "Спеціалізовані лікарні та інші
спеціалізовані заклади
(центри, диспансери,
госпіталі для інвалідів ВВВ,
лепрозорії, медико	санітарні
частини тощо, що мають
ліжкову мережу)”

2220 2 703,0

4 080203 "Перинатальні центри,
пологові будинки"

2220 56,5

5 080209 "Центри екстреної медичної
допомоги та медицини
катастроф, станції екстреної
(швидкої) медичної
допомоги"

2220 689,6

6 081002 "Інші заходи охорони
здоров'я"

2210 3 497,4

7 081002 "Інші заходи охорони
здоров'я"

2220 9 937,1

10 081007 "Програма і централізовані
заходи боротьби з
туберкульозом"

2220 0,1

11 081009 "Забезпечення
централізованих заходів з
лікування хворих на
цукровий та нецукровий
діабет"

2220 14 000,0

080000 "Охорона здоров'я" 2220 20 439,8 23 937,2

080000 "Охорона здоров'я" 2210 3 497,4

080000 "Охорона здоров'я" 23 937,2 23 937,2

Заступних голови — керівник апарату О. Долінська

Про надання дозволів на право користування пільгами 
з оподаткування підприємствам та організаціям громадських

організацій інвалідів
Розпорядження № 449 від 17 квітня 2014 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", врахову

ючи постанову Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 "Про затвердження Порядку на

дання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громад

ських організацій інвалідів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 12 квітня 2013 року № 530 "Про комісію з питань розгляду документів підпри

ємств та організацій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування піль

гами з оподаткування" та протокол засідання комісії з питань розгляду документів підприємств та організа

цій громадських організацій інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподатку

вання від 25 березня 2014 року № 1, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально

го захисту інвалідів, яким надається право на користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фі

нансової допомоги та дотацій:

1. Надати дозволи на право орист вання
піль ами з оподат вання підприємствам та
ор анізаціям ромадсь их ор анізацій інвалі-
дів відповідно до п н т 154.1 статті 154 роз-
діл III Подат ово о оде с У раїни з ідно з
додат ом, що додається.
2. Надати дозволи на право орист вання

піль ами з оподат вання підприємствам та
ор анізаціям ромадсь их ор анізацій інвалі-
дів відповідно до п н т 8 підрозділ 2 розді-
л XX Подат ово о оде с У раїни з ідно з
додат ом 2, що додається.
3. Надати дозволи на право орист вання

піль ами з оподат вання підприємствам та
ор анізаціям ромадсь их ор анізацій інвалі-
дів відповідно до п н т 154.1 статті 154 роз-
діл III та п н т 197.6 статті 197 розділ V
Подат ово о оде с У раїни з ідно з додат-
ом 3, що додається.
4. Відмовити наданні дозвол на право
орист вання піль ами з оподат вання
підприємствам ромадсь их ор анізацій

інвалідів з ідно з додат ом 4, що додаєть-
ся.
5. Визначити за доцільне надання дозволів

на право орист вання піль ами з оподат -
вання підприємствам та ор анізаціям ро-
мадсь их ор анізацій інвалідів з ідно з додат-
ом 5, що додається.
6. Департамент соціальної політи и ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) надати
Міністерств соціальної політи и У раїни до-
менти та виснов и — пропозиції щодо до-

цільності надання дозволів на право орист -
вання піль ами з оподат вання підприєм-
ствам та ор анізаціям ромадсь их ор аніза-
цій інвалідів, зазначеним додат 5 цьо о
розпорядження.
7. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов'яз ів.

Голова В. Бондаренко

Додато
до розпорядження ви онавчо о Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
24.04.2014 № 466

ПЕРЕЛІК МАРШРУТІВ НАЗЕМНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ПАСАЖИРІВ У ПОМИНАЛЬНІ ДНІ ДО МІСЬКИХ КЛАДОВИЩ У 2014 РОЦІ

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

№ Назва
кладовища

Дата проведення
заходу

Найменування маршруту Кількість
рухомого
складу у
звичай	

ному
режимі

Виділя	
ється

додат	
ково

Всього на
маршруті

1 Північне 27.04.2014 Автобусний маршут: 
№ 258 "ст. м. "Лісова" 	 Північне кладовище"
Дод. № 258 "ст. м. "Лісова" 	 Північне
кладовище" 

2
67

2 
67

Трамвайні маршрути:
№ 8 "ст. м. "Позняки" 	 ст. м. "Лісова"

14 8 22

№ 28 "вул. Милославська 	 ст. м. "Лісова" 9 9 18

№ 29 "Червоний хутір 	 ст. м. "Лісова" 7 1 8

№ 35 "вул. Сабурова 	 ст. м. "Лісова" 16 2 18

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Таксомоторні маршрути: 
№ 233 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Лісківська" 10 10

№ 242 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Гетьмана" 
№ 498 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Вершигори" 
№ 258	Т "ст. м. "Лісова" 	 Північне кладовище"

17 
14

63

17 
14 
63

2 Південне 27.04.2014 Автобусний маршрут: 
Дод. №740 "ст. м. "Виставковий центр" 	 Південне
кладовище" 
Тролейбусні маршрути:
№ 11 "Національний музей архітектури та побуту 	 ст. м.
"Виставковий центр" 

5

30

2

30

7

№ 12 "вул. Смолича 	 вул. Жилянська" 7 7

№ 43 "Кібцентр 	 Ленінградська пл." 10 2 12

№ 45 "ст. м. "Виставковий центр" 	 ст. м. "Васильківська" 6 2 8

Таксомоторні маршрути:

№ 172 "вул. Заболотного 	 Ленінградська пл." 
№ 208 "Голосіївська пл. 	 у	м "Біличі" 
№ 212 "ст. м. "Либідська" 	 ТЦ "Магеллан" 
№ 416 "Кібцентр 	 вул. Драйзера" 
№ 444 "вул. Заболотного 	 ст. м. “Арсенальна" 
№ 458 "Кібцентр 	 пл. Перемоги" 
№ 461 "Експоцентр України 	 ст. м. "Святошин" 
№ 496 "ст. м. "Лук'янівська" 	 вул. Заболотного" 
№ 499 "вул. Вільямса 	 Обласна лікарня" 
№ 563 "вул. Еспланадна 	 Кібцентр" 
№ 576 "вул. Уборевича 	 авторинок Чапаєвка"

16 
14 
12 
33 
18 
17 
24 
15 
15 
8 
8

16 
14 
12 
33 
18 
17 
24 
15 
15 
8 
8

3 Лісове 27.04.2014 Автобусні маршрути:

№ 63 "ст. м. "Червоний хутір" 	 житловий масив Лісовий" 7 8 15

№ 77 "вул. Курнатовського 	 Лісове кладовище" 1 19 20

№ 81 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Волкова" 3 7 10

Дод. № 121 "ст. м. "Петрівка" 	 Лісове кладовище" 12 12

Дод. № 122 "ст. м. "Оболонь" 	 Лісове кладовище" 14 14

Дод. № 124 "ст. м. "Чернігівська" 	 Лісове кладовище" 
Дод. № 125 "Універсам "Позняки" 	 Лісове кладовище" 

6 
6

6 
6

Тролейбусні маршрути:
№ 25 "просп. Свободи 	 ст. м. "Петрівка" 
№ 27 "ст. "Київ	Волинський" 	 ст. м. "Петрівка"

6 
20

3 9 
20

№ 37 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Милославська" 10 4 14

№ 37А "ст. м. "Лісова" 	 Поліклініка" 6 6

Трамвайні маршрути:
№ 4 "вул. Милославська 	 пл. "Троєщина	2" 7 7

№ 5 "вул. Сабурова 	 пл. "Троєщина	2" 8 8

№ 22 "бульв. Перова 	 ЗЗБК" 8 7 15

№ 28 "вул. Милославська 	 ст. м. "Лісова" 9 9 18

№ 33 "вул. Сабурова 	 ДВРЗ" 12 13 25

№ 35 "вул. Сабурова 	 ст. м. "Лісова" 16 2 18 

Таксомоторні маршрути:
№ 151 "ст. м. "Петрівка" 	 вул. Закревського" 15 15

№ 213 "ст. м. "Осокорки" 	 вул. Бальзака (до вул.
Милославської)"

11 11

№ 233 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Лісківська" 10 10

№ 242 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Гетьмана" 17 17

№ 405 "Ун	г "Дитячий Світ" 	 "вул. Милославська" 
№ 414 "вул. Сосюри 	 вул. Милославська" 
№ 415 "ст. м. "Харківська" 	 вул. Жукова" 
№ 416 "Кібцентр 	 вул. Драйзера" 
№ 418 "вул. Попудренка 	 вул. Лісківська" 
№ 434 "ст. м. "Чернігівська" 	 вул. Бальзака"

12 
ІЗ 
12 
33 
10 
9

12 
13 
12 
33 
10 
9

№ 523 "вул. Каштанова 	 ст. м. "Дружби народів" 12 12

№ 528 "ст. м. "Чернігівська" 	 вул. Лісківська" 
№ 529 "с. Бортничі (Овочева база) 	 вул. Цвєтаєвої" 
№ 544 "вул. Волкова 	 вул. Малишка" 
№ 555 "ДВРЗ 	 просп. Маяковського" 
№ 590 "ст. м. "Либідська" 	 вул. Лісківська" 
№ 590	д "вул. Смолича 	 вул. Лісківська"

10 
23 
10 
11 
12 
5

10 
23 
10 
11 
12 
5

№ 600 "Ун	г "Дитячий Світ" 	 вул. Драйзера" 9 9

4 Державний
історико	
меморіальний
Лук'янівський
заповідник

27.04.2014 Тролейбусні маршрути:

№ 16 "вул. Щусєва 	 Майдан Незалежності" 6 2 8

№ 19 "площа Космонавтів 	 вул. Ольжича" 9 9

№ 23 "вул. Туполєва 	 Лук'янівська площа" 6 6

№ 23к "вул. Туполєва 	 ст. м. "Дорогожичі" 8 8 

Таксомоторні маршрути: 
№ 150 "вул. Милославська 	 Індустріальний шляхопровід" 
№ 155 "ст. м. "Петрівка" 	 Кільцева дорога" 
№ 157	Д "вул. Милославська 	 Севастопольська пл." 
№ 166 "ст. м. "Лук'янівська" 	 Міське кладовище" 
№ 196 "вул. Дорогожицька 	 ж/м Кадетський гай" 
№ 417 "вул. Підлісна 	 ст. м. "Контрактова площа" 
№ 432 "вул. Новоукраїнська 	 Контрактова пл." 
№ 439 "ж/м Виноградар 	 пл. Перемоги" 
№ 463 "Кадетський гай 	 вул. Північна" 
№ 464 "ст. м. "Героїв Дніпра" 	 ст. м. "Лук'янівська" 
№ 550 "просп. Маяковського 	 вул. Народного ополчення" 
№ 558 "просп. Свободи 	 зал. вокзал "Центральний" 
№ 565 "ст. м. "Петрівка" 	 аеропорт "Київ"
№ 566 "ст. м. "Лук'янівська" 	 просп. Відрадний" 
№ 574 "Вул. Щусєва 	 майдан Незалежності"

12 
12 
12 
6 
8 
24 
7 
14 
15 
12 
30 
16 
15
7 
6

12 
12 
12 
6 
8 
24 
7 
14 
15 
12 
30 
16 
15
7 
6

5 Солом'янське 27.04.2014 Автобусний маршрут:

№ 69 "Палац спорту" 	 вул. Литвиненко	Вольгемут" 8 2 10 

Тролейбусні маршрути: 
№ 3 "Залізничний масив 	 "Палац спорту" 
№ 8 "вул. Смілянська 	 пл. Л. Толстого" 
№ 19 "площа Космонавтів 	 вул. Ольжича" 
№ 40 "Кадетський Гай 	 вул. Жилянська" 

8 
8 
9 
9 

8 
8 
9 
9 

Таксомоторні маршрути:

№ 171 "ст. м. "Палац Спорту" 	 вул. Волгоградська" 13 13

№ 196 "вул. Дорогожицька 	 ж/м Кадетський гай" 
№ 198 "Залізничний вокзал "Центральний" 	 Інститут
серцево	судинної хірургії" 
№ 220 "Севастопольська пл. 	 вул. Тростянецька" 
№ 223 "вул. Туполєва 	 залізничний вокзал "Південний" 
№ 231 "вул. Велика Васильківська	 Кадетський гай"

8 
10 

20 
16 
10

8 
10 

20 
16 
10

№ 239 "ст. м. "Шулявська" 	 ст. м. "Либідська" 14 14

№ 401 "вул. Чорнобильська 	 залізничний вокзал "Південний" 32 32

№ 404 "вул. Волгоградська 	 пл. Л. Толстого" 10 10

№ 450 "вул. Солом'янська 	 Протасів Яр" 
№ 458 "Кібцентр 	 пл. Перемоги" 
№ 496 "ст. м. "Лук'янівська" 	 вул. Заболотного" 
№ 499 "вул. Вільямса 	 Обласна лікарня" 
№ 565 "ст. м. "Петрівка" 	 аеропорт "Київ" 
№ 570 "ст. м. "Пл. Л. Толстого" 	 вул. Ушинського"

16 
17 
15 
15 
15 
13

16 
17 
15 
15 
15 
13

6 Пуща	
Водицьке

27.04.2014 Автобусний маршрут:

№ 30 "ст. м. "Академмістечко" 	 "сан. "Лісова поляна" 2 4 6

Трамвайні маршрути:
№ 12	К "сел. Пуща	Водиця 	 площа Т. Шевченка" 5 5

№ 12 "сел. Пуща	Водиця 	 Контрактова площа" 11 2 13

№ 19 "Контрактова площа 	 площа Т. Шевченка" 4 12 6

7 Корчу	
ватське

27.04.2014 Автобусний маршрут:
№ 20 "ст. м. "Либідська" 	 сел. Корчувате" 4 3 7 
Таксомоторні маршрути: 
№ 193 "ж/м Корчувате 	 Ленінградська площа" 
№ 412 "ж/м Корчувате 	 пл. Л. Толстого" 
№ 470 "вул. Ягідна 	 Музей Великої Вітчизняної війни" 
№ 557 "ст. м. "Либідська" 	 ж/м Корчувате" 
№ 567 "ст. м. "Видубичі" 	 ринок Чапаєвка"

11 
10 
12 
9 
5

11 
10 
12 
9 
5

8 Свято	
шинське

27.04.2014 Автобусні маршрути:

№ 23 "вул. Симиренка 	 вул. Салютна" 5 2 7

№ 56 "ст. м. "Виставковий центр" 	 ст. м. "Академмістечко" 4 3 7

Тролейбусний маршрут:
№ 39 "вул. Чорнобильська 	 просп. Л. Курбаса" 3 2 5 

Таксомоторні маршрути: 
№ 188 "ст. м. "Нивки" 	 вул. Симиренка" 
№ 230 "АС "Дачна" 	 вул. Хрещатик" 
№ 401 "вул. Чорнобильська 	 зал. вокзал "Південний"
№ 408 "вул. Булаховського 	 зал. станція "Київ	Волинський"
№ 576 "вул. Уборевича 	 авторинок Чапаєвка"

17 
18 
32
10
8

7 
18 
32
10
8

9 Мишолов	
ське

27.04.2014 Автобусний маршрут:
№ 52 "ст. м. "Либідська" 	 вул. Закарпатська" 1 3 4

Таксомоторні маршрути:
№ 412 "ж/м Корчувате 	 пл. Л. Толстого" 

№ 470 "вул. Ягідна 	 музей Великої Вітчизняної війни" 
№ 557 "ст.м. "Либідська" 	 ж/м Корчувате"

10 
12 
9

10 
12 
9

10 Чапаєвське 27.04.2014 Автобусний маршрут: 
№ 43 "ст. м. "Видубичі" 	 сел. Козин"  
Таксомоторні маршрути: 
№ 567 "ст. м. "Видубичі" 	 авторинок Чапаєвка" 
№ 576 "вул. Уборевича 	 авторинок Чапаєвка"

4 

5 
8

4 

5 
8

11 Пирогівське 27.04.2014 Автобусний маршрут: 2 3 5

№ 27 "ст. м. "Либідська" 	 сел. Пирогів"

Таксомоторний маршрут:
№ 576 "вул. Уборевича 	 авторинок Чапаєвка" 8 8

12 Совське 27.04.2014 Автобусний маршрут:

№ 19 "Московська пл. 	 вул. Охтирська" 1 4 5

Таксомоторні маршрути:
№ 205 "Ленінградська пл. 	 Індустріальний шляхопровід"

15 15

№ 458 "просп. Перемоги 	 Кібцентр" 
№ 477 "ст. м. "Либідська" 	 Московська пл." 
№ 508 "просп. Перемоги 	 вул. Якубовського"

17 
14 
5

17 
14 
5

13 Братське 27.04.2014 Таксомоторні маршрути:

№ 188 "вул. Симиренка	 ст. м. "Нивки"
№ 201 "ТЦ "Караван" 	 ст. м. "Шулявська"

17 
11

17 
II

1№ 408 "вул. Булаховського ~ залізнична станція "Київ	
Волинський"

10 10

№ 411 "вул. Симиренка	 Палац Спорту" 16 16

№ 421 "вул. Симиренка 	 ст. м. "Петрівка" 16 16

№ 461 "ст. м. "Святошин" 	 Експоцентр України" 
№ 484 "вул. Симиренка	 Контрактова пл." 
№ 510 "вул. Іртиська	 вул. Булгакова"

24 
8 
16

24 
8 
16

14 Шулявське 27.04.2014 Таксомоторні маршрути: 
№ 232 "ст. м. "Шулявська" 	 залізнична станція "Київ	
Волинський" 
№ 401 "вул. Чорнобильська 	 залізничний вокзал "Південний" 
№ 411 "вул. Симиренка 	 Палац Спорту" 
№ 421 "вул. Симиренка 	 ст. м. "Петрівка" 
№ 442 "ст. м. "Політехнічний інститут" 	 кільцевий" 
№ 442	д "ст. м. "Політехнічний інститут" 	 кільцевий"

7 

32 

16 
16 
10 
6

7 

32 

16 
16 
10 
6

15 Міське 27.04.2014 Автобусні маршрути:

№ 14 "ст. м. "Нивки"	Лісорозсадник" 2 4 6

№ 32 "ст. м. "Нивки" 	 Діагностичний центр" 3 1 4

№ 90 "вул. Григоровича	Барського 	 Інтернаціональна
площа" 
№ 90к "ст. м. "Святошин" 	 Інтернаціональна площа" 

5 2 

3

7 

3 

Тролейбусні маршрути: 
№ 23 "вул. Туполєва 	 Лук'янівська площа"
№ 23к "вул. Туполєва 	 ст. м. "Дорогожичі"

6
8

6
8

№ 25 "просп. Свободи 	 ст. м. "Петрівка" 6 3 9

№ 26 "просп. Свободи 	 ст. м. "Нивки" 8 5 13 

Таксомоторні маршрути: 
№ 166 "ст. м. "Лук'янівська" 	 Міське кладовище" 
№ 182 "просп. Свободи 	 ст. м. "Нивки" 
№ 186 "ст. м. "Святошин" 	 вул. Стеценка" 
№ 223 "вул. Туполєва 	 залізничний вокзал "Південний" 
№ 228 "вул. Маршала Гречка 	 ст. м. "Університет" 
№ 410 "ст. м. "Нивки" 	 ст. м. "Петрівка" 
№ 437 "вул. Чорнобильська 	 вул. Наталії Ужвій" 
№ 439 "Ж/м Виноградар 	 пл. Перемоги" 
№ 451 "вул. Саратовська 	 Контрактова пл." 
№ 465 "просп. Свободи 	 залізничний вокзал "Південний" 
№ 518 "вул. Сирецька 	 Севастопольська пл." 
№ 537 "ст. м. "Нивки" 	 пл. Шевченка" 
№ 581 "пл. Шевченка 	 ст. м. "Святошин"

6 
10 
7 
16 
8 
8 
17 
14 
10 
8 
22 
14 
16

6 
10
7 
16 
8 
8 
17 
14 
10 
8 
22 
14 
16

16 Байкове 27.04.2014 Автобусні маршрути:

№ 5 "вул. Ізюмська 	 Центральний залізничний вокзал" 2 2 4

№ 5к "вул. Ізюмська 	 вул. Байкова"
№ 12к "вул. Ізюмська 	 Тубінститут" 1

4
1

4
2

Тролейбусні маршрути: 
№ 12 "вул. Смолича 	 вул. Жилянська" 
№ 40 "Кадетський гай 	 вул. Жилянська" 
№ 42 "вул. Дегтярівська	 ст. м. "Либідська" 

7 
9
8 

7
9 

8 

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 529 квітня 2014 року



Таксомоторні маршрути: 
№ 209 "ст. м. "Палац Україна" 	 Теремки II" 
№ 211 "Ж/м ДВРЗ 	 Автовокзал" 
№212 "ТЦ"Магеллан"	ст. м. "Либідська" 
№ 220 "Севастопольська пл. 	 вул. Тростянецька" 
№ 239 "ст. м. "Шулявська" 	 ст. м. "Либідська" 
№ 412 "ж/м Корчувате 	 пл. Л. Толстого" 
№ 450 "вул. Солом'янська 	 вул. Протасів Яр" 
№ 457 "ст. м. "Либідська" 	 вул. Грабовського" 
№ 477 "ст. м. "Шулявська" 	 Московська пл."

8 
17 
12 
20 
14 
10 
16 
5 
14

8 
17 
12 
20 
14 
10 
16 
5 
14

№ 507 "Залізничний вокзал "Південний" 	 вул. Сірка" 18 18

№ 519 "вул. Звіринецька 	 Деміївський ринок" 
№ 520 "ст. м. "Либідська" 	 музей Великої Вітчизняної війни" 
№ 539 "Залізничний вокзал 	 вул. Ракетна"

2 
8 
9

2 
8 
9

17 Старообряд	
не

27.04.2014 Таксомоторні маршрути: 
№ 417 "вул. Підлісна 	 ст. м. "Контрактова пл." 
№ 432 "вул. Новоукраїнська 	 Контрактова пл." 
№ 484 "вул. Симиренка 	 Контрактова пл." 
№ 564 "вул. Старовокзальна 	 Контрактова пл."

24 
7 
8 
9

24 
7 
8 
9

18 Дарницьке і
Позняківське

28.04.2014 Автобусні маршрути:

№ 18 "ст. м. "Харківська" 	 Харківське шосе" 3 1 4

№ 42 "вул. Панельна 	 ст. м. "Осокорки" 4 4

№ 45 "просп. П. Григоренка 	 ст. м "Дарниця" 13 5 18

№ 63 "ст. м. "Червоний хутір" 	 житловий масив Лісовий" 18 18 

Трамвайні маршрути: 
№ 8 "ст. м. "Позняки" 	 ст. м. "Лісова" 
№ 22 "бульв. Перова 	 завод залізобетонних конструкцій" 
№ 29 "Червоний хутір 	 ст. м. "Лісова" 

18 
5 
8 

18 
5 
8 

Таксомоторні маршрути: 
№ 152 "вул. Привокзальна 	 с. Бортничі (Овочева база)" 
№ 213 "ст. м. "Осокорки" 	 вул. Бальзака (до вул.
Милославської)" 
№ 225 "ст.м. "Харківська" 	 ст. м. "Дарниця" 
№ 407 "вул. Гмирі 	 вул. Привокзальна" 
№ 415 "ст. м. "Харківська" 	 вул. Жукова" 
№ 422 "вул. Бориспільська 	 вул. Маршальська" 
№ 445 "ст. м. "Дарниця" 	 ст. м. "Позняки" 
№ 503 "вул. Луначарського 	 Рембаза" 
№ 516 "ринок Лісовий 	 Рембаза" 
№ 526 "ст. м. "Лісова" 	 ст. м. "Позняки" 
№ 529 "с. Бортничі (Овочева база) 	 вул. Цвєтаєвої" 
№ 542 "ст. м. "Осокорки" 	 ст. м. "Лівобережна" 
№ 545 "просп. Григоренка 	 ст. м. "Дарниця" 
№ 589 "ст. м. "Дарниця" 	 вул. Бориспільська"

8 
11 

25 
18 
12 
ІЗ 
22 
10 
10 
11 
23 
10 
12 
10

8 
11 

25 
18 
12 
13 
22 
10 
10 
11 
23 
10 
12 
10

19 Звірннецьке 28.04.2014 Тролейбусний маршрут:
№ 43 "Ленінградська пл. 	 Кібцентр" 13 13

Таксомоторні маршрути: 
№ 172 "вул. Заболотного 	 Ленінгардська пл." 
№ 416 "Кібцентр 	 вул. Драйзера" 
№ 422 "вул. Бориспільська 	 вул. Маршальська" 
№ 523 "вул. Каштанова 	 ст. м. "Дружби народів" 
№ 527 "вул. Багговутівська 	 ст. м. Лісова" 
№ 590 "ст. м. "Либідська" 	 вул. Лісківська" 
№ 590	д "вул. Смолича 	 вул. Лісківська"

16 
33 
13 
12 
20 
12 
5

16 
33 
13 
12 
20 
12 
5

20 Бортничан	
ське

28.04.2014 Автобусний маршрут:
№ 104 "ст. м. "Бориспільська" 	 сел. Бортничі" 2 1 3

Таксомоторні маршрути:
№ 152 "вул. Привокзальна 	 с. Бортничі (Овочева база)"
№ 529 "с. Бортничі (Овочева база) 	 вул. Цвєтаєвої" 
№ 543 "ст. м. "Харківська" 	 с. Бортничі"

8
23 
8

8
23 
8

21 Вигурівське та
Троєщанське

28.04.2014 Автобусний маршрут:
№ 6 "вул. Сосюри 	 Свято	Троїцький храм (сел. Троєщина)"

1 1 2

22 Жулянське 28.04.2014 Таксомоторні маршрути: 
№ 461 "ст. м. "Святошин" 	 Експоцентр України" 
№ 496 "ст. м. "Лук'янівська" 	 вул. Заболотного" 
№ 499 "вул. Вільямса 	 Обласна лікарня"

24 
15 
15

24 
15 
15

№ 576 "вул. Уборевича 	 авторинок Чапаєвка" 8 8

23 Куренівське 28.04.2014 Таксомоторні маршрути: 
№ 451 "вул. Саратовська 	 Контрактова пл." 10 10

№ 464 "ст. м. "Героїв Дніпра" 	 ст. м. "Лук'янівська" 12 12

№ 518 "вул. Сирецька 	 Севастопольська пл." 22 22

24 Біличанське 28.04.2014 Таксомоторні маршрути: 
№ 200	к "АС "Дачна" 	 вул. Гаршина" 
№ 202 "вул. Булаховського 	 ст. м. "Святошин" 
№ 408 "вул. Булаховського 	 зал. станція "Київ	Волинський" 
№ 417 "вул. Підлісна 	 ст. м. Контрактова пл." 
№ 497 "ст. м. "Святошин" 	 вул. Наумова"
№ 497	К "ст. м. "Академмістечко" 	 вул. Наумова"

10 
8 
10 
24 
4
8

10 
8 
10 
24 
4
8

25 Байкове 29.04.2014 Автобусні маршрути:

№ 5 "вул. Ізюмська 	 Центральний залізничний вокзал" 
№ 5к "вул. Ізюмська 	 вул. Байкова"

3 8 
6

11 
6

№ 12 "вул. Ізюмська 	 вул. Олексіївська" 
№ 29 "вул. Байкова 	 ст. м. "Печерська" 
№ 29к "вул. Байкова 	 Володимирський ринок" 

2 
7

1 
2 
4

3 
2 
4 

Тролейбусні маршрути:
№ 12 "вул. Смолича 	 ст. м. "Либідська"
№ 40 "Кадетський гай 	 вул. Жилянська" 
№ 42 "вул. Дегтярівська 	 ст. м. "Либідська" 

7
15 
13

7
15 
13

Таксомоторні маршрути: 
№ 209 "ст. м. "Палац Україна" 	 Теремки ІІ" 
№ 211 "Ж/м ДВРЗ 	 Автовокзал" 
№ 212 "ТЦ "Магеллан" 	 ст. м. "Либідська" 
№ 220 "Севастопольська пл. 	 вул. Тростянецька" 
№ 239 "ст. м. "Шулявська" 	 ст. м. "Либідська" 
№ 412 "ж/м Корчувате 	 пл. Л. Толстого" 
№ 450 "вул. Солом'янська 	 вул. Протасів Яр" 
№ 457 "ст. м. "Либідська" 	 вул. Грабовського" 
№ 477 "ст. м. "Шулявська" 	 Московська пл." 
№ 507 "Залізничний вокзал "Південний" 	 вул. Сірка"
№ 519 "вул. Звіринецька 	 Деміївський ринок"
№ 520 "ст. м. "Либідська" 	 музей Великої Вітчизняної війни" 
№ 539 "Залізничний вокзал 	 вул. Ракетна"

8 
17 
12 
20 
14 
10 
16 
5 
14 
18
2
8 
9

8 
17 
12 
20
14 
10 
16 
5 
14 
18
2
8 
9

26 Биківнянське 29.04.2014 Автобусний маршрут:
№ 11 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Радистів (сел. Биківня)" 2 2

Таксомоторні маршрути: 
№ 233 "ст. м. "Лісова" 	вул. Лісківська" 
№ 242 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Гетьмана" 
№ 498 "ст. м. "Лісова" 	 вул. Вершигори" 
№ 526 "ст. м. "Лісова" 	 ст. м. "Позняки" 
№ 527 "вул. Овруцька 	 ст. м. "Лісова"

10 
17 
14 
11 
20

10 
17 
14
11 
20

27 Михайлівське 29.04.2014 Таксомоторні маршрути: 
№ 188 "вул. Симиренка 	 ст. м. "Нивки" 17 17
№ 201 "ст. м. "Шулявська" 	 ТЦ "Караван" 
№ 408 "вул. Булаховського 	 зал. станція "Київ	Волинський"
№ 411 "вул. Симиренка 	 Палац спорту" 
№ 421 "вул. Симиренка 	 ст. м. "Петрівка" 
№ 461 "ст. м. "Святошин" 	 Експоцентр України" 
№ 484 "вул. Симиренка 	 Контрактова пл."
№ 510 "вул. Іртиська	 вул. Булгакова"
№ 576 "вул. Уборевича 	 авторинок Чапаєвка"

11 
10 
16 
16 
24 
8 
16 
8

11 
10 
16 
16 
24 
8 
16 
8

28 Міське 30.04.2014 Автобусні маршрути:
№ 14 "ст. м. "Нивки" 	 Лісорозсадник" 
№ 14	Е "ст. м. "Нивки" 	 Міське кладовище" 
№ 32 "ст. м. "Нивки" 	 Мінський масив"

2 

8

4 
3

6 
3 
8

№ 90 "вул. Григоровича	Барського 	 Інтернаціональна
площа"

8 1 9

№ 90к "ст. м. "Святошин" 	 Інтернаціональна площа" 4 4

Тролейбусні маршрути:
№ 23 "вул. Туполєва 	 Лук'янівська площа" 
№ 23к "вул. Туполєва 	 ст. м. "Дорогожичі"

10
5

10 
5

№ 25 "просп. Свободи 	 ст. м. "Петрівка" 6 6
№ 26 "просп. Свободи 	 ст. м. "Нивки" 
№ 35 "вул. Івашкевича 	 ст. м. "Дорогожичі" 

11 
5 1

11 
6 

Таксомоторні маршрути: 
№ 166 "ст. м. "Лук'янівська" 	 Міське кладовище" 
№ 182 "просп. Свободи 	 ст. м. "Нивки" 
№ 186 "ст. м. "Святошин" 	 вул. Стеценка" 
№ 223 "вул. Туполєва 	 залізничний вокзал "Південний" 
№ 228 "вул. Маршала Гречка 	 ст. м. "Університет" 
№ 410 "ст. м. "Нивки" 	 ст. м. "Петрівка" 
№ 437 "вул. Чорнобильська 	 вул. Наталії Ужвій" 
№ 439 "ж/м Виноградар 	 пл. Перемоги" 
№ 451 "вул. Саратовська 	 Контрактова пл." 
№ 465 "просп. Свободи 	 залізничний вокзал "Південний" 
№ 518 "вул. Сирецька 	 Севастопольська пл." 
№ 537 "ст. м. "Нивки" 	 пл. Шевченка"
№ 581 "пл. Шевченка 	 ст. м. "Святошин"

6 
10 
7 
16 
8 
8 
17 
14 
10 
8 
22 
14
16

6 
10 
7 
16 
8 
8 
17 
14 
10 
8 
22 
14
16

29 Військове 09.05.2014 Тролейбусні маршрути:
№ 16 "вул. Щусєва 	 майдан Незалежності" 6 2 8
№ 19 "площа Космонавтів 	 вул. Ольжича" 9 9
№ 23 "вул. Туполєва 	 Лук'янівська площа" 6 8
Таксомоторні маршрути: 
№ 150 "вул. Милославська 	 Індустріальний шляхопровід" 
№ 155 "ст. м. "Петрівка" 	 Кільцева дорога" 
№ 157	Д "вул. Милославська 	 Севастопольська пл." 
№ 166 "ст. м. "Лук'янівська" 	 Міське кладовище" 
№ 196 "вул. Дорогожицька 	 ж/м Кадетський гай" 
№ 432 "вул. Новоукраїнська 	 Контрактова пл." 
№ 439 "ж/м Виноградар 	 пл. Перемоги" 
№ 464 "ст. м "Героїв Дніпра" 	 ст. м. "Лук'янівська" 
№ 550 "просп. Маяковського 	 вул. Народного ополчення" 
№ 558 "просп. Свободи 	 зал. вокзал "Центральний" 
№ 565 "ст. м. "Петрівка" 	 аеропорт "Київ" 
№ 574 "вул. Щусєва 	 майдан Незалежності"

12 
12 
12 
6 
8 
7 
14 
12 
30 
16 
15 
6

2 12 
12 
12 
6 
8 
7 
14 
12 
30 
16 
15 
6

Заступних голови — керівник апарату О. Долінська

Про деякі питання діяльності 
позаштатної постійно діючої 
військово
лікарської комісії 

Київського міського військового комісаріату 
у 2014 році

Розпорядження № 467 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про військово


лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом міністра оборони України від 14
серпня 2008 року № 402, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за
№ 1109/15800, враховуючи рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 16/5403 "Про затвер

дження Програми поліпшення організації підготовки до військової служби, приписки до призовної дільни

ці, призову на військову службу та військово
патріотичного виховання молоді на 2011—2015 роки", з метою
організації роботи позаштатної постійно діючої військово
лікарської комісії Київського міського військо

вого комісаріату та здійснення військово
лікарської експертизи:

1. Департамент охорони здоров'я ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації):
1.1. До 25 вітня 2014 ро визначити ан-

дидат ри до с лад позаштатної постійно ді-
ючої війсь ово-лі арсь ої омісії Київсь о о
місь о о війсь ово о омісаріат : терапевта,
хір р а, невропатоло а, нар оло а, о ліста,
стоматоло а, оториноларин оло а, рент ено-
ло а, психіатра, дерматоло а, п'яти медичних
сестер, се ретаря з середньою медичною
освітою, двох медичних реєстраторів та про-
інформ вати Київсь ий місь ий війсь овий
омісаріат.
1.2. Забезпечити з 29 вітня до 31 р дня

2014 ро робот позаштатної постійно ді-
ючої війсь ово-лі арсь ої омісії Київсь о о
місь о о війсь ово о омісаріат , твореної в
становленом поряд для ерівництва і
онтролю за діяльністю війсь ово-лі арсь их
омісій районних війсь ових омісаріатів,
проведення онтрольно о медично о о ляд
ромадян, я і приймаються на війсь ов
сл жб за онтра том, війсь овозобов'яза-
них, резервістів ( андидатів резервісти),
андидатів на навчання вищих навчальних
за ладах та війсь ових навчальних підрозді-
лах вищих навчальних за ладів.
1.3. Забезпечити в становленом поряд

позаштатн постійно діюч війсь ово-лі ар-
сь омісію Київсь о о місь о о війсь ово о
омісаріат меди аментами, медичним інст-
р ментарієм і санітарно- осподарсь им май-
ном.
2. Взяти до відома, що відповідно до Поло-

ження про війсь ово-лі арсь е спертиз в
Збройних силах У раїни, затверджено о на-

азом міністра оборони У раїни від 14 серп-
ня 2008 ро № 402, зареєстрованим Мініс-
терстві юстиції У раїни 17 листопада 2008
ро за № 1109/15800, Київсь ий місь ий вій-
сь овий омісар визначає рафі та порядо
роботи позаштатної постійно діючої війсь о-
во-лі арсь ої омісії Київсь о о місь о о вій-
сь ово о омісаріат .
3. Департамент фінансів ви онавчо о ор а-

н Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) забезпечити фінанс -
вання видат ів на перевезення позаштатної
постійно діючої війсь ово-лі арсь ої омісії Ки-
ївсь о о місь о о війсь ово о омісаріат на
час її роботи з ідно з рішенням Київсь ої місь-
ої ради від 17 люто о 2011 ро № 16/5403
"Про затвердження Про рами поліпшення ор-
анізації під отов и до війсь ової сл жби, при-
пис и до призовної дільниці, призов на війсь-
ов сл жб та війсь ово-патріотично о вихо-
вання молоді на 2011—2015 ро и".
4. Департамент транспортної інфрастр -

т ри ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ра-
ди (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
забезпечити перевезення автоб сом поза-
штатної постійно діючої війсь ово-лі арсь ої
омісії Київсь о о місь о о війсь ово о омі-
саріат до місь о о збірно о п н т та зво-
ротном напрям на час її роботи відповідно
до заяво Київсь о о місь о о війсь ово о о-
місаріат .
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов`яз ів.

Голова В. Бондаренко

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 6 29 квітня 2014 року



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 729 квітня 2014 року

Про переведення 
жилих приміщень квартири № 1 

в жилому будинку № 25�а 
на вул. Інститутській 

у Печерському районі у нежилі
Розпорядження № 475 від 24 квітня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд�
ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянки Листухи Наталії Миколаївни від 09 грудня 2013 року, що діє від імені
громадянки Козаренко Олександри Сергіївни, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Перевести, я винято , жилі приміщення
вартири № 1, я і знаходяться на першом по-
версі в жилом б дин № 25-а на в л. Інсти-
т тсь ій Печерсь ом районі, нежилі за мо-
ви ви онання п н т 2 цьо о розпорядження.
2. Громадянці Козарен о Оле сандрі Сер і-

ївні:
2.1. Здійснити прое т вання та ре он-

стр цію частини першо о поверх жило о
б дин № 25-а ( олишня вартира № 1) для
подальшо о ви ористання під офіс з влашт -
ванням о ремо о вход на в л. Інстит тсь ій
Печерсь ом районі.
2.2. Одержати вихідні дані на прое т вання

ре онстр ції.
2.3. Розробити та затвердити в становле-

ном поряд прое тно- ошторисн до мен-
тацію.

2.4. До за інчення робіт з ре онстр ції ви-
рішити питання пайової часті створенні со-
ціальної та інженерно-транспортної інфра-
стр т ри міста Києва встановленом по-
ряд .
2.5 Роботи ви он вати відповідно до Пра-

вил бла о строю м. Києва, затверджених рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051.
2.6 Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на олов Печерсь ої
районної в місті Києві державної адміністра-
ції.

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 06 червня 2013 року № 879 
"Про виконання робіт з реконструкції КЛ�35 кВ 

"ПС "Октябрьська" ПС "Телецентр" А, Б. КЛ�35 кВ 
"ПС "Октябрьська" — ПУ2� ПС "Артемівська", 
КЛ�35 кВ "ПС "Октябрьська" — ПС "Львівська" 
(від ПУ�2 на вул. Щусєва, 43 до муфт М�1 (пр.) 

М�2 (пр.) М�3 (пр.) М�4 (пр.) 
на вул. Олени Теліги, 17) 

в Шевченківському районі"
Розпорядження № 480 від 24 квітня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", "Про дорожній рух", розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхо�
во�транспортних спорудах міста", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві,
враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБ�
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 30 грудня 2013 року № 42/030/9919, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

У п н ті першом розпорядження ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) від 06
червня 2013 ро № 879 "Про ви онання ро-
біт з ре онстр ції КЛ-35 В "ПС "О тябрь-
сь а" — ПС "Телецентр" А, Б, КЛ-35 В "ПС
"О тябрьсь а" — ПУ2 — ПС "Артемівсь а",
КЛ-35 В "ПС "О тябрьсь а" — ПС "Львів-

сь а" (від ПУ-2 на в л. Щ сєва, 43 до м фт
М-1 (пр.) М-2 (пр.) М-3 (пр.) М-4 (пр.) на
в л. Олени Телі и, 17 в Шевчен івсь ом
районі" цифри та слово "31 р дня 2013”
замінити цифрами та словом "30 листопада
2014".

Голова В. Бондаренко

Про переведення 
жилих приміщень квартири № 181 

в житловому будинку № 10 на вул. Зої Гайдай 
у Оболонському районі у нежилі
Розпорядження № 476 від 24 квітня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд�
ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянки Щербатюк Олесі Ігорівни, в межах функцій органу місцевого самовря�
дування:

1. Перевести, я винято , жилі приміщення
вартири № 181, я і знаходяться на першом
поверсі житлово о б дин № 10 на в л. Зої
Гайдай Оболонсь ом районі, в нежилі, за
мови ви онання п н т 2 цьо о розпоря-
дження.
2. Громадянці Щербатю Олесі І орівні:
2.1. Здійснити прое т вання та ре он-

стр цію частини першо о поверх ( олишня
вартира № 181) житлово о б дин № 10 на
в л. Зої Гайдай Оболонсь ом районі під
медичний абінет з влашт ванням о ремо о
вход .
2.2. Одержати вихідні дані на прое т вання

ре онстр ції.
2.3. Розробити та затвердити в становле-

ном поряд прое тн до ментацію.
2.4. До за інчення б дівельних робіт з ре-

онстр ції вирішити питання пайової часті
створенні соціальної та інженерно-транс-
портної інфрастр т ри міста Києва вста-
новленом поряд .
2.5. Роботи ви он вати відповідно до Пра-

вил бла о строю м. Києва, затверджених рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051.
2.6. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на ви он ючо о обо-
в'яз и олови Оболонсь ої районної в міс-
ті Києві державної адміністрації Патр ше-
ва В. Ю.

Голова В. Бондаренко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 06 червня 2013 року № 883 "Про виконання робіт 
з реконструкції КЛ�35 кВ "ПС "Октябрьська" — ПУ1 — 

ПС "Лук'янівська" А № 1, № 2, КЛ�35 кВ 
"ПС "Октябрьська" — ПУ1 — ПС "Лук'янівська" Б № 1, № 2 

(від ПУ�1 до муфт М�1 (пр.) М�2 (пр.) М�3 (пр.) 
М�4 (пр.) на вул. Щусєва, 2/19) 

в Шевченківському районі"

Розпорядження № 479 від 24 квітня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної
діяльності", "Про благоустрій населених пунктів", "Про дорожній рух", розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхо�
во�транспортних спорудах міста", з метою підвищення надійності системи електропостачання в місті Києві,
враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБ�
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 30 грудня 2013 року № 42/030/9919, в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

У п н ті першом розпорядження ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 06 червня
2013 ро № 883 "Про ви онання робіт з ре-
онстр ції КЛ-35 В "ПС "О тябрьсь а" —
ПУ1 — ПС "Л 'янівсь а" А № 1, № 2, КЛ-35
В "ПС "О тябрьсь а" — ПУ1 — ПС "Л 'янів-

сь а" Б № 1, № 2 (від ПУ-1 до м фт М-1 (пр.)
М-2 (пр.) М-3 (пр.) М-4 (пр.) на в л. Щ сєва,
2/19) в Шевчен івсь ом районі" цифри та
слово "31 р дня 2013" замінити цифрами та
словом "30 листопада 2014".

Голова В. Бондаренко

1. Перевести, я винято , жилі приміщення
вартир №№ 23, 24, я і знаходяться на пер-
шом поверсі в жилом б дин № 8 на в л.
Лаврсь ій Печерсь ом районі, нежилі за
мови ви онання п н т 2 цьо о розпоря-
дження.
2. Громадянці Нітчен о Олені Оле сіївні:
2.1. Здійснити прое т вання та ре он-

стр цію частини першо о поверх жило о
б дин № 8 ( олишні вартири №№ 23, 24)
для подальшо о ви ористання під офіс з
влашт ванням о ремо о вход на в л. Лавр-
сь ій Печерсь ом районі.
2.2. Одержати вихідні дані на прое т вання

ре онстр ції.
2.3. Розробити та затвердити в становле-

ном поряд прое тно- ошторисн до мен-
тацію.

2.4. До за інчення робіт з ре онстр ції ви-
рішити питання пайової часті створенні со-
ціальної та інженерно-транспортної інфра-
стр т ри міста Києва встановленом по-
ряд .
2.5. Роботи ви он вати відповідно до Пра-

вил бла о строю м. Києва, затверджених рі-
шенням Київсь ої місь ої ради від 25 р дня
2008 ро № 1051/1051.
2.6. Забезпечити дотримання вимо за о-

нодавства щодо поряд ви онання б дівель-
них робіт.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на олов Печерсь ої
районної в місті Києві державної адміністра-
ції.

Голова В. Бондаренко

Про переведення жилих приміщень квартир №№ 23, 24 
в жилому будинку № 8 на вул. Лаврській у Печерському районі 

у нежилі
Розпорядження № 482 від 24 квітня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд�
ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянина Бакуменка Романа Олександровича від 18 грудня 2013 року, що діє від
імені громадянки Нітченко Олени Олексіївни, в межах функції органу місцевого самоврядування:

Про утворення робочої групи 
з аналізу функціонування 

інформаційно�телекомунікаційної системи 
"Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва"
Розпорядження № 457 від 18 квітня 2014 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адмініс�
трації" та з метою підвищення ефективності роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) із застосуванням системи електронного урядування, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Створити робоч р п з аналіз ф н -
ціон вання інформаційно-теле ом ні аційної
системи "Єдиний інформаційний простір те-
риторіальної ромади міста Києва" та затвер-
дити її с лад, що додається.
2. Основними завданнями робочої р пи є:
2.1. визначення перелі об'є тів аналіз ,

та их, я елементи інформаційної інфра-
стр т ри, інформаційні системи, про рамно-
технічні омпле си, прое ти, елементи сис-
тем еле тронно о ряд вання тощо;
2.2. проведення по либлено о аналіз на-

явної та запрое тованої інформаційної інфра-
стр т ри об'є тів для визначення її технічних
можливостей;
2.3. проведення по либлено о а дит наяв-

них та запрое тованих інформаційних сис-
тем, про рамних прод тів та про рамно-тех-
нічних омпле сів;

2.4. аналіз перспе тив, планів та заходів,
що вже здійснюються щодо розвит інфор-
маційних систем, про рамних прод тів та
про рамно-технічних омпле сів.
3. Голові робочої р пи за рез льтатами

аналіз під от вати письмовий звіт та подати
олові Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції не пізніше 14 травня 2014 ро .
4. Встановити, що олова робочої р пи

має право вносити пропозиції до персональ-
но о с лад , одерж вати разі потреби не-
обхідні до менти і матеріали від стр т рних
підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 8 29 квітня 2014 року

Внести зміни до с лад омісії з реор ані-
зації Київсь о о центр спортивної медицини
шляхом злиття з Центром "Здоров'я" Шев-
чен івсь о о район м. Києва, ом нальним
підприємством "Центр Здоров'я" Голосіїв-
сь о о район м. Києва, Центром "Здоров'я"
Печерсь о о район міста Києва, затвердже-
но о розпорядженням ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 26 липня 2013 ро
№ 1274, а саме:

1. Вивести зі с лад омісії:
П цева Анатолія Івановича — дире тора

Київсь о о центр спортивної медицини, о-
лов омісії.
2. Увести до с лад омісії:
Теплю Зою Михайлівн — заст пни а о-

ловно о лі аря з медичних питань Київсь о о
центр спортивної медицини, олов омісії.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

18.04.2014 № 457

СКЛАД 
робочої групи з аналізу функціонування інформаційно�телекомунікаційної

системи "Єдиний інформаційний простір територіальної громади 
міста Києва"

Кочерев
Оле сій Сер ійович радни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації

на ромадсь их засадах, олова робочої р пи (за з одою)
Коновал
Вадим Оле сандрович начальни правління еле тронно о ряд вання та захист

інформації апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації), заст пни олови
робочої р пи

Басін
Антон Оле сандрович радни олови Київсь ої місь ої державної адміністрації на

ромадсь их засадах (за з одою)

Заступник голови — 
керівник апарату О. Долінська

Про затвердження змін 
до складу комісії 

з реорганізації Київського центру 
спортивної медицини шляхом злиття 

з Центром "Здоров'я" 
Шевченківського району м. Києва, 

комунальним підприємством "Центр Здоров'я" 
Голосіївського району м. Києва, 

Центром "Здоров'я" Печерського району міста Києва
Розпорядження № 452 від 17 квітня 2014 року

У зв'язку із кадровими змінами в персональному складі комісії, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1. Надати дозволи на розміщення зовніш-
ньої ре лами (далі — дозволи) з ідно з до-
дат ом до цьо о розпорядження іль ості
53 дозволів.
2. Відповідальність за розміщення та е с-

пл атацію ре ламних засобів з дотриманням
норм техні и безпе и, пожежної безпе и і са-
нітарних норм по ласти на розповсюдж вачів
зовнішньої ре лами.
3. Встановити, що дозволи, надані з ідно з

додат ом до цьо о розпорядження, є дійсни-

ми до за інчення стро їх дії, а випад
змін за альномісь их вимо ах (підходах)
щодо розташ вання зовнішньої ре лами, я і
з мовлюють неможливість розташ вання від-
повідних ре ламних засобів,— до настання
та их змін за альномісь их вимо ах (підхо-
дах).
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження залишаю за собою.

Голова В. Бондаренко

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 484 від 24 квітня 2014 року

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

3. 39652�14 ТОВ "Сінево Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,814 Оболонський район, вул.
Вишгородська, 56/2

4. 39653�14 ТОВ "Сінево Україна" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,28 Оболонський район, вул.
Малиновського, 9

5. 39658�14 ТОВ "АТБ � маркет" Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

0,7688 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 79

6. 39685�14 ПАТ "АВАНТ�БАНК" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,964 Оболонський район,
Оболонський проспект, 14

7. 39688�14 ПрАТ "Страхова
Компанія "ПЗУ
Україна"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9 Оболонський район, вул.
Маршала Тимошенка, 21 , корпус
7

8. 39698�14 ФО�П Верхотурова
Ольга Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,86 Печерський район, вул.
Хрещатик, 15/4

9. 39700�14 ФО�П Верхотурова
Ольга Олександрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,86 Печерський район, вул.
Хрещатик, 15/4

10. 39885�14 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,45 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 63/28

11. 39886�14 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

14 Солом'янський район, вул.
Василя Липківського
(Урицького), 39

12. 39887�14 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,4 Голосіївський район, вул.
Саксаганського, 63/28

13. 39889�14 ТОВ "МОДУЛЬ�
СТИЛЬ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,25 Голосіївський район, вул.
Горького, 26/26

14. 39890�14 ТОВ "МОДУЛЬ�
СТИЛЬ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Голосіївський район, вул.
Горького, 26/26

15. 39896�14 ПАТ "Київенерго" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,92 Деснянський район, вул. Миколи
Закревського, 14

16. 39915�14 ПАТ "Універсал Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,15 Дніпровський район, просп.
Возз'єднання, 4

17. 39924�14 ПАТ "Київенерго" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Голосіївський район, вул.
Промислова, 4, літера "А"

18. 39984�14 ПАТ БАНК
"КОНТРАКТ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

8,766 Дніпровський район, вул.
Празька, 3

19. 39995�14 ПІДПРИЄМСТВО 3
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

15,65 Дарницький район, вул.
Драгоманова , 40�Д

20. 39996�14 ПІДПРИЄМСТВО 3
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

15,65 Дарницький район, вул.
Драгоманова , 40�Д

21. 39997�14 ПІДПРИЄМСТВО 3
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

5,4036 Дарницький район, вул.
Драгоманова, 40�Д

22. 39998�14 ПІДПРИЄМСТВО 3
100% ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
“БІЛЛА�УКРАЇНА"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

5,4036 Дарницький район, вул.
Драгоманова, 40�Д

23. 40002�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

18,9 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського, 34

24. 40003�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,76 Подільський район, просп.
"Правди", 66

25. 40004�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,89 Деснянський район, вул. Теодора
Драйзера, 8

26. 40050�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9 Деснянський район, просп.
Володимира Маяковського, 75/2

27. 40051�14 ТОВ "Фоззі�Фуд" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

18,9 Оболонський район, просп.
Героїв Сталінграда, 46

28. 38841�13 ПП "ОККО�
НАФТОПРОДУКТ"

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

33,48 Оболонський район, вул.
Богатирська, 2�Е

29. 38859�13 ПП "ОККО�
НАФТОПРОДУКТ"

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

44,1 Голосіївський район, вул.
Академіка Заболотного, 25�А

30. 38990�13 СПД Ковальчук
Олександр
Станіславович

Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Дарницький район, просп. Петра
Григоренка / вул.
Срібнокільська, 1/2

31. 39023�13 ТОВ "СА�НАТА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,32 Дарницький район, вул.
Єлизавети Чавдар, 11

32. 39165�13 ТОВ "ОСТІН" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,077 Дарницький район, Дніпровська
набережна, 33

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв.м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 39634�14 ФО�П Савотін
Олександр
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,6288 Дніпровський район, вул. Раїси
Окіпної, 2

2. 39651�14 ТОВ "Сінево Україна" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,035 Святошинський район, просп.
Перемоги, 108/1

Додато
до розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

24.04.2014 № 484

Дозволи 
на розміщення зовнішньої реклами, що надаються



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 929 квітня 2014 року

Про затвердження передавального акта 
Головного управління житлового господарства 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 483 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — під,

приємців", підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", статті 107 Цивільного кодексу України, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі,
ністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі,
ністрації) від 29 березня 2012 року № 500 "Про здійснення організаційно,правових заходів щодо ліквідації,
реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки,
ївської міської державної адміністрації)" та з метою забезпечення завершення процедури з реорганізації,
у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�передавальний�а�т�Головно-

�о��правління�житлово�о��осподарства�ви�о-

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

сь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� (�од

ЄДРПОУ�3369577),�що�додається.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова  В. Бондаренко

Затверджено

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

24.04.2014�№ 483

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

(код ЄДРПОУ 33695577)
Ми,�що�нижче�підписались,��олова�та�члени��омісії�з�реор�анізації�Головно�о��правлін-

ня�житлово�о� �осподарства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради� (Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�я�а�діє�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15�бе-

резня�2012�ро���№ 198/7535� "Про�діяльність� ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)",��твореної�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�29�березня�2012

ро���№ 500�"Про�здійснення�ор�анізаційно-правових�заходів�щодо�лі�відації,�реор�аніза-

ції�та�переймен�вання�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)",���с�ладі,�затвердженом��розпорядженням�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�12

�вітня�2012�ро���№ 597�"Про�затвердження�с�ладів��омісій�з�припинення�стр��т�рних�під-

розділів� ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради� (Київсь�ої�місь�ої�державної� адмініс-

трації)"� (в� реда�ції� розпорядження� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�11��р�дня�2012�ро���№ 2221,�зі�змінами,�внесеними

розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради� (Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�від�12��р�дня�2013�ро���№ 2246,�шляхом�приєднання�до�Головно�о��прав-

ління� �ом�нально�о� �осподарства� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�а�саме:

Новиць�ий�

Дмитро�Юрійович дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри,�

�олова��омісії�

Тро�оз�

Оль�а�Володимирівна Головний�спеціаліст�се�тор��правово�о�забезпечення�

Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри,�се�ретар�

�омісії�

Баженов�

Володимир�Ві�торович заст�пни��дире�тора-начальни���правління��онтролю�е�спл�атації�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Б�лавчи��

Наталія�Ми�олаївна �оловний�спеціаліст�відділ��фінансово�о�забезпечення,�

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Жил�а�

Марина�Вячеславівна начальни��відділ��санітарної�очист�и�та�інженерно�о�захист��

території��правління��онтролю�е�спл�атації�житлово-�ом�нальної�

інфрастр��т�ри�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри

Кач�ровсь�а�

Тетяна�Володимирівна �оловний�спеціаліст��ошторисно-до�овірно�о�відділ��Головно�о�

�правління�житлово�о��осподарства�

Кеба�

Ніна�Василівна �оловний�спеціаліст�відділ���онтролю�е�спл�атації�житлово�о�

�осподарства��правління��онтролю�е�спл�атації�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Пантелеєв�

Петро�Оле�сандрович начальни���правління�розвит���та�реформ�вання�

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Пінч���

Лариса�Іванівна начальни��відділ���онтролю�е�спл�атації�житлово�о��осподарства�

�правління��онтролю�е�спл�атації�житлово-�ом�нальної�

33. 39168�13 ТОВ"РОНД�2010" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

17,7338 Печерський район, вул.
Академіка Богомольця, 7/14

34. 39180�13 ТОВ "ДОМІНОС
ПІЦЦА ЮКРЕЙН"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Подільський район, Контрактова
площа, 2/1

35. 39247�13 ТОВ "НА КО" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Подільський район, вул.
Набережно�Рибальська (78 м від
вул. Електриків у напрямку вул.
Набережно�Хрещатицької)

36. 39298�13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,23 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська / вул.
Володимирська, 6/11

37. 39299�13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,1 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська / вул.
Володимирська, 6/11

38. 39300�13 ПАТ "Прокредитбанк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,07 Шевченківський район, вул.
Велика Житомирська / вул.
Володимирська, 6/11

39. 39340�13 ПАТ "Старокиївський
банк"

Кронштейн на опорі
освітлення (контактної
мережі)

1,8 Голосіївський район, вул.
Тарасівська, 20 / вул.
Саксаганського

40. 39359�13 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,2 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 1�О

41. 39360�13 ТОВ "ТРЕЙДШУЗ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,2 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 1�О

42. 39390�13 ДП "ГРАНД ПЛАЗА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,52 Шевченківський район, вул.
Прорізна, 24/39

43. 39475�13 ТОВ "АТБ � маркет" Лайтпостер на опорі
освітлення(контакної
мережі) (беклайт)

4,32 Солом'янський район, бульв.
Івана Лепсе, 87

44. 39480�13 ТОВ "Сушия" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,17 Печерський район, вул.
Московська, 29�А

45. 39482�13 ТОВ "Сушия" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,5 Печерський район, вул.
Московська, 29�А

46. 39612�14 ТОВ "ГРУПА
КОМПАНІЙ "ЦЕНТР"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

24,0407 Оболонський район,
Московський прспект, 13�В

47. 39635�14 ФО�П Савотін
Олександр
Володимирович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,812 Дніпровський район, вул. Раїси
Окіпної, 2

48. 39854�14 ТОВ "АКТИВ�КТА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,7 Святошинський район, просп.
Перемоги, 131

49. 39857�14 ТОВ "ЄВРО РЕКЛАМА" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Печерський район, Набережне
шосе (біля з'їзду з мосту Метро
праворуч, в напрямку Поштової
площі, на розподілювачі)

50. 39891�14 ПАТ Комерційний
банк "ПриватБанк"

Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

8,6399 Деснянський район, вул. Оноре
де Бальзака, 55�Б

51. 39922�14 ФО�П Вороніна
Наталія Петрівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,975 Шевченківський район, вул.
Артема, 35

52. 39962�14 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

17,948 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 29

53. 39985�14 ПАТ БАНК
"КОНТРАКТ"

Рекламна вивіска па
будинку (будівлі), споруді

5,634 Шевченківський район, вул.
Воровського, 15

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська
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№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 39447�13 ПІДПРИЄМСТВО 3
100%
ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
"БІЛЛА�УКРАЇНА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

2,5 Шевченківський район,
Майдан Незалежності
(ПТП№1)

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.04.2014�№�473

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються

1.�Надати�дозволи�на�розміщення�зовніш-

ньої� ре�лами� (далі —� дозволи)� з�ідно� з� до-

дат�ом� до� цьо�о� розпорядження� �� �іль�ості

11�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

3.�Встановити,�що�дозволи,�надані�з�ідно�з

додат�ом�до�цьо�о�розпорядження,�є�дійсни-

ми� до� за�інчення� стро��� їх� дії,� а� �� випад��

змін� �� за�альномісь�их� вимо�ах� (підходах)

щодо� розташ�вання� зовнішньої� ре�лами,� я�і

з�мовлюють�неможливість�розташ�вання�від-

повідних� ре�ламних� засобів,—� до� настання

та�их�змін���за�альномісь�их�вимо�ах�(підхо-

дах).

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова  В. Бондаренко

Про надання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 473 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

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

III. ВИТРАТИ

Видатки та надання кредитів загального фонду 290 6 091243,25 485,51

Видатки та надання кредитів спеціального фонду 300 7 550 869,00

Всього по активу 310 13 733 536,86 18 881 204,51

ПАСИВ

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах 330 86 752,00 18 880 719,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах 340 214,50 "

Результат виконання кошторису за загальним фондом 350 571 509,72 .

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 360 "

Кредиторська заборгованість 420 15 806,49 �

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари,
роботи й послуги

421 15 806,49

Розрахунки з підзвітними особами 427 � �

Розрахунки за іншими операціями 429 � �

III. ДОХОДИ

Доходи загального фонду 450 5 508 385,15 485,51

Доходи спеціального фонду 460 7 550 869,00 �

Всього по пасиву 470 13 733 536,86 18 881 204,51

Баланс 13 733 536,86 18 881 204,51

Голова��омісії:�

Се�ретар��омісії:�

Члени��омісії:

Новиць�ий�Д.�Ю.

Тро�оз�О.�В.

Баженов�В.�В.�'

Б�лавчи��Н.�М.�:�

Жил�а�М.�В.

Кач�ровсь�а�Т.�В.

Кеба�Н.�В.

Пантелеєв�П.�О.

Пінч���Л.�І.

Пономарен�о�С.�С.

Со�олан�Н.�П.

Т�ачен�о�Т.�С.

Чижи��М.�П.

Хітоніна�Л.�Ю.

Швець�К.�О.�

Яневич�І.�В.

Найменування статті Код рядка
баланса

Станом на
29.12.2012р.

Станом на
01.04.2013р.

АКТИВ

1 2 3

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

Основні засоби

Залишкова вартість 120 29 690,00 4 480 190,00

Знос 121 425 545,00 �

Первісна, (відновлювальна) вартість 122 455 235,00 4 480 190,00

Інші необоротні матеріальні активи

Залишкова вартість 130 57 062,00 �

Знос 131 57 323,00 �

Первісна, (відновлювальна) вартість 132 114 385,00 �

Незавершене капітальне будівництво 140 � 14 400 529,00

Матеріали І продукти харчування 150 1 248,13 �

Малоцінні та швидкозношувані предмети 160 214,50

Дебіторська заборгованість 180 � �

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари,
роботи й послуги

181

Розрахунки за іншими операціями 187 � �

Інші кошти 220 3 209,98 �

Місцевий�бюджет (�рн.)

інфрастр��т�ри�Департамент��житлово-�ом�нальної�

інфрастр��т�ри�

Пономарен�о�

Степан�Степанович завід�вач�се�тор��з�питань��правління�персоналом�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Со�олан�

Наталія�Петрівна начальни��відділ��звернень��ромадян�та�дост�п��до�п�блічної�

інформації��правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�

Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

Т�ачен�о�

Тетяна�Степанівна начальни��відділ��фінансово�о�забезпечення,�б�х�алтерсь�о�о�

облі���та�звітності-�оловний�б�х�алтер�Департамент��житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Чижи��

Ми�ола�Петрович заст�пни��начальни�а�відділ��ор�анізаційної�роботи,�

до��ментально�о�забезпечення�та��онтролю��правління�

ор�анізаційно�о�забезпечення�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Хітоніна�

Людмила�Юріївна заст�пни��начальни�а�відділ��фінансово�о�забезпечення,�

б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Швець�

Катерина�Оле�сіївна завід�вач�се�тор��правово�о�забезпечення�Департамент��

житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

Яневич�

Ірина�Віталіївна� �оловний�спеціаліст�се�тор��з�питань��правління�персоналом�

Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�

�ер�ючись�статтею�107�Цивільно�о��оде�с��У�раїни,�с�лали�цей�а�т�про�наст�пне.

Правонаст�пництво�щодо�всьо�о�майна,��сіх�прав�та�обов'яз�ів�Головно�о��правління

житлово�о� �осподарства� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації)� (�од� ЄДРПОУ� 33695577),� стосовно� всіх� йо�о� �редиторів� та�

боржни�ів,�в�лючаючи�зобов'язання,�я�і�оспорюються�сторонами,�після�йо�о�реор�аніза-

ції�переходить�до�Головно�о��правління��ом�нально�о��осподарства�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої� місь�ої� ради� (Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації)� (�од� ЄДРПОУ

33695540),�а�саме:
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Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реконструкції 

підземного пішохідного переходу на примиканні 
вул. Б. Хмельницького до вул. Хрещатик 

з влаштуванням додаткового входу 
до Центрального універмагу та внесення змін 

до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 04 травня 2012 року № 718 

"Про затвердження переможця конкурсу 
по залученню інвестора до здійснення заходів 

з облаштування 47 пішохідних 
підземних переходів (Лот 2)"

Розпорядження № 474 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до рішень Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 "Про затвердження По,

ложення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації то,
що об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно,транспортної

Про продовження строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 470 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", "Про дозвільну

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

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

щення�зовнішньої�ре�лами�(далі —�дозволи)

з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�розпорядження��

�іль�ості�7�дозволів.

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

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

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

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

зовнішньої�ре�лами.

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

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

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

їх�дії,�а���випад���змін���за�альномісь�их�ви-

мо�ах�(підходах)�щодо�розташ�вання�зовніш-

ньої� ре�лами,� я�і� з�мовлюють� неможливість

розташ�вання� відповідних� ре�ламних� засо-

бів,—�до�настання�та�их�змін���за�альномісь-

�их�вимо�ах�(підходах).

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова  В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.04.2014�№�470

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

І. 06244�04�П�1 ТОВ "Максимус.ОЗР" Щит, що стоїть
окремо (суцільний
щит)

36 Оболонський район, вул.
Маршала Малиновського /
просп. Героїв Сталінграда
(площа Сантьяго де Чілі)

2. 20640�08�П�1 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Печерський район, міст
Патона (ліворуч зі сторони
правого берегу)

3. 25295�09�П�1 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть
окремо (скролінг)

6,8238 Дніпровський район,
Броварський проспект 
(під мостом "Дніпро")

4. 25280�09�П�1 ТОВ "Арт Радіо" Щит. що стоїть
окремо (беклайт)

32 Дарницький район,
вул.Сортувальна (з'їзд з
Дарницького мостового
переходу, лівий берег права
сторона)

5. 25284�09�П�1 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть
окремо (призматрон)

18 Дарницький район,
Дарницький мостовий
перехід (зелена зона біля
пішохідного переходу)

6. 25281�09�П�1 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Печерський район, пл. Героїв
Великої Вітчизняної війни 
(на розподілювачі)

7. 25277�09�П�1 ТОВ "Арт Радіо" Щит, що стоїть
окремо (призматрон)

18 Дніпровський район,
Ленінградська площа 
(на розподілювачі)

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про переведення жилих приміщень 
квартири № 2 в жилому будинку № 1 

на вул. Панаса Мирного 
у Печерському районі у нежилі

Розпорядження № 481 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд,

ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянина Заріцького Сергія Миколайовича від 17 грудня 2013 року, що діє від
імені громадянина Табахарнюка Мирослава Олександровича, в межах функції органу місцевого самовря,
дування:

1.�Перевести,�я��винято�,�жилі�приміщення

�вартири�№ 2,� я�і� знаходяться� на� першом�

поверсі�в�жилом��б�дин���№ 1�на�в�л.�Пана-

са�Мирно�о� ��Печерсь�ом�� районі,� �� нежилі

за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпоря-

дження.

2.� Громадянин�� Табахарню��� Мирослав�

Оле�сандрович�:

2.1.� Здійснити� прое�т�вання� та� ре�он-

стр��цію� частини� першо�о� поверх�� жило�о

б�дин���№ 1�(�олишня��вартира�№ 2)�для�по-

дальшо�о� ви�ористання� під� офіс� з� влашт�-

ванням�о�ремо�о�вход��на�в�л.�Панаса�Мир-

но�о���Печерсь�ом��районі.

2.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

ре�онстр��ції.

2.3.�Розробити�та�затвердити�в��становле-

ном��поряд���прое�тно-�ошторисн��до��мен-

тацію.

2.4.�До�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��ції�ви-

рішити�питання�пайової��часті���створенні�со-

ціальної� та� інженерно-транспортної� інфра-

стр��т�ри� міста� Києва� �� встановленом�� по-

ряд��.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

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

дження� по�ласти� на� �олов�� Печерсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції.

Голова  В. Бондаренко

Про переведення жилих приміщень 
квартири № 24 в жилому будинку № 10 

на вул. Басейній 
у Печерському районі у нежилі

Розпорядження № 478 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд,

ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянина Мальченка Володимира Ілліча від 27 грудня 2013 року, що діє від іме,
ні громадянки Мальченко Тетяни Анатоліївни, в межах функції органу місцевого самоврядування:

1.�Перевести,�я��винято�,�жилі�приміщення

�вартири�№ 24,�я�і�знаходяться�в�цо�ольном�

поверсі�жило�о�б�дин���№ 10�на�в�л.�Басей-

ній���Печерсь�ом��районі,���нежилі�за��мови

ви�онання�п�н�т��2�цьо�о�розпорядження.

2.�Громадянці�Мальчен�о�Тетяні�Анатоліїв-

ні:

2.1.� Здійснити� прое�т�вання� та� ре�он-

стр��цію�частини�цо�ольно�о�поверх��жило�о

б�дин���№ 10�(�олишня��вартира�№ 24)�для

подальшо�о� ви�ористання� під� ма�азин� не-

продовольчих� товарів� з� влашт�ванням�о�ре-

мо�о� вход�� на� в�л.� Басейній� �� Печерсь�ом�

районі.

2.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

ре�онстр��ції.

2.3.�Розробити�та�затвердити�в��становле-

ном��поряд���прое�тно-�ошторисн��до��мен-

тацію.

2.4.�До�за�інчення�робіт�з�ре�онстр��ції�ви-

рішити�питання�пайової��часті���створенні�со-

ціальної� та� інженерно-транспортної� інфра-

стр��т�ри� міста� Києва� �� встановленом�� по-

ряд��.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�м.�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

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

дження� по�ласти� на� �олов�� Печерсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністра-

ції.

Голова  В. Бондаренко

2. 39904�14 ПП "Харон�Вестоіл" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

27,0625 Оболонський район, вул.
Майорова, 2

3. 39900�14 І1П "Харон�Вестоіл" Конструкції на даху
будинку (будівлі),
споруді

35,3313 Оболонський район, вул.
Майорова, 2

4. 39705�14 ПАТ "ДОЧІРНІЙ
БАНК СБЕРБАНКУ
РОСІЇ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі),
споруді

0,876 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 45/2

5. 39378�13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, 150 м
від зупинки громадського
транспорту "Станція "Київ�
Волинський" у напрямку
Повітрофлотського проспекту

6. 39376�13 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Деснянський район, вул.
Кіото/вул. Попудренко

7. 40083�14 ТОВ “АДІНА” Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,0675 Святошиньский р�н, проспект
Перемоги, 65

8. 39209�13 'ГОВ "АТБ � маркет" Лайпюстер, що стоїть
окремо на опорі
(беклайт)

4,32 Деснянський район, вул.
Марини Цвєтаєвої, 18/78

9. 39307�13 ТОВ "АТБ � маркет" Щит на фасаді будинку
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, вул.
Олени Теліги, 33/2

10. 39102�13 ФО�П Брандін Яків
Рувимович

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

0,96 Шевченківський район, вул.
Воровського, 19

11. 39629�14 ФО�П Матвієнко
Наталія
Миколаївна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3 Шевченківський район, вул.
Червоноармійська, 18
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Хрещатик 12 29 квітня 2014 року

№ № дозволу Розповсюджу,
вач реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1. 05037�04 ДП "Вестмонт
Пропертіз
Україна Лтд."

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,528 Шевченківський район, вул.
Червоноармійська, 20

2. 06041�04 ПП "ДІВА" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

2 Шевченківський район, вул.
Івана Франка, 42

3. 06042�04 ПП "ДІВА" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,43 Шевченківський район, вул.
Івана Франка, 42

4. 32724�13 ПАТ "БАНК
КІПРУ"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,2 Шевченківський район, вул.
Михайлівська, 2�А

5. 32725�13 ПАТ "БАНК
КІПРУ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,905 Шевченківський район, вул.
Михайлівська, 2�А

6. 32581�13 ПАТ "БАНК
КІПРУ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,52 Шевченківський район, вул.
Михайлівська, 2�А

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

Про внесення змін до пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30 травня 2013 року № 817 

"Про реконструкцію виробничих приміщень 
в нежитлових будівлях на вул. Чистяківській, 19,А"

Розпорядження № 471 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою продовження строків ви,

конання робіт з реконструкції виробничих приміщень в нежитлових будівлях на вул. Чистяківській, 19,А, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

2 Підприємство
"Центр соціаль�
но — трудової ре�
абілітації інвалідів
м. Києва"
(адреса:03150, 
м. Київ,
вул. Боженка,
86Б)
та його 9 філій:
— філія № 7 (адре�
са: 03057, м. Київ,
вул. Гарматна,
39В);
— філія № 8 (ад�
реса: 03150, м. Ки�
їв, вул. Боженка,
86Б):
— філія" АЙ ТІ
ЛЕНД"
(адреса: 03150,
м. Київ,
вул. Боженка,
86Б);
— філія "ОРТЕЗ
ПРО" (адреса:
03150, м. Київ,
вул. Боженка,
86Б); 
– філія "ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНО�ТРУ�
ДОВОЇ РЕАБІЛІТА�
ЦІЇ ІНВАЛІДІВ
МІНСЬКОГО
РАЙОНУ м. КИ�
ЄВА" (адреса:
04201, м. Київ,
Мінське шосе,
10Б);
— філія "ЦЕНТР
БУД СЕРВІС" (адре�
са: 03150, м. Київ,
вул. Боженка,
86Г);
— філія "МЕДИЧ�
НИЙ ЦЕНТР" (ад�
реса: 03150, 
м. Київ, вул. Бо�
женка, 86Г);
— КИЇВСЬКА ОБ�
ЛАСНА ФІЛІЯ (ад�
реса: 08123, Київ�
ська область, Ки�
єво�Святошин�
ський район, с.
Личанка, вул.
Центральна, 43);
— ЗАКАРПАТСЬКА
ФІЛІЯ (адреса:
89300, Закарпат�
ська область, Сва�
лявський район,
м. Свалява,
вул. Верховин�
ська, 91

30382690

25773335

21689193

35000727

21677379

21689419

26188254

26333348

21677474

21677221

Київ�
ське
міське
відді�
лення
Все�
україн�
ської
гро�
мад�
ської
органі�
зації
"Укра�
їнська
спілка
інвалі�
дів —
УСІ"

21685999 Згідно з
пунктом
154.1
статті 154
розділу III,
пунктом
197.6 статті
197 розді�
лу V
та під�
пунктом
282.1.7
пункту
282.1
статті 282
розділу
XIII
Податко�
вого
кодексу
України

з
01.01.2014
до
01.01.2015

Ви�
зна�
ти
до�
ціль�
ним
на�
дан�
ня
під�
при�
ємст�
ву
до�
зво�
лу
на
пра�
во
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2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради� (Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�надати�Міністерств��соціальної�політи�и�У�раїни�інформацію

щодо�змін,�прийнятих�цим�розпорядженням.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов'яз�ів.

Голова  В. Бондаренко

Про внесення змін у додаток 6 до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 26 грудня 2013 року № 2339 
"Про надання дозволів на право користування пільгами 

з оподаткування підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів"

Розпорядження № 468 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до статті 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Поряд,

ку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій гро,
мадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007
року № 1010 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 518), розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2013
року № 530 "Про комісію з питань розгляду документів підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів щодо надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування", враховуючи лист Мініс,
терства соціальної політики України від 26 лютого 2014 року № 339/19/93,14 та Протокол № 1 засідання ко,
місії з питань розгляду документів підприємств та організацій громадських організацій інвалідів щодо на,
дання дозволу на право користування пільгами з оподаткування від 25 березня 2014 року, з метою вирішен,
ня питання надання права на користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям гро,
мадських організацій інвалідів:

1.�Позицію�2�додат�а�6�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26��р�дня�2013�ро���№ 2339�"Про�надання�дозволів

на�право��орист�вання�піль�ами�з�оподат��вання�підприємствам�та�ор�анізаціям��ромадсь�их

ор�анізацій�інвалідів"�ви�ласти���та�ій�реда�ції:

Про скасування дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами

Розпорядження № 472 від 24 квітня 2014 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003
року № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затверджено,
го рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1.�С�ас�вати�6�дозволів�на�розміщення�зовнішньої�ре�лами�з�ідно�з�додат�ом�до�цьо�о�роз-

порядження.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�залишаю�за�собою.

Голова  В. Бондаренко

Додато��

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

24.04.2014��№�472

Перелік дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

інфраструктури міста Києва" та від 13 листопада 2013 року № 462/9950 "Про внесення змін до додатка до рі,
шення Київської міської ради від 24 червня 2004 року № 322/1532 "Про затвердження переліку об'єктів ре,
конструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіаль,
ної громади міста Києва", рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу,
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, неза,
вершеного будівництва, інженерно,транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 17 травня 2013 року № 40/2013), з метою підвищення ефективності залучення ін,
весторів до розвитку економіки міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�перелі��об'є�тів,�я�і�потре-

б�ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.� Визначити� �ом�нальне� підприємство

"Шляхово-е�спл�атаційне� �правління� по

ремонт��та��триманню�автомобільних�шля-

хів�та�спор�д�на�них�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н�”�м.�Києва�замовни�ом�реалізації�прое�т�

та� замовни�ом� під�отовчих� робіт� для� про-

ведення�інвестиційно�о��он��рс��по�об'є�т�

інвест�вання,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

3.� Ком�нальном�� підприємств�� "Шляхо-

во-е�спл�атаційне� �правління� по� ремонт�

та��триманню�автомобільних�шляхів�та�спо-

р�д�на�них�Шевчен�івсь�о�о�район�”�м.�Ки-

єва:

3.1.�В��становленом��поряд���розробити

орієнтовні� техні�о-е�ономічні� по�азни�и,

можливі�передпрое�тні�пропозиції�до�об'є�-

т�� інвест�вання,� зазначеном�� �� п�н�ті� 1

цьо�о�розпорядження,�та�по�одити�їх�з�Де-

партаментом� містоб�д�вання� та� архіте�т�-

ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції),�Департаментом� �ом�нальної� власності

м.� Києва� ви�онавчо�о� ор�ан�� Київсь�ої

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

адміністрації).

3.2.� Вирішити� в� �становленом�� поряд��

майново-правові� питання,� пов'язані� з� ре-

алізацією�інвестиційно�о�прое�т�.

3.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні

по�азни�и,� можливі� передпрое�тні� пропо-

зиції�та�пропозиції�до��мов��он��рс��до�Де-

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��с-

тановленом�� поряд��� для� під�отов�и� �мов

�он��рс�.

4.� Постійно� діючій� �он��рсній� �омісії� по

зал�ченню� інвесторів� до� фінанс�вання� б�-

дівництва,� ре�онстр��ції,� реставрації� тощо

об'є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призна-

чення,� незавершено�о� б�дівництва,� інже-

нерно-транспортної� інфрастр��т�ри� міста

Києва� в� �становленом�� поряд��� провести

інвестиційний��он��рс�із�зал�чення�інвесто-

ра.

5.� П�н�т� 21� "в�л.� Хрещати�,� 40� рі�� в�л.�

Б.� Хмельниць�о�о"� перелі��� переходів� до-

дат���до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

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

державної�адміністрації)�від�04�травня�2012

р.�№ 718�ви�лючити.

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

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

сь�ої�державної�адміністрації�Крамарен�а�Р.�М.

Голова  В. Бондаренко

Затверджено

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

24.04.2014�№ 474

Перелік 
об'єктів, які потребують залучення інвестицій

Ре�онстр��ція� підземно�о� пішохідно�о� переход�� на� прими�анні� в�л.� Б.� Хмельниць�о�о� до

в�л.�Хрещати��з�влашт�ванням�додат�ово�о�вход��до�Центрально�о��ніверма��.

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 1329 квітня 2014 року

Про переведення жилих приміщень 
квартири № 2 в жилому будинку № З5�А 

на вул. Івана Кудрі у Печерському районі у нежилі
Розпорядження № 477 від 24 квітня 2014 року

Відповідно до статті 8 Житлового кодексу Української РСР, статті 319 Цивільного кодексу України, Поряд�
ку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 серпня 2013
року № 1355, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 21 серпня 2013 року за № 42/1034,
розглянувши звернення громадянина Бакуменка Романа Олександровича від 20 грудня 2013 року, в межах
функції органу місцевого самоврядування:

Про утворення робочої групи 
з питань реформування галузі 
охорони здоров'я в місті Києві

Розпорядження № 462 від 23 квітня 2014 року
Відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Він�

ницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" та з метою вивчення стану реформування га�
лузі охорони здоров'я в місті Києві:

1.�Утворити�робоч
��р
п
�з�питань�рефор-

м
вання��ал
зі�охорони�здоров'я�в�місті�Києві

та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Надати� �олові� робочої� �р
пи� право� при

необхідності�зал
чати�до�роботи�в�ній�фахів-

ців� ор�анів� ви�онавчої� влади,� підприємств,


станов� та� ор�анізацій� (за� по�одженням� з� їх

�ерівни�ами),� одерж
вати� в� 
становленом


поряд�
� від� ор�анів� ви�онавчої� влади� до�
-

менти�та�матеріали,�необхідні�для�її�роботи.

3.� Робочій� �р
пі� в� 
становленом
� за�оно-

давством�поряд�
:

3.1.� Вивчити� питання� щодо� ефе�тивності

проведено�о�реформ
вання.

3.2.� За� рез
льтатами� роботи� в� двотижне-

вий� термін� подати� �олові� Київсь�ої� місь�ої

державної� адміністрації� пропозиції� щодо

вдос�оналення� системи� охорони� здоров'я

міста�Києва.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова  В. Бондаренко

Про виконання робіт 
з реконструкції кабельних мереж напругою 10 кВ 

на вулицях Академіка Булаховського, Генерала Наумова, 
Підлісній, проспекті Академіка Палладіна 

в Святошинському районі
Розпорядження № 469 від 24 квітня 2014 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 26 "Про регулю�
вання містобудівної діяльності", статей 6, 23, 26 "Про дорожній рух", статті 26�1 "Про благоустрій населених
пунктів", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 "Про ви�
конання робіт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста", з метою підвищення надійно�
сті системи електропостачання в місті Києві, враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІД�
РОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" від 22
серпня 2013 року № 030/52/2�7114, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ� "КИЇВЕНЕРГО"� (далі —�ПАТ� "КИЇВЕНЕ-

РГО")� здійснити� за� власні� �ошти� відповідно

до�розробленої�та�затвердженої�в�
становле-

ном
� поряд�
� прое�тно-�ошторисної� до�
-

ментації�
�термін�з�24��вітня�2014�ро�
�до�28

листопада� 2014� ро�
� ре�онстр
�цію� �абель-

них�мереж�напр
�ою�10��В�з�част�овим�роз-

риттям�трот
арів�на�в
лицях�А�адемі�а�Б
ла-

ховсь�о�о,� Генерала� На
мова,� Підлісній,

проспе�ті� А�адемі�а� Палладіна� та� проїзних

частин� в
лиць� А�адемі�а� Б
лаховсь�о�о,� Ге-

нерала�На
мова,�Підлісної,� проспе�ті� А�аде-

мі�а�Палладіна�з�част�овим�обмеженням�р
х


транспорт
.

Перехід�проїзних� частин�в
лиць�А�адемі�а

Б
лаховсь�о�о,�Підлісної�здійснити�від�ритим

способом.

Затверджено

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан


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

23.04.2014�№ 462

Склад 
робочої групи з питань реформування галузі 

охорони здоров'я в місті Києві

Карабаєв�

Даніель�Таїрович — начальни��
правління�охорони�здоров'я�Дніпровсь�ої�районної�

в�місті�Києві�державної�адміністрації,��олова�робочої��р
пи

Кожара�

Юрій�Оле�сандрович — �оловний�лі�ар�Київсь�ої�місь�ої�дитячої��лінічної�лі�арні�№ 1,�

заст
пни���олови�робочої��р
пи

Алентьєва�

Людмила�І�орівна — дире�тор��ом
нально�о�не�омерційно�о�підприємства�"Центр�

первинної�меди�о-санітарної�допомо�и�№ 2�Дарниць�о�о�район
�

м.�Києва"

Алеш�о�

Дмитро�Васильович — партнер�юридичної��омпанії�"Правовий�Альянс"�(за�з�одою)

Бальб
х�

Наталія�Петрівна — завід
вач�жіночої��онс
льтації�філії�№ 4��ом
нально�о�

не�омерційно�о�підприємства�"Конс
льтативно-діа�ностичний�

центр�Святошинсь�о�о�район
�м.�Києва"

Верши�ора

Анатолій�Васильович — дире�тор�Центр
�е�стреної�медичної�допомо�и�та�медицини�

�атастроф�міста�Києва

Грицишин�

Леся�Михайлівна — начальни��
правління�охорони�здоров'я�Дарниць�ої�районної�в�

місті�Києві�державної�адміністрації

Зацер�ляна�

Ві�торія Анатоліївна —�дире�тор��ом
нально�о�не�омерційно�о�підприємства�

"Конс
льтативно-діа�ностичний�центр"�Солом'янсь�о�о�район
�

м.�Києва

Зелена�

Наталія�Андріївна —�завід
вач�філії��ом
нально�о�не�омерційно�о�підприємства�

"Центр�первинної�меди�о-санітарної�допомо�и�№ 4"

Деснянсь�о�о�район
�м.�Києва

Карачевсь�а

Людмила�Степанівна� —�завід
вач�стоматоло�ічно�о�відділення�№�1��ом
нально�о�

не�омерційно�о�підприємства�"Конс
льтативно-діа�ностичний�

центр"�Святошинсь�о�о�район
�м.�Києва

Кличні�ова�

Тетяна�Андріївна —�завід
вач�амб
латорії�№�2��ом
нально�о�не�омерційно�о�

підприємства�"Центр�первинної�меди�о-санітарної�допомо�и�№�1"

Солом'янсь�о�о�район
�м.�Києва

Ковален�о�

Олена�Ми�олаївна — начальни��відділ
�первинної�меди�о-санітарної�допомо�и�

Департамент
�охорони�здоров'я

Корнійч
��

Оле�сандр�Петрович — старший�на
�овий�співробітни��відділ
�соціальної�

інфрастр
�т
ри�Інстит
т
�демо�рафії�та�соціальних�досліджень�

ім.�М.�В.�Пт
хи�(за�з�одою)

К
бансь�ий�

Сер�ій�Анатолійович — завід
вач�правово�о�відділ
�Київсь�ої�місь�ої�профспіл�и�

працівни�ів�охорони�здоров'я�(за�з�одою)

Майданни��

Віталій�Гри�орович — завід
вач��афедри�педіатрії�Національно�о�медично�о�


ніверситет
�ім.�О.�О.�Бо�омольця,�професор�(за�з�одою)

Нові�ова�

Валентина�Іванівна — е�ономіст�
правління�охорони�здоров'я�Святошинсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації

Петравч
��

Людмила�Володимирівна — дире�тор�Місь�о�о�на
�ово�о�інформаційно-аналітично�о�

центр
�медичної�статисти�и

Под�овиріна�

Жанна�Іванівна —�начальни��санітарно-епідеміоло�ічно�о�відділ
�Головно�о�


правління�Держсанепідсл
жби�
�м.�Києві�(за�з�одою)

Под�овсь�а�

Дан
та�Федорівна — засл
жений�лі�ар�У�раїни�(за�з�одою)

Подобрій�

Василь�Іванович — заст
пни��дире�тора��ом
нально�о�не�омерційно�о�

підприємства�"Конс
льтативно-діа�ностичний�центр"�

Подільсь�о�о�район
�м.�Києва

Пазен�о�

Наталія�Сер�іївна — заст
пни���олови�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві�

державної�адміністрації

Рижен�о�

Юрій�Ми�олайович — перший�заст
пни���олови�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�

державної�адміністрації

Седчен�о�

Ірина�Володимирівна — дире�тор��ом
нально�о�не�омерційно�о�підприємства�

"Конс
льтативно-діа�ностичний�центр�Дніпровсь�о�о�район
�

м.�Києва"

С�рип�а�

Сер�ій�Ми�олайович — дире�тор��ом
нально�о�не�омерційно�о�підприємства�

"Дитячий��онс
льтативно-діа�ностичний�центр�Дніпровсь�о�о�

район
�м.�Києва"

Заступник голови — керівник апарату О. Долінська

1.�Перевести,�я��винято�,�жилі�приміщення

�вартири�№ 2,�я�і�знаходяться�на�першом
�по-

версі�в�жилом
�б
дин�
�№ 35-А�на�в
л.�Івана

К
дрі�
�Печерсь�ом
�районі,�
�нежилі�за�
мови

ви�онання�п
н�т
�2�цьо�о�розпорядження.

2.� Громадянин
� Ба�
мен�
� Роман
� Оле�-

сандрович
:

2.1.� Здійснити� прое�т
вання� та� ре�он-

стр
�цію� частини� першо�о� поверх
� жило�о

б
дин�
�№�35-А�(�олишня��вартира�№ 2)�для

подальшо�о�ви�ористання�під�ма�азин��вітів�і

садово-�ородньо�о� інвентарю� з� влашт
ван-

ням�о�ремо�о�вход
�на�в
л.�Івана�К
дрі�
�Пе-

черсь�ом
�районі.

2.2.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т
вання

ре�онстр
�ції.

2.3.�Розробити�та�затвердити�в�
становле-

ном
�поряд�
�прое�тно-�ошторисн
�до�
мен-

тацію.

2.4.�До�за�інчення�робіт�з�ре�онстр
�ції�ви-

рішити�питання�пайової�
часті�
�створенні�со-

ціальної� та� інженерно-транспортної� інфра-

стр
�т
ри� міста� Києва� 
� встановленом
� по-

ряд�
.

2.5.�Роботи�ви�он
вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о
строю�м.�Києва,�затверджених�рі-

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

2008�ро�
�№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�дотримання� вимо�� за�о-

нодавства�щодо�поряд�
�ви�онання�б
дівель-

них�робіт.

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

рядження� по�ласти� на� �олов
� Печерсь�ої

районної� в� місті� Києві� державної� адмініс-

трації.

Голова  В. Бондаренко

1.�Внести�зміни�до�п
н�т
�1�розпоряджен-

ня�ви�онавчо�о�ор�ан
�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди� (Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністра-

ції)�від�30�травня�2013�ро�
�№ 817�"Про�ре-

�онстр
�цію�виробничих�приміщень�в�нежит-

лових�б
дівлях�на�в
л.�Чистя�івсь�ій,�19-А",

ви�лючивши�слова�та�цифри�"в�2013�році".

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

рядження� по�ласти� на� заст
пни�а� �олови

Київсь�ої� місь�ої� державної� адміністрації

Костю�а�М.�Д.

Голова  В. Бондаренко
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ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від	24	�вітня	2014	ро��	№	352

Про	зміни	в	с�ладі	о�р�жних	

виборчих	�омісій	з	виборів	

Президента	У�раїни	

на	позачер/ових	виборах	

Президента	У�раїни	

25	травня	2014	ро��

Розглянувши подання кандидатів на пост Пре�
зидента України щодо кандидатур до складу
окружних виборчих комісій з виборів Президента
України на позачергових виборах Президента
України 25 травня 2014 року про заміну членів
окружних виборчих комісій, відповідно до части�
ни третьої статті 2, пункту 1 частини другої, части�
ни третьої статті 13, частин третьої, четвертої,
шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23,
пункту 2 частини четвертої, частин п’ятої, шостої,
дев’ятої статті 30 Закону України "Про вибори
Президента України", керуючись статтями 11�13,
пунктами 5, 6 статті 18 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна виборча
комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�вибор-

чих�омісій�з�виборів�Президента�Ураїни�на

позачер�ових�виборах�Президента�Ураїни�25

травня� 2014� ро�,� �творених� відповідно� до

постанови�Центральної�виборчої�омісії�від�14

вітня� 2014� ро�� № 268� "Про� �творення

ор�жних�виборчих�омісій�з�виборів�Прези-

дента�Ураїни�на�позачер�ових�виборах�Пре-

зидента�Ураїни�25�травня�2014�ро�",�з�ідно

з�додатами�1 —�19.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

Президента� Ураїни,� до� слад�� яих� вно-

сяться�зміни,�поінформ�вати��ромадян�про

таі� зміни� �� визначений� цими� омісіями

спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�до-

датом� надіслати� відповідним� ре�іональ-

ним� др�ованим� засобам� масової� інфор-

мації� для� оп�блі�вання� �� семиденний

стро�від�дня� її�прийняття,�а� таож�ор�ж-

ним� виборчим� омісіям� з� виборів� Прези-

дента�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�19

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�24�вітня�2014�ро��№ 352

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій

з виборів Президента України 
на позачергових виборах 

25 травня 2014 року
місто	Київ

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�	

№	214

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Малютіна� Аліса� Олесандрівна,� 1990� ро�

народження —� заст�пни� �олови� омісії,� від

андидата�на�пост�Президента�Ураїни�Коро-

левсьої�Н.�Ю.�(��зв’яз��з�внесенням�подан-

ня�про� замін�� члена� виборчої� омісії� с�б’є-

том,� за� поданням� яо�о� андидат�р�� тао�о

члена�б�ло�влючено�до�слад��виборчої�о-

місії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

заст�пниом��олови�цієї�омісії:

Тимощ��Олена�Степанівна,�1974�ро��на-

родження —�від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Королевсьої�Н.�Ю.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�

№ 215

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Вавілов�Владислав�Олесійович,�1979�ро-

��народження —�серетар�омісії,�від�ан-

дидата� на� пост�Президента� Ураїни�Симо-

нена�П.�М.� (��зв’яз��з�внесенням�подання

про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б’єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена

б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

серетарем�цієї�омісії:

Харчено�Анна�Борисівна,�1994�ро��наро-

дження —�від�андидата�на�пост�Президента

Ураїни�Симонена�П.�М.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�

№ 216

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Вдовичено�Олесій�Сер�ійович,�1987�ро�

народження —�від�андидата�на�пост�Прези-

дента� Ураїни� Порошена� П.� О.� (�� зв’яз�� з

внесенням�подання�про�замін��члена�вибор-

чої�омісії�с�б’єтом,�за�поданням�яо�о�ан-

дидат�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Три��б�Тетяна�Миолаївна,�1975�ро��наро-

дження —�від�андидата�на�пост�Президента

Ураїни�Порошена�П.�О.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни	територіально/о	

виборчо/о	о�р�/�	№ 217

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Артемено� Сер�ій� Віторович,� 1976� ро�

народження —� �олова� омісії,� від� андидата

на�пост�Президента�Ураїни�Порошена�П.�О.

(�� зв’яз�� з� внесенням� подання� про� замін�

члена� виборчої� омісії� с�б’єтом,� за� подан-

ням� яо�о� андидат�р�� тао�о� члена� б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

�оловою�цієї�омісії:

Демидено� Станіслав� Миолайович,� 1988

ро�� народження —� від� андидата� на� пост

Президента�Ураїни�Порошена�П.�О.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�

№ 222

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Гавриш�Олена�Петрівна,�1966�ро��наро-

дження —�заст�пни��олови�омісії,�від�ан-

дидата� на� пост�Президента� Ураїни� К�йбі-

ди�В.�С.�(��зв’яз��з�внесенням�подання�про

замін��члена�виборчої�омісії�с�б’єтом,�за

поданням� яо�о� андидат�р�� тао�о� члена

б�ло�влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити� до� слад�� омісії� та� призначити

заст�пниом��олови�цієї�омісії:

Ходяча� Валентина� Платонівна,� 1969� ро�

народження —�від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�йбіди�В.�С.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�

№ 223

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Горова� Тетяна� Андріївна,� 1957� ро�� наро-

дження —�від�андидата�на�пост�Президента

Ураїни�К�йбіди�В.�С.�(��зв’яз��з�внесенням

подання� про� замін�� члена� виборчої� омісії

с�б’єтом,� за� поданням� яо�о� андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Л�чініна�Людмила�Валентинівна,�1971�ро�

народження —�від�андидата�на�пост�Прези-

дента�Ураїни�К�йбіди�В.�С.

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Дровор�б� Оль�а� Яівна,� 1958� ро�� наро-

дження —�від�андидата�на�пост�Президента

Ураїни�Порошена�П.�О.�(��зв’яз��з�внесен-

ням�подання�про�замін��члена�виборчої�омі-

сії�с�б’єтом,�за�поданням�яо�о�андидат�р�

тао�о�члена�б�ло�влючено�до�слад��вибор-

чої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Волотовсьий�Олесій�Валентинович,�1976

ро�� народження —� від� андидата� на� пост

Президента�Ураїни�Порошена�П.�О.

Секретар Центральної виборчої комісії  
Т. ЛУКАШ
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

7�вітня�2014�р.�за�№�5/1058

Про внесення змін 
до Порядку направлення на оздоровлення 

і відпочинок дітей, учнів професійно�технічних 
навчальних закладів та студентів 

вищих навчальних закладів міста Києва
Наказ № 182 від 27 березня 2014 року

Відповідно до статті 13 Закону України "Про охорону дитинства", з метою належної організації направ�
лення на оздоровлення дітей із багатодітних сімей міста Києва,

НАКАЗУЮ:
1.�Унести�до�Поряд��направлення�на�оздоровлення� і�відпочино�дітей,��чнів�професійно-

технічних�навчальних�заладів� та�ст�дентів�вищих�навчальних�заладів�міста�Києва,� затвер-

джено�о�наазом�Департамент��освіти�і�на�и,�молоді�та�спорт��вионавчо�о�ор�ан��Київсьої

місьої�ради�(Київсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�29�березня�2013�ро��№ 275,�за-

реєстровано�о�в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�19�вітня�2013�ро��за�№ 21/1013,

таі�зміни:

1.1.�Підп�нт�3.2.1.4.�підп�нт��3.2.1.�п�нт��3.2.�розділ��ІІІ�виласти���таій�редації:

"3.2.1.4.�Дітям�із�ба�атодітних�сімей;".

1.2.�Виласти�підп�нт�3.2.2.�п�нт��3.2.�розділ��III���таій�редації:�

"3.2.2.�П�тіви�з�частовою�оплатою���розмірі�10�відсотів�вартості�п�тіви,�яа�сплач�ється

за�рах�но�батьів�(іншо�о�заонно�о�представниа�дитини)�або�др��их�джерел,�не�забороне-

них�заонодавством,�надаються�талановитим�та�обдарованим�дітям,�дитячим�творчим�оле-

тивам�та�спортивним�омандам —�переможцям�міжнародних,�все�раїнсьих�олімпіад,� он-

�рсів,�фестивалів,�зма�ань,�спартаіад.".

1.3.�П�нт�5.4.�розділ��V�вилючити.

У�зв'яз��з�цим�п�нти�5.5.–5.24.�розділ��V�вважати�відповідно�п�нтами�5.4.—5.23.

2.�Нааз�набирає�чинності�з�дня�йо�о�оприлюднення.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�нааз��поласти�на�заст�пниа�диретора�Департамен-

т� —�начальниа��правління�сім'ї,�молоді�та�спорт��Костючена�В.�К.

Директор Департаменту О. Добровольська

Перехід� проїзних� частин� проспет�� Аа-

деміа�Палладіна,�в�лиці�Генерала�На�мова

здійснити� заритим� способом —� методом

�оризонтально�о�б�ріння.

2.�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО":

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��чин-

но�о�заонодавства�щодо�поряд��вионан-

ня�б�дівельних�робіт.

2.2.� Розробити� та� по�одити� в� �правлінні

ДАІ�ГУ�МВС�Ураїни�в�м.�Києві�схем��тимча-

сової�ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

2.3.�Під�час�вионання�б�дівельних�робіт

необхідно�забезпечити�вільний�і�безпечний

прохід� пішоходів� та� проїзд� автотранспорт�

до� приле�лих� б�динів� і� �станов,� встано-

вивши� відповідн�� о�орож�,� а� таож� �� разі

необхідності� пішохідні� місти� шириною� не

менше�1,5�м.

2.4.�Роботи�вион�вати�з�ідно�з�Правила-

ми� бла�о�строю� м.� Києва,� затвердженими

рішенням� Київсьої� місьої� ради� від� 25

�р�дня�2008�ро��№ 1051/1051.

2.5.� Після� завершення� робіт� відновити

пориття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори),

трот�арів�за�типом�існ�ючо�о�та�передати�їх

за� атом� ом�нальном�� підприємств�

"Шляхово-еспл�атаційне� �правління� по

ремонт��та��триманню�автомобільних�шля-

хів�та�спор�д�на�них�Святошинсьо�о�райо-

н�"�м.�Києва.

3.�Відповідальність� за�своєчасне� та�без-

аварійне� вионання� робіт� поласти� на� е-

рівниа� Департамент�� апітально�о� б�дів-

ництва� СТРУКТУРНОГО� ВІДОКРЕМЛЕНОГО

ПІДРОЗДІЛУ�"КИЇВСЬКІ�ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕ-

ЖІ"�ПАТ�"КИЇВЕНЕРГО"�Лесьіва�П.�Д.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпо-

рядження� поласти� на� заст�пниів� �олови

Київсьої� місьої� державної� адміністрації

з�ідно�з�розподілом�обов'язів.

Голова  В. Бондаренко
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ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від	25	�вітня	2014	ро��	№	372

Про	зміни	в	с�ладі	о�р�жних	виборчих	�омісій

з	виборів	Президента	У�раїни	

на	позачер/ових	виборах

Президента	У�раїни	25	травня	2014	ро��

Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України щодо
кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів Президента
України на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 ро!
ку про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до частини
третьої статті 2, пункту 1 частини другої, частини третьої статті 13, частин
третьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пункту
2 частини четвертої, частин п’ятої, шостої, дев’ятої статті 30 Закону Укра!
їни "Про вибори Президента України", керуючись статтямиа11!13, пункта!
ми 5, 6 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Цен!
тральна виборча комісія 

П О С Т А Н О В Л Я Є:
1.�Внести�зміни�до�слад��ор�жних�виборчих�омісій�з�вибо-

рів� Президента� Ураїни� на� позачер�ових� виборах� Президента

Ураїни�25�травня�2014�ро�,��творених�відповідно�до�постанови

Центральної�виборчої�омісії�від�14�вітня�2014�ро��№ 268�"Про

�творення� ор�жних� виборчих� омісій� з� виборів� Президента

Ураїни�на�позачер�ових�виборах�Президента�Ураїни�25�травня

2014�ро�",�з�ідно�з�додатами�1 —�23.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�Президента�Ура-

їни,� до� слад�� яих� вносяться� зміни,� поінформ�вати� �ромадян

про�таі�зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.�Цю�постанов��разом�з�відповідним�додатом�надіслати�від-

повідним�ре�іональним�др�ованим�засобам�масової�інформації

для�оп�блі�вання���семиденний�стро�від�дня�її�прийняття,�а�та-

ож�ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів�Президента�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційном��веб-сайті�Цен-

тральної�виборчої�омісії.

Голова Центральної виборчої комісії 
М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�23

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�25�вітня�2014�ро��№�372

ЗМІНИ
в складі окружних виборчих комісій з виборів 

Президента України
на позачергових виборах 25 травня 2014 року

місто	Київ

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів	

Президента	У�раїни

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�	№ 219

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

М�дрено� Світлана� Тарасівна,� 1967� ро�� народження —� від

андидата�на�пост�Президента�Ураїни�Ті�іпа�С.�Л.�(��зв’яз��з

внесенням� подання� про� замін�� члена� виборчої� омісії�

с�б’єтом,� за� поданням� яо�о� андидат�р�� тао�о� члена� б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Блан�ца�Андрій�Васильович,�1979�ро��народження —�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Ті�іпа�С.�Л.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів	

Президента	У�раїни

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�	№ 220

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Кисельов�Костянтин�Сер�ійович,�1990�ро��народження —�від

андидата� на� пост� Президента� Ураїни� Бо�омолець� О.� В.� (�

зв’яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії

с�б’єтом,� за� поданням� яо�о� андидат�р�� тао�о� члена� б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

С�хор�ова� Осана� Сер�іївна,� 1974� ро�� народження —� від

андидата�на�пост�Президента�Ураїни�Бо�омолець�О.�В.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів	

Президента	У�раїни

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�	№ 221

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Колієно�Валентина�Гри�орівна,�1967�ро��народження —�від

андидата� на� пост� Президента� Ураїни� Тимошено� Ю.� В.� (�

зв’яз��з�внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії

с�б’єтом,� за� поданням� яо�о� андидат�р�� тао�о� члена� б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Тишевич�Майя�Анатоліївна,�1970�ро��народження —�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Тимошено�Ю.�В.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів	

Президента	У�раїни

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�	№ 222

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Савельєв�Оле��Оле�ович,�1977�ро��народження —�від�анди-

дата�на�пост�Президента�Ураїни�Климена�О.�І.�(��зв’яз��з�вне-

сенням� подання� про� замін�� члена� виборчої� омісії�

с�б’єтом,� за� поданням� яо�о� андидат�р�� тао�о� члена� б�ло

влючено�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Борисено�Світлана�Миолаївна,�1987�ро��народження —�від

андидата�на�пост�Президента�Ураїни�Климена�О.�І.

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Харитонова�Ірина�Оле�івна,�1967�ро��народження —�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Тимошено�Ю.�В.�(��зв’яз�

з�внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б’є-

том,�за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влюче-

но�до�слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Аопова�Каріне�Андроніівна,�1956�ро��народження—�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Тимошено�Ю.�В.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів	

Президента	У�раїни

територіально/о	виборчо/о	о�р�/�	№ 223

Припинити�достроово�повноваження�члена�омісії:

Свинарч��Олена�Віторівна,�1981�ро��народження —�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Симонена�П.�М.�(��зв’яз��з

внесенням�подання�про�замін��члена�виборчої�омісії�с�б’єтом,

за�поданням�яо�о�андидат�р��тао�о�члена�б�ло�влючено�до

слад��виборчої�омісії).

Влючити�до�слад��цієї�омісії:

Карін�Олесандр�Ед�ардович,� 1991�ро��народження —�від

андидата�на�пост�Президента�Ураїни�Симонена�П.�М.

Секретар Центральної виборчої комісії  
Т. ЛУКАШ

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

Виробничий	 �омпле�с	 "Техносервіс"	 Державно/о

підприємства	з	питань	поводження	з	відходами	я�	вто-

ринною	сировиною	(м.	Київ,	в�л.	Лобачевсь�о/о,	23-В)

повідомляє	 про	 намір	 передати	 в	 оренд�	 автомобіль

Mitsubishi	Fuso	Canter.	

Основні��мови��он��рс�:

1. Найбільший�запропонований�розмір�місячної�орендної�плати�по-

рівняно�зі�стартовим.�Стартовий�розмір�орендної�плати�за�базовий

місяць,� вітень� 2014� ро�,� становить� 1850,00� �рн.� без� �рах�вання

ПДВ.

2. Цільове�призначення�—�перевезення�сировини,��отової�прод�-

ції�та�мало�абаритно�о�обладнання.

3. Стро�оренди�—�5�(п'ять�роів).

4. Переможець� он�рс�� омпенс�є� витрати� орендодавця,

пов'язані�з�проведенням�незалежної�оціни�об'єта�оренди�та�оп�блі-

�ванням�о�олошень�про�он�рс�і�йо�о�рез�льтати���засобах�масо-

вої�інформації.

Кон�рс�б�де�проведено�20.05.2014�об�11.00�за�адресою:�02090,

м. Київ,�в�л.�Лобачевсьо�о,�23-В,�ім.�№�20.

Перелі��до��ментів,�я�і�подаються�претендентами�для��час-

ті�в��он��рсі:

- до�менти,�що�посвідч�ють�повноваження�представниа�юридич-

ної�особи;

- заява�про�намір��зяти�в�оренд��майно,�що�належить�до�державної

власності,�із�зазначенням�наймен�вання,�місцезнаходження�(місця

проживання)�та�платіжних�ревізитів�заявниа;

- посвідчені� нотарі�сом� опії� �становчих� до�ментів;� опія� виписи

або�витя���з�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-

зичних�осіб-підприємців;�опія�паспорта�(с.�1, 2, 11)�для�фізичної

особи;

- завірен�� належним� чином� опію� звіт�� про� фінансові� рез�льтати

претендента�з��рах�ванням�дебіторсьої�і�редиторсьої�забор�о-

ваностей�за�останній�рі;

- довід�,�видан���повноваженим�ор�аном�(ор�анізацією)�про�те,�що

стосовно�претендента�не�пор�шено�справ��про�банр�тство;

- опія�ліцензії�на�здійснення�юридичною�особою�оремо�о�вид��ді-

яльності�(за�наявності�тао�о).

До�менти� (рім�пропозиції�щодо�розмір�� орендної� плати)� пода-

ються���онвертах�з�написом�"На�он�рс"�з�відбитом�печати�пре-

тендента.

Заяви� потенційних� орендарів� приймаються� за� адресою:� 02090,

м. Київ,�в�л.�Лобачевсьо�о,�23-В,�ім.�№�20�до�10.00�20.05.2014�ро�.

Відповідач�� Гончарен�� Вітор�� Іванович�,� адреса� яо�о:� м.� Київ,

в�л. Харівсье�шосе,�168-Е,�в.�345,�необхідно�з'явитися�20.05.2014�р.

об 11.30,� до� Дарниць�о/о	 районно/о	 с�д�	 м.	 Києва	 (м.� Київ,

в�л. Кошиця,�5-А,�аб.�114),�для��часті�в�с�довом��засіданні�по�цивільній

справі� за� позовом� Гончарено� Галини� Миолаївни� до� Гончарена

Вітора�Івановича�про�розірвання�шлюб�.

У� разі� неяви� відповідача� до� с�д�,� справ�� б�де� роз�лян�то� по� с�ті� за

наявними���справі�матеріалами���йо�о�відс�тність�в�поряд��ст.�169�ч.�4

ЦПК�Ураїни.

С�ддя�Є.І.�Вов

ТОВ	"Селена-ЛТД"

повідомляємо,� що� 14.05.2014� р.� об� 11.00� б�де� проводиться

встановлення�меж�земельної�діляни�с�місної�з�Вашою�за�адресою:

в�л.�Червонотацьа,�29-а�в�Дніпровсьом��районі�м.�Києва.

Прош�� Вас� б�ти� прис�тнім� об� 11.00� 14.05.2014� р.� за� вазаною

вище�адресою.

ПАТ�"Промінвестбан"

24.10.2013� ро�� приблизно� о� 16.20� на� перехресті� б-р�� Лесі� Ураїни� та

в�л. Івана�К�дрі�в�м.�Києві�сталася�дорожньо-транспортна�при�ода�за��часті�ле�-

ово�о�автомобіля�"Хюндай�Велостер"�(жовто�о�ольор�)�та�пішохода.

Хто�став�свідом�даної�дорожньо-транспортної�при�оди,�просимо�Вас�звер-

н�тись�за�телефоном� :�063-130-58-31�або���с�дове�засідання,�яе�відб�деться

12.05.2014�ро��о�15.00�в�приміщенні�Печерсьо�о�районно�о�с�д��м.�Києва�за

адресою:�01001,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати,�42-А,�абінет�№�33.

Втрачено�Дозвіл�на�вионання�б�дівельних�робіт�з�реонс-

тр�ції� з�доб�довою�житлово�о�б�дин��на�в�л.�Леніна,�18�в

смт.�Клавдієво-Тарасове,�Бородянсьо�о�р-н�,�Київсьої�обл.,

виданий� 10� січня� 2008� ро��№�3/09� Інспецією�державно�о

б�дівельно�о�онтролю���Київсьій�обл.

Редація� �азети� "Хрещати"� вибачається� перед�К�зьмено

Анатолієм�Михайловичем�за�оприлюднення�невірної�інформа-

ції,� розміщеної� в� �азеті� "Хрещати"� за� 25� вітня� 2014� ро�

№ 58�(4458).

П�блі�ємо�виправлений�тест�деларації�К�зьмено�Анатолія

Михайловича�за�2013�рі.�Просимо�вважати�тест�деларації,�що

розміщ�ється�нижче,�таим,�що�оприлюднений�25.04.2014�ро�.

Відомості	де�ларації	про	майно,	доходи,	витрати
і зобов'язання	фінансово/о	хара�тер�	за	2013	рі�

1.	К�зьмен�о	Анатолій	Михайлович

2. Місце�проживання:�м.�Київ

3. Посада:�заст�пни��олови.�Дарницьої�РДА�в�м.�Києві

4. Члени�сім'ї�деларанта:�др�жина�Кравчено�М.О.,�син�К�зьмено�О.А.

Відомості	про	доходи	одержані	з	�сіх	джерел	в	У�раїні

5. За�альна�с�ма�с��пно�о�доход�,��рн.,���т.ч.:деларанта�—�1119397,�членів

сім'ї�—�1397360.

6. Заробітна�плата,�інші�виплати�на�вина�ороди�деларанта�—�166933,�членів

сім'ї�—�60000.

9. Дивіденди,�проценти�членів�сім'ї�—�8000.

10. Матеріальна�допомо�а�—�25078.

16. Дохід� від� відч�ження� р�хомо�о� та� нер�хомо�о� майна� деларанта� —

820000,�членів�сім'ї�—�502560.

17. Доходів� від� провадження� підприємницьої� та� незалежної� професійної

діяльності�членів�сім'ї�—�826800.

20.�Інші�види�доходів:�пенсія�деларанта�—�107386.

Нер�хоме	майно

25.�Квартири�—�108,0�м2.

Майно,	що	переб�ває	�	власності,	в	ордері	чи	на	іншом�	праві

�орист�вання	членів	сім'ї	де�ларанта

34. Інше�нер�хоме�майно�—�193,3�м2,�34,00�м2.

Транспортні	засоби

35.Ле�овий�автомобіль�—�Toyota�Land�Cruiser�Prado�4200�см3,�1,83�Вт,�2006�p.

Транспортні	засоби,	що	переб�вають	�	власності,	в	оренді	чи	на

іншом�	праві	�орист�вання	членів	сім'ї	де�ларанта	

40.�Ле�овий�автомобіль�—�Honda�Accord�2400�см3,�118�Вт,�2008�р.

Відомості	про	фінансові	зобов'язання	та	інші	витрати	(/рн)	

56.�Утримання�зазначено�о���розділах�ІІI-V�майна�—�16000

Фінансові	зобов'язання	членів	сім'ї	де�ларанта	(/рн)	

62.�Утримання�зазначено�о���розділах�ІІІ-V�—�17772,68

Приміт�а:	�	ненадр��ованих	позиціях	форми	де�ларації	відомості	відс�тні.

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

відп�сається�споживачам”�та�постановою�НКРЕ�від�25.04.2014�№�552�роздрібні�тарифи�на�елетроенер�ію�для�споживачів�(рім�населення)

з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для�споживачів�на�території�Ураїни��

травні	2014	ро��	становитим�ть:

Роздрібні	тарифи	для	споживачів	еле�тричної	енер/ії	�	місті	Києві	з	�рах�ванням	ПДВ,

я�і	вводяться	в	дію	з	1	травня	2014	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�нтів,� місьо�о

елетрично�о�транспорт��та�ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних

ор�анізацій,�оп./Вт�од

85,00 17,00 102,00 108,20 21,64 129,84

Місьий� елетричний� 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� Заоном� Ураїни� “Про

внесення� змін� до� Заон�� Ураїни� “Про� елетроенер�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� таі� тарифні� оефіцієнти� (Постанова� НКРЕ�№ 1262

від�4.11.2009):

� Нічний�період

� Напівпіовий�період

� Піовий�період

0,35

1,02

1,68

Межі	тарифних	зон:	

з�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00

з�11.00�до�20.00

з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00

з�20.00�до�23.00

Для	 двозонних	 тарифів, диференційованих� за� періодами� час�,

встановлюються� таі� 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
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Відповіді на сканворд 
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Температура +13°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 65 %

Температура +17°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +12°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 77 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 29 êâ³òíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1918 — ðîçïóñê Öåíòðàëüíî¿
ðàäè í³ìåöüêèìè â³éñüêàìè,
ïðîãîëîøåííÿ ãåòüìàíîì Óêðà¿-
íè Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî, îáðà-
íîãî ãåòüìàíîì íà Âñåóêðà¿í-
ñüêîìó ç`¿çä³ õë³áîðîá³â. Îñòà-
òî÷íà îêóïàö³ÿ Óêðà¿íè í³ìöÿ-
ìè. 

1918 — êîìàíäóþ÷èé í³ìåöü-
êèìè â³éñüêàìè ãåíåðàë-ôåëüä-
ìàðøàë Ã. ôîí Åéõãîðí îãîëî-
ñèâ ïðî çàïðîâàäæåííÿ â Óêðà¿-
í³ í³ìåöüêèõ ïîëüîâèõ ñóä³â ³ í³-
ìåöüêîãî ñóäî÷èíñòâà, îñê³ëüêè,
çà éîãî âèñëîâîì, óêðà¿íñüêîãî
ñóäî÷èíñòâà íå ³ñíóâàëî. Öå
ðîçïîðÿäæåííÿ ïîøèðþâàëîñÿ
íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè é Êðèìó.

1918 — âèéøîâ Çàêîí ïðî òèì-
÷àñîâèé äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿-
íè: ïðî ãåòüìàíñüêó âëàäó, ïðî â³-
ðó, ïðàâà, îáîâ`ÿçêè óêðà¿íñüêèõ
êîçàê³â ³ ãðîìàäÿí, ïðî çàêîíè,
Ðàäó Ì³í³ñòð³â, ô³íàíñîâó ðàäó ³
Ãåíåðàëüíèé ñóä. 

1920 — çâåðíåííÿ ãîëîâíîãî
êîì³ñàðà óðÿäó ÓÍÐ Ê. Ëîñüêîãî
äî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ç íàêàçîì
äîïîìîãàòè âñ³ìà çàñîáàìè ñîþç-
íèöüêîìó ïîëüñüêîìó â³éñüêó òà
ç íàêàçîì "Ïðî îðãàí³çàö³þ àäì³-
í³ñòðàòèâíî¿ âëàäè ÓÍÐ â ì³ñöå-
âîñòÿõ Óêðà¿íè, çâ³ëüíÿºìèõ â³ä
ìîñêîâñüêî¿ îêóïàö³¿".

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 15-é ñòîð.

Прагнучи якнайскоріше

возз’єднатися зі своїм смарт�

фоном, дівчина, не роздуму�

ючи, спустилася в каналіза�

цію. Все б нічого, але коли

власниця IPhone спробувала

вибратися, то зрозуміла, що

застрягла.

В результаті біда дівчини ста�

ла приводом для сміху всіх сусі�

дів, котрі збіглися, аби подиви�

тися на її безрезультатні спроби

звільнитися. Не залишилася

“байдужою” до біди Ели навіть

її власна мати, яка також вдос�

таль насміялася разом із сусіда�

ми, поки до місця події дістава�

лися рятувальники.

На щастя для Ели, аварійні

служби прибули надоператив�

но. Виклик на пульт пожежно�

рятувальної служби надійшов

о 19.17, а вже о 19.26 дівчина

була звільнена.

Фотографії, зроблені оче�

видцем, відобразили процес

порятунку — двоє пожежників

узяли дівчину під руки і витяг�

нули з люка.

Мати дівчинки, 36�річна

Джоан, розповіла, що новий

телефон у її дочки з’явився

лише два тижні тому.

Ела, яка готується вступити

до коледжу, повідомила “Mail

Online”, що, закінчивши роз�

мову, поклала свій новий теле�

фон в кишеню, з якої той ви�

пав і провалився прямо в ка�

налізацію.

“Я не могла просто піти і за�

лишити мобільник, а тому ви�

рішила спуститися вниз, щоб

дістати його. Насправді я не

застрягла, мені просто потріб�

на була допомога, щоб вибра�

тися, але моя мама запаніку�

вала”,— розповіла Ела.

Мати дівчини зізнається,

що справді спочатку запаніку�

вала. “Я була дуже стурбована.

Я побоювалася, що вона може

потонути. Я вибігла з будинку,

звернула за ріг, але як щойно

побачила її — розреготала�

ся”,— говорить жінка.

Найсумніше для дівчини те,

що попри всі старання їй так і

не вдалося врятувати свій но�

вий телефон. Смартфон, що

пролежав якийсь час у воді,

більше не захотів вмикатися, і

тепер Елі доведеться знову хо�

дити зі своїм старим мобіль�

ником

Дівчина кинулася за новим гаджетом
в каналізацію

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 29 êâ³òíÿ

Сьо одні о 9 од. 04 хв. відб деться затемнення Сонця.
Нічо о ново о не розпочинайте, розслабтеся, в цей час йде
процес “перезавантаження” свідомості, змінюються вн т-
рішні станов и, зап с аються події, проди товані зовнішні-
ми обставинами, об мовленими армічно.

ОВНИ, переб ваючи останнім часом в атмосфері
бойової онфронтації, не наламайте зопал дров, бо ж
р йн вати — не б д вати. Реалізація заповітних ба-
жань є щасливою реальністю.
ТЕЛЬЦІ, змініть себе — і зміниться нав олишній

світ! Я що, знема аючи, тя нете старий віз тр дових
навантажень, втомилися, здоров’я ль ає, фізіоло іч-
ні ритми дають збої, значить, настав час “переформа-
т ватися” на вн трішньом рівні, позб тися по аних
звичо і подбати про зовнішній імідж.
БЛИЗНЯТА, оді дефілювати, влаштов вати сцени

ревнощів, зійдіть зі сцени і поб дьте на самоті, посл -
хайте олос совісті — це ваш с ддя й порадни . А ти-
віз йте доброчинн діяльність, станьте для о ось
“швид ою допомо ою”.
РАКИ, я що не задоволені особистим життям, а-

р’єрним падінням, не тираньте бідолашних домочад-
ців, з аняючи зло (насправді ви — щасливчи и), а пе-
ре лючіться на ромадсь та др жню сфер .
ЛЕВИ переповнені ідеями, зад мами, планами, на-

хабна реалізація я их може наш одити оточенню. Не
йдіть по оловах заради е оїстичних дося нень. На
арт поставлена лобальна ціль життя, де ар’єра,
професійна діяльність рають провідн роль.
ДІВИ, пристрасна одержимість заради реалізації

бажань є злом, що р йн є добрі взаємини. Збалан-
с йте потреби й можливості, не б дьте с нарою, “дай”
і “на” має б ти в рівновазі.
ТЕРЕЗАМ слід прибор ати а ресію, др жно з рт -

ватися, поставивши інтереси ділових та шлюбних
партнерів на чільне місце, тоді ар’єра піде вверх, ав-
торитет зросте. Висо і по ровителі серед світ цьо о
до ваших посл !
СКОРПІОНИ, “за ор йте” а ресивно о джина в

пляшці, бо лятий наробить лиха! А вам слід жити з
сіма в мирі та зла оді, б д вати стос н и на підґр н-
ті взаємови ідних інтересів, дотрим ючись земних та
юридичних за онів.
СТРІЛЬЦІ, не пніться “зі ш ри” задля завоювання

лідерсь ої поп лярності в соці мі, вона не ативна. До-
ведіть не на словах, а на ділі, що ви здатні с млінно і
прод тивно працювати.
КОЗЕРОГИ, зосередившись на ар’єрних здоб т-

ах, ви здатні нахабно перти навпростець і затоптати
досвідчених оле ... А реальність вима ає реативно о
підход до роботи, тож реор аніз йтеся, а тивіз йте в
собі творч стр н і з радістю працюйте в оле тиві.
ВОДОЛІЇ, ваш ероїзм в боротьбі за справедли-

вість ніхто не оцінить, лише на личете нів п блі и.
Займіться особистим життям, в цьом ваше преобра-
ження. Проблеми з нер хомістю, житлом постан ть
всій “ расі” і є приписом долі.
РИБИ, не зазіхайте на ч же, тримайтеся від заз-

дрощів, не прово йте оханих на ревнощі (ви та і ча-
рівні та харизматичні!), а збері айте вірність, задо-
вольняючи їхні любовні пристрасті

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 2 9  к в і т н я

Ч
ерговим доказом
надзвичайної лю�
бові підлітків до

гаджетів став вчинок
16�річної Ели Санкі,
яка під час вигулюван�
ня собаки впустила
свій новий IPhone в
каналізацію.


