
Уклін за мирні
весни
Учасників війни, які перебувають на лікуванні 
у Київському госпіталі ветеранів ВВВ, привітали 
з Днем Перемоги

Слова подяки, щирої поваги, квіти та

традиційні “фронтові” сто грамів: так

пацієнтів Київського госпіталю ветера�

нів ВВВ вітають з прийдешнім Днем Пе�

ремоги. Однак цьогорічне свято для

учасників війни тривожне й радісне од�

ночасно, адже на рідній землі, яку вони

майже 70 років тому відвоювали у за�

гарбників, знову проливається кров їхніх

синів та онуків. От тільки ворог тепер

зовсім інший, той, кого дотепер вони

вважали другом та братом. "Те, що зараз

відбувається, я сприймаю з болем у сер�

ці, це не повинно було статися. В період

Великої Вітчизняної війни ми в окопах

лежали усі поряд і перед нами був один

ворог — фашистська армія. І зараз мені

дивно, що брати росіяни прийшли на те�

риторію нашої країни і своїми діями

приносять такий біль народу України",—

зі слізьми на очах розповідає "Хрещати�

ку" Лідія Шустрова. Жінка, сама росіян�

ка, початок страшної війни зустріла в

Москві. Пройшла всю війну зв'язківцем,

дійшла до Берліна та навіть залишила

свій підпис на Рейхстагу.

У більшості ветеранів настрій взагалі

не святковий. Цьогорічний День Пере�

моги вони зустрічають не лише зі сльоза�

ми на очах за полеглими у кровопролит�

них боях побратимами, а й з неспокоєм в

серці за прийдешні покоління. Адже во�

ни, як ніхто, знають жахіття визвольної

війни та понад усе прагнуть миру на

Батьківщині. "До розпачу прикро, що під

час війни мільйони людей віддали своє

життя в окопах, траншеях, на передовій,

гнали фашизм, щоб був мир на небі, щоб

щаслива була наша земля. І через стільки

років в нашій державі таке сталося, що

між людьми якесь непорозуміння, уби�

вають один одного, ділять Україну, за�

брали Крим",— ділиться ветеран Дмитро

Козак та згадує, як разом з іншими учас�

никами війни відпочивав на півострові,

поправляв підірване у боях здоров'я.

Вже традиційно напередодні свята до

пацієнтів госпіталю завітало і керівниц�

тво міста. Голова КМДА Володимир

Бондаренко привітав ветеранів з прийде�

шнім Днем Перемоги та висловив шану

за їхній подвиг, пам'ять про який житиме

у віках.

"У ці весняні дні ми завжди відчуваємо

особливий приплив поваги до людей, які

своїм життям зберегли сьогоднішній

день для тих молодих поколінь, які мо�

жуть вчитися, працювати, можуть жити

під мирним небом. І хоча сьогодні у кож�

ному серці тривога, породжена тим, що

світ не став, на жаль, зовсім мирним, я

хотів би звернутися до вас як до людей,

які точно знають те зле обличчя війни,

яке краще забути, але ніхто з вас його не

забув і не забуде ніколи. І не забудуть

люди подвиг тих, хто поліг, і тих, хто ви�

жив і передає свій життєвий досвід ді�

тям",— звернувся до ветеранів Володи�

мир Бондаренко.

Очільник столиці наголосив, що, по�

при складну ситуацію в країні, в тому

числі й фінансову, місто буде й надалі на

високому рівні забезпечувати соціаль�

ний захист учасників війни. Зокрема до

Дня Перемоги ветерани, як і щорічно,

отримають одноразову адресну матері�

альну допомогу �

За посаду мера Києва 
поборються 19 претендентів

Êè¿âñüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà âèáîð÷à êîì³-

ñ³ÿ çàðåºñòðóâàëà 19 êàíäèäàò³â ó ìåðè Êèºâà.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè Êè¿âñüêîãî òåðâèáîð÷êî-

ìó Âàñèëÿ Ãîðîäèñüêîãî, îñòàòî÷íå ð³øåííÿ

ïðî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàò³â áóëî ïðèéíÿòî òåð-

âèáîð÷êîìîì íà çàñ³äàíí³, çã³äíî ç êàëåíäàð-

íèì ïëàíîì, 1 òðàâíÿ.

Â³äòàê ó ïåðåäâèáîð÷ó ãîíêó âñòóïàþòü:

— äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ë³äåð ôðàêö³¿

"Óêðà¿íñüêèé äåìîêðàòè÷íèé àëüÿíñ çà ðå-

ôîðìè (ÓÄÀÐ)" Â³òàë³é Êëè÷êî (âèñóíóòèé Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîðãàí³çàö³ºþ "ÓÄÀÐ");

— äåïóòàò ÂÐ Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê (ôðàêö³ÿ

"Áàòüê³âùèíà"), âèñóíóòèé ì³ñüêîþ ðåã³îíàëü-

íîþ îðãàí³çàö³ºþ "ªâðîïåéñüêî¿ ïàðò³¿ Óêðà-

¿íè";

— Îëåã Äåðåâ’ÿíêî, âèñóíóòèé ì³ñüêîþ îðãà-

í³çàö³ºþ Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ïàðò³¿;

— àâòîãîíùèê Îëåêñ³é Ìî÷àíîâ, âèñóíóòèé

ì³ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ "Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàí-

íÿ "Äåìîêðàòè (Äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ)";

— ïîì³÷íèê-êîíñóëüòàíò äåïóòàòà ÂÐ Îëåê-

ñàíäð Êîìíàöüêèé â³ä ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Êî-

ìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿;

— ï³äïðèºìåöü Ãåííàä³é Áàëàøîâ â³ä ì³ñü-

êî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿";

— ãîëîâà ÊÌÄÀ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî —

â³ä ì³ñüêîðãàí³çàö³¿ "Áàòüê³âùèíè":

— äåïóòàò ÂÐ Àíäð³é ²ëëºíêî â³ä "Ñâîáîäè";

— êîëèøí³é ìåð Êèºâà Îëåêñàíäð Îìåëü-

÷åíêî — â³ä ïàðò³¿ "ªäí³ñòü";

— äåïóòàò ÂÐ Â'ÿ÷åñëàâ Êèðèëåíêî — â³ä

ïàðò³¿ "Çà Óêðà¿íó!";

— íàðîäíèé äåïóòàò Ëåñÿ Îðîáåöü;

— ãåíäèðåêòîð ÒÎÂ "Àãðîáîíóñ" Ëþäìèëà

Âàñèëåíêî;

— êîëèøí³é ãîëîâà ÊÌÄÀ ²âàí Ñàë³é;

— ìåð Êàëóøà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³

²ãîð Íàñàëèê;

— àäâîêàò Â³êòîð Ñìàë³é;

— ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ "Ôàðìïëàíåòà" Âàëå-

ð³é Êàíäðóê;

— òèì÷àñîâî áåçðîá³òíèé Â³êòîð Äîâãèé;

— ïðîåêòíèé äèðåêòîð ÒÎÂ "Ïðîåêòí³ ñèñ-

òåìè ËÒÄ" Àíäð³é Ìèðãîðîäñüêèé;

— Äàðò Âåéäåð — â³ä ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³çà-

ö³¿ â Êèºâ³ "²íòåðíåò-ïàðò³¿ Óêðà¿íè".

Íàãàäàéìî, ùî âèáîðè ìåðà Êèºâà ïðèçíà÷å-

í³ íà 25 òðàâíÿ, ÿê ³ âèáîðè ïðåçèäåíòà �

У столиці тимчасово 
не надаватимуть 
дозволи на розміщення 
зовнішньої реклами

Çà ³í³ö³àòèâè ãîëîâè ÊÌÄÀ Âîëîäèìèðà Áîí-

äàðåíêà ðîçðîáëåíî ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àê-

òó "Ïðî âñòàíîâëåííÿ ìîðàòîð³þ íà ðîçì³ùåí-

íÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñ-

ïîðò³ â ì³ñò³ Êèºâ³". Ìåòîþ ïðèéíÿòòÿ ïðîåê-

òó ðîçïîðÿäæåííÿ º ñèñòåìàòèçàö³ÿ ðåêëàìíèõ

çàñîá³â òà ñïåö³àëüíèõ êîíñòðóêö³é, ðîçì³ùå-

íèõ ó ì³ñò³, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ Ïîëîæåííÿ ïðî

ïàñïîðòèçàö³þ ïðîñïåêò³â, ìàéäàí³â, âóëèöü,

ïëîù, áóëüâàð³â, óçâîç³â, ïðîâóëê³â, øîñå, 

íàáåðåæíèõ Êèºâà, à òàêîæ ïðèâåäåííÿ çîâ-

í³øíüîãî âèãëÿäó ñòîëèö³ äî ºâðîïåéñüêèõ

ñòàíäàðò³â.

Ìîðàòîð³é áóäå ïîøèðþâàòèñÿ íà ïðèéîì

çàÿâ ïðî íàäàííÿ äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè. Çàáîðîíà íå ïîøèðþâàòè-

ìåòüñÿ íà òàê³ âèäè ðåêëàìíèõ çàñîá³â, ÿê òóì-

áè, îá'ºìíî-ïðîñòîðîâ³ êîíñòðóêö³¿, ùî ñòîÿòü

îêðåìî, ðåêëàìí³ âèâ³ñêè íà áóäèíêó (áóä³âë³),

ñïîðóä³.

Ó Äåïàðòàìåíò³ ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é íàãî-

ëîøóþòü, ùî ïðîåêò ðîçïîðÿäæåííÿ íå çì³íþº

³ íå ñêàñîâóº ÿêèõîñü íîðì êîíêðåòíèõ çàêî-

íîäàâ÷èõ àêò³â ÷è ïðàâîâèõ àêò³â â ö³ëîìó, íå

º íåïðàâîì³ðíèì îáìåæåííÿì êîíêóðåíö³¿, à

ëèøå òèì÷àñîâî â³äêëàäàº ïðîöåñ ïðèéîìó äî-

êóìåíò³â íà ðîçì³ùåííÿ äåÿêèõ îá'ºêò³â çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè òà ðåêëàìè íà òðàíñïîðò³ �

Íîâèíè

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

П
опри складну ситуацію
в країні, Київ готується
відзначати День Пере�
моги та вшанувати тих

людей, які майже 70 років тому
вибороли мирне небо для при�
йдешніх поколінь. Вітати вете�
ранів уже розпочали — напере�
додні 9 травня голова КМДА Во�
лодимир Бондаренко традицій�
но завітав до Київського госпі�
талю ветеранів ВВВ. Він запев�
нив: незважаючи на труднощі
столичного бюджету, турбота
про визволителів залишається
для міської влади пріоритетом.
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Голова�КМДА�Володимир�Бондарен�о�привітав�пацієнтів�Київсь�о�о��оспіталю�ветеранів�ВВВ�з�прийдешнім�Днем�Перемо�и�та�висловив�шан"

за�їхній�подви�,�пам`ять�про�я�ий�житиме�"�ві�ах�
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Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

22��вітня�2014�р.�за�№�11/1064

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

22��вітня�2014�р.�за�№�12/1065

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

22��вітня�2014�р.�за�№�13/1066

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Хрещатик 2 6 травня 2014 року

Про проведення спортивно
масового заходу 
“Відкритий Київський марафон 2014”

Розпорядження № 492 від 25 квітня 2014 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку організації та

проведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно
про

світницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24 червня 1999 року № 317/418 та з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив��ТОВ�“Топ�Ран”�що-

до� проведення� в� місті� Києві� 27� �вітня� 2014

ро���з�08�"од.�00�хв.�до�16�"од.�00�хв.�спор-

тивно-масово"о�заход��“Від�ритий�Київсь�ий

марафон�2014”�(далі —�Захід)�за�маршр�том:

Контра�това� площа —� в�лиця� Са"айдачно-

"о —�в�лиця�Андріївсь�а —�в�лиця�Набереж-

но-Хрещатиць�а —�Гавансь�ий�міст —�в�лиця

Набережно-Рибальсь�а —� Мос�овсь�ий

міст —�проспе�т�Генерала�Ват�тіна —�в�лиця

Петра� Верши"ори —� в�лиця� Райд�жна —

б�львар�Перова —�проспе�т�Визволителів —

Броварсь�ий� проспе�т —�міст�Метро —�На-

бережне�шосе —�в�лиця�Набережно-Хреща-

тиць�а —� в�лиця� Андріївсь�а —� в�лиця� Са-

"айдачно"о.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під"отов���та�проведення�Заход��взяло�на�се-

бе�ТОВ�“Топ�Ран”.

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

спорт�� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої� місь-

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

ністрації)� сприяти� своєчасном�� вирішенню

ор"анізаційних� питань� щодо� проведення

Заход�.

4.�Департамент��транспортної� інфрастр��-

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

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

��встановленом��поряд���внести�зміни���ро-

бот�� маршр�тів� наземно"о� пасажирсь�о"о

транспорт�,�шлях�слід�вання�я�их�проходить

в�лицями,�де�б�де�проводитися�Захід.

5.�ТОВ�“Топ�Ран”�забезпечити�дотримання

Правил�бла"о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них� рішенням� Київсь�ої� місь�ої� ради� від� 25

"р�дня�2008�ро���№ 1051/1051,�під�час�під"о-

тов�и�та�проведення�Заход��і�відновлення�по-

р�шено"о� бла"о�строю� �� зв’яз��� з� встанов-

ленням�сценічних� �онстр��цій� на�Контра�то-

вій�площі�з�26��вітня�2014�ро���до�27��вітня

2014�ро��.

6.� Департамент�� охорони� здоров’я� ви�о-

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

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

печити� чер"�вання�бри"ад�швид�ої�медичної

допомо"и�під�час�проведення�Заход�.

7.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити:

7.1.�Охорон��"ромадсь�о"о�поряд���та�пе-

ре�риття�р�х��транспорт��під�час�проведення

Заход��з�07�"од.�00�хв.�до�16�"од.�00�хв.�27

�вітня�2014�ро���за�в�азаним�в�п�н�ті�1�цьо"о

розпорядження�маршр�том�та�з�06�"од.�00�хв.

до�24� "од.� 00� хв.� 26� �вітня�2014�ро��� і� з� 01

"од.�00�хв.�до�18�"од.�00�хв.�27��вітня�2014�ро-

��� (на� період� монтаж�/демонтаж�� сценічних

�онстр��цій� на� Контра�товій� площі,� в�лиці

Са"айдачно"о).

7.2.� С�проводження� мотоци�лами� ДАІ

�часни�ів�Заход��по�міст��Києв��за�маршр�-

том,� в�азаном�� в� п�н�ті� 1� цьо"о� розпоря-

дження.

8.�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

Про внесення змін до Тарифів на виробництво 
та постачання теплової енергії, що виробляється котельнею

Приватного акціонерного товариства “ОРФЕЙ”
Розпорядження № 390 від 7квітня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України
“Про житлово
комунальні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 951 “Про
зниження ціни на природний газ”, від 01 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до фор

мування тарифів на житлово
комунальні послуги”, від 28 грудня 1992 р. № 731 “Про затвердження Положен

ня про державну реєстрацію нормативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, з
метою коригування тарифів:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�виробництво

та�постачання�теплової�енер"ії,�що�виробляє-

ться��отельнею�Приватно"о�а�ціонерно"о�то-

вариства� “ОРФЕЙ”,� встановлених� розпоря-

дженням� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої�місь-

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

трації)�від�20�січня�2012�р.�№ 79,�зареєстро-

ваних���Головном���правлінні�юстиції���м.�Ки-

єві�08�люто"о�2012�р.�за�№�3/920,�ви�лавши

їх�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.� Це� розпорядження� набирає� чинності� з

дня�йо"о�оприлюднення.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

24�січня�2012�р.�№�79

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о

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

місь�ої�державної�адміністрації)

7��вітня�2014�р.�№�390)

Тарифи
на виробництво та постачання теплової енергії, що виробляється

котельнею Приватного акціонерного товариства "ОРФЕЙ"

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Інші споживачі (крім населення) 606,91 728,29

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до Тарифів на виробництво 
і постачання теплової енергії для потреб населення, 

бюджетних установ та інших споживачів, що встановлюються
Державному підприємству “Головний навчальний 

та сертифікаційний центр цивільної авіації України”
Розпорядження № 391 від 7 квітня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України
“Про житлово
комунальні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 951 “Про
зниження ціни на природний газ”, від 01 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до фор

мування тарифів на житлово
комунальні послуги”, від 28 грудня 1992 р. № 731 “Про затвердження Положен

ня про державну реєстрацію нормативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, з
метою коригування тарифів:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�виробниц-

тво� і� постачання� теплової� енер"ії� для� по-

треб�населення,�бюджетних��станов�та� ін-

ших� споживачів,�що� встановлюються�Дер-

жавном��підприємств��“Головний�навчаль-

ний� та� сертифі�аційний� центр� цивільної

авіації� У�раїни”,� встановлених� розпоря-

дженням� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

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

адміністрації)� від� 29� "р�дня� 2012� р.

№ 2388,� зареєстрованих� �� Головном�

�правлінні� юстиції� �� м.� Києві� 18� січня�

2013�р.�за�№�4/996,�ви�лавши�їх�в�новій�ре-

да�ції,�що�додається.

2.� Це� розпорядження� набирає� чинності� з

дня�йо"о�оприлюднення.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

29�"р�дня�2012�р.�№�2388

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о

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

місь�ої�державної�адміністрації)

7��вітня�2014�р.�№�391)

Тарифи
на виробництво і постачання теплової енергії 

для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів, 
що встановлюються Державному підприємству 

"Головний навчальний 
та сертифікаційний центр цивільної авіації України"

№ п/п Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал 

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 169,38 203,26

2. Бюджетні установи 503,06 603,67

3. Інші споживачі (крім населення) 592,10 710,52

Про внесення змін до Тарифів на виробництво 
і постачання теплової енергії 

для потреб бюджетних установ, що встановлюються 
Публічному акціонерному товариству 

“Камет”
Розпорядження № 392 від 7 квітня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України
“Про житлово
комунальні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 951 “Про
зниження ціни на природний газ”, від 01 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до фор

мування тарифів на житлово
комунальні послуги”, від 28 грудня 1992 р. № 731 “Про затвердження Положен

ня про державну реєстрацію нормативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, з
метою коригування тарифів:

1.� Унести� зміни� до� Тарифів� на� вироб-

ництво� і� постачання� теплової� енер"ії� для

потреб� бюджетних� �станов,� що� встанов-

люються� П�блічном�� а�ціонерном�� това-

риств�� “Камет”,� встановлених� розпоря-

дженням� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

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

адміністрації)� від� 24� січня� 2013� р.�№ 79,

зареєстрованих� �� Головном�� �правлінні

юстиції� �� м.� � Києві� 06� люто"о� 2013� р.� за�

№�10/1002,� ви�лавши� їх� в� новій� реда�ції,

що�додається.

2.� Це� розпорядження� набирає� чинності� з

дня�йо"о�оприлюднення.

Голова В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 36 травня 2014 року

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

22��вітня�2014�р.�за�№�13/1066

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан�

Київсь�ої�місь�ої��ради��(Київсь�ої

місь�ої��державної��адміністрації)

24�січня�2013�р.�№�79

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о

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

місь�ої�державної�адміністрації)

7��вітня�2014�р.�№�392)

Тарифи
на виробництво і постачання теплової енергії 

для потреб бюджетних установ, що встановлюються 
Публічному акціонерному товариству "Камет"

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 491,92 590,30

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про внесення змін до Тарифів на теплову енергію 
для потреб бюджетних установ та інших споживачів, 

що встановлюються Приватному підприємству “Бонвояж”
Розпорядження № 393 від 7 квітня 2014 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 7 Закону України
“Про житлово
комунальні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 951 “Про
зниження ціни на природний газ”, від 01 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до фор

мування тарифів на житлово
комунальні послуги”, від 28 грудня 1992 р. № 731 “Про затвердження Положен

ня про державну реєстрацію нормативно
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, з
метою коригування тарифів:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)

07�люто"о�2013�р.�№�162

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо"о

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

місь�ої�державної�адміністрації)

7��вітня�2014�р.�№�393)

1.� Унести� зміни� до� Тарифів� на� теплов�

енер"ію�для�потреб�бюджетних��станов�та�ін-

ших�споживачів,�що�встановлюються�Приват-

ном��підприємств�� “Бонвояж”,� встановлених

розпорядженням� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київ-

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

ної� адміністрації)� від� 07� люто"о� 2013� р.

№ 162,� зареєстрованих� �� Головном�� �прав-

лінні�юстиції���м.�Києві�26�люто"о�2013�р.�за

№�13/1005,�ви�лавши�їх�в�новій�реда�ції,�що

додається.

2.� Це� розпорядження� набирає� чинності� з

дня�йо"о�оприлюднення.

Голова В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

22��вітня�2014�р.�за�№�14/1067

Зареєстровано�

в�Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві

22��вітня�2014�р.�за�№�14/1067

Тарифи
на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів, 

що встановлюються Приватному підприємству "Бонвояж"

№
п/п Споживачі

Тариф, грн за 1 Гкал 

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 626,89 752,27

2. Інші споживачі (крім населення) 736,91 884,29

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про виконання робіт з реконструкції кабельних 
мереж напругою 10 кВ на вулицях Жмеринській, Петра Чаадаєва,

Академіка Кіпріанова, Якуба Коласа, Героїв Космосу, 
Комісара Рикова, Василя Верховинця, Авторемонтній 

в Святошинському районі
Розпорядження № 508 від 28 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 24 жовтня 2013 року № 030/52/1
9178, 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� з� 28� �вітня�2014�ро���до�05� "р�дня

2014�ро���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції��а-

бельних�мереж�напр�"ою�10��В�з�част�овим

розриттям� трот�арів� на� в�лицях� Жмерин-

сь�ій,�Петра�Чаадаєва,�А�адемі�а�Кіпріанова,

Я��ба�Коласа,�Героїв�Космос�,�Комісара�Ри-

�ова,� Василя� Верховинця,� Авторемонтній� та

проїзних� частин� в�лиць� Героїв� Космос�,�Ва-

силя� Верховинця,� Жмеринсь�ої,� Петра� Ча-

адаєва,�Я��ба�Коласа,�Комісара�Ри�ова,�Ав-

торемонтної.

Перехід�проїзних�частин�в�лиць�Героїв�Кос-

мос�,� Василя� Верховинця� здійснити� за�ри-

тим�способом�методом�"оризонтально"о�б�-

ріння.

Перехід� проїзних� частин� в�лиць� Жмерин-

сь�ої,�Петра�Чаадаєва,�Я��ба�Коласа,�Коміса-

ра� Ри�ова,� Авторемонтної� здійснити� від�ри-

тим�способом.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо"�чинно-

"о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.2.� Розробити� та� по"одити� в� �правлінні

ДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимча-

сової�ор"анізації�дорожньо"о�р�х�.

2.3.� Під� час� ви�онання� б�дівельних� робіт

необхідно� забезпечити� вільний� і� безпечний

прохід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до

приле"лих� б�дин�ів� і� �станов,� встановивши

відповідн��о"орож�,�а�та�ож���разі�необхідно-

сті� — пішохідні� міст�и� шириною� не� менше

1,5 м.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з"ідно�з�Правилами

бла"о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.� Після� завершення� робіт� відновити

по�риття�проїзних� частин� (заїзди�в�двори)

за�типом� існ�ючо"о,�по�риття�трот�арів�на

повн�� ширин�� відновити� фі"�рними� еле-

ментами�мощення�та�передати� їх�за�а�том

�ом�нальном�� підприємств�� “Шляхово-

е�спл�атаційне� �правління� по� ремонт�� та

�триманню� автомобільних� шляхів� та� спо-

р�д�на�них�Святошинсь�о"о�район�”�м.�Ки-

єва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент�� �апітально"о� б�дівництва

СТРУКТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗ-

ДІЛУ� “КИЇВСЬКІ� ЕЛЕКТРИЧНІ� МЕРЕЖІ”� ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”�Лесь�іва�П.�Д.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Про виконання робіт з реконструкції кабельних 
мереж напругою 10 кВ на вулицях Кільцева Дорога, 

Жмеринській, Зодчих, бульварі Ромена Роллана, 
проспекті Леся Курбаса в Святошинському районі

Розпорядження № 509 від 28 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 24 жовтня 2013 року № 030/52/1
9179, 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� з� 28� �вітня�2014�ро���до�09� "р�дня

2014�ро���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції��а-

бельних�мереж�напр�"ою�10��В�з�част�овим

розриттям�трот�арів�на�в�лицях�Кільцева�До-

ро"а,�Жмеринсь�ій,�Зодчих,�б�льварі�Ромена

Роллана,�проспе�ті�Леся�К�рбаса�та�проїзних

частин� в�лиць� Кільцева� Доро"а,� Жмерин-

сь�ої,� Зодчих,� проспе�т�� Леся� К�рбаса� з

част�овим�обмеженням�р�х��транспорт�.

Перехід� проїзних� частин� в�лиці� Кільцева

Доро"а,� проспе�т�� Леся� К�рбаса� здійснити

за�ритим�способом�методом�"оризонтально-

"о�б�ріння.

Перехід� проїзних� частин� в�лиць� Жмерин-

сь�ої,�Зодчих�здійснити�від�ритим�способом.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо"�чинно-

"о� за�онодавства� щодо� поряд��� ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.2.� Розробити� та� по"одити� в� �правлінні

ДАІ�ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимча-

сової�ор"анізації�дорожньо"о�р�х�.

2.3.� Під� час� ви�онання� б�дівельних� робіт

необхідно� забезпечити� вільний� і� безпечний

прохід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до

приле"лих� б�дин�ів� і� �станов,� встановивши

відповідн��о"орож�,�а�та�ож���разі�необхідно-

сті� — пішохідні� міст�и� шириною� не� менше

1,5 м.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з"ідно�з�Правилами

бла"о�строю� м.� Києва,� затвердженими� рі-

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

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�ти-

пом� існ�ючо"о,� по�риття� трот�арів� на� повн�

ширин�� відновити� фі"�рними� елементами

мощення� та�передати� їх� за�а�том��ом�наль-

ном��підприємств��“Шляхово-е�спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомо-

більних� шляхів� та� спор�д� на� них� Святошин-

сь�о"о�район�”�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент�� �апітально"о� б�дівництва

СТРУКТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗ-

ДІЛУ� “КИЇВСЬКІ� ЕЛЕКТРИЧНІ� МЕРЕЖІ”� ПАТ

“КИЇВЕНЕРГО”�Лесь�іва�П.�Д.

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

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

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

з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

Про деякі питання встановлення пам’ятних знаків 
в місті Києві

Розпорядження № 516 від 28 квітня 2014 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради

від 13 листопада 2013 року № 432/9920 “Про затвердження Порядку найменування об’єктів міського підпо

рядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фі

зичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві”, з метою оптимізації роз

гляду питань, пов’язаних з увічненням та вшануванням на території міста Києва пам’яті видатних діячів і ви

значних історичних подій шляхом встановлення пам’ятних знаків, та в межах функцій органу місцевого са

моврядування:

1.�Утворити��омісію�з�питань�встановлення

пам’ятних�зна�ів�в�місті�Києві�та�затвердити�її

с�лад,�що�додається.

2.�Затвердити�Положення�про��омісію�з�пи-

тань� встановлення� пам’ятних� зна�ів� в� місті

Києві,�що�додається.

3.�Комісії�з�питань�встановлення�пам’ятних

зна�ів� в� місті� Києві� роз"лядати� �лопотання

про� встановлення� на� території� міста� Києва

пам’ятних�зна�ів,�що�надходять�до�ви�онав-

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

місь�ої� державної� адміністрації),� за� наявно-

сті:� історичної�або� істори�о-біо"рафічної�до-

від�и� про� особ�� чи� подію,� що� �вічнюється;

чорново"о� ес�із�� пам’ятно"о� зна�а,� меморі-

альної� дош�и� та� пропозиції� стосовно� те�ст�

напис��на�ньом�;�письмової�з"оди�ініціаторів

�лопотання� про� встановлення� пам’ятно"о

зна�а� (далі —� Ініціатор)� стосовно� фінанс�-

вання� робіт� з� прое�т�вання,� ви"отовлення,

встановлення�пам’ятно"о�зна�а;�листа-з"оди

власни�а/балансо�трим�вача�нежитлової�б�-

дівлі,�на�я�ій�має�б�ти�розміщено�меморіаль-

н��дош��.

4.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої� державної� адміністрації)� після

роз"ляд���лопотання�Ініціатора��омісією�з�пи-

тань� встановлення� пам’ятних� зна�ів� в� місті

Києві:

4.1.�Направляти�Ініціаторам�письмові�пові-

домлення�про�рішення��омісії�з�питань�вста-

новлення�пам’ятних�зна�ів�в�місті�Києві;

4.2.�Розробляти�в�межах� �омпетенції� про-

е�ти�розпоряджень�ви�онавчо"о�ор"ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�щодо�встановлення�меморі-

альної�дош�и.

5.�Управлінню�охорони���льт�рної�спадщи-

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

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

після� прийняття� рішення� �омісією� з� питань

встановлення� пам’ятних� зна�ів� в� місті� Києві

забезпечити� роз"ляд� і� по"одження� ес�із�

(прое�т�)�меморіальної�дош�и,�безпосереднє

місце� її� встановлення� та� по"одження� те�ст�

напис�� ��раїнсь�ою� мовою� на� меморіальній

дошці.

6.�Департамент��архіте�т�ри�та�містоб�д�-

вання� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

ції)�після�роз"ляд���лопотання�Ініціатора��омі-

сією�з�питань�встановлення�пам’ятних�зна�ів

в�місті�Києві:

6.1.�Розробляти�в�межах� �омпетенції� про-

е�ти�розпоряджень�ви�онавчо"о�ор"ан��Київ-

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

ної�адміністрації)�щодо�встановлення�пам’ят-

но"о�зна�а�(�рім�меморіальної�дош�и);

6.2.�Ор"анізов�вати�роз"ляд�та�по"одження
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ес�ізно"о�прое�т��пам’ятно"о�зна�а�(�рім�ме-

моріальної�дош�и)�на�Се�ції�дизайн��(х�дож-

ньої� ради)� архіте�т�рно-містоб�дівної� ради

при�Департаменті�містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

за��мови�по"одження�ініціаторами�те�ст��на-

пис����раїнсь�ою�мовою�на�пам’ятном��зна��

в�Інстит�ті���раїнсь�ої�мови�Національної�а�а-

демії�на���У�раїни.

7.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�розпоря-

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Бондаренко

Затверджено

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

(Київсь�ої�державної�адміністрації)�28.04.2014�№�516

Склад 
комісії з питань встановлення пам’ятних знаків в місті Києві

Долінсь�а�О�сана�Ми�олаївна заст�пни��"олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації-�ерівни��апарат�,�"олова��омісії

Хонда�Марина�Петрівна дире�тор�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій,�за-

ст�пни��"олови��омісії

Шибанов�Ярослав�Ми�олайович начальни�� відділ�� з� с�спільно-політичних� питань

�правління�з�питань�вн�трішньої�політи�и�та�зв’яз�ів

з�"ромадсь�істю�Департамент��с�спільних��ом�ні�а-

цій,�се�ретар��омісії

Біло�інь�Сер"ій�Іванович провідний� на��овий� співробітни�� Інстит�т�� історії

У�раїни�НАН�У�раїни�(за�з"одою)

Б�ря��Лариса�Іванівна завід�вач�відділ��дослідження�вплив��на�національ-

н��пам’ять�соціально�і�національно-��льт�рних�чин-

ни�ів�У�раїнсь�о"о�інстит�т��національної�пам’яті�(за

з"одою)

Кальниць�ий�Михайло�Борисович член��оле"ії�Київсь�ої�місь�ої�ор"анізації��У�раїнсь�о-

"о�товариства�охорони�пам’ято��історії�і���льт�ри�(за

з"одою)

Кравчен�о�Олена�Оле�сандрівна� завід�юча�се�тором�реабілітації�історичної�заб�дови

�правління� ре"�лювання� заб�дови� міста� Департа-

мент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

Маніфасова�Тетяна�Гри"орівна дире�тор�ДП� “Все��раїнсь�ий� на��ово-методичний

та� дослідно-інформаційний� центр� архіте�т�рної

спадщини”� Міністерства� ре"іонально"о� розвит��,

б�дівництва�та�житлово-�ом�нально"о�"осподарства

У�раїни�(за�з"одою)

Нов"ородсь�ий�Сер"ій�Оле�сандрович заст�пни��начальни�а�Управління�охорони���льт�р-

ної�спадщини

Терес�Наталія�Володимирівна доцент��афедри�етноло"ії�та��раєзнавства� історич-

но"о�фа��льтет��Київсь�о"о�національно"о��ніверси-

тет��імені�Тараса�Шевчен�а�(за�з"одою)

Тимчен�о�Оле�сандра�Володимирівна начальни��відділ��облі��,�майна�та�охорони�пам’ято�

Управління�охорони���льт�рної�спадщини

Заступник голови — керівник апарату
О. Долінська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан�

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

28��вітня�2014�р.�№�516

Положення про комісію з питань встановлення пам’ятних знаків 
в місті Києві

1.�Комісія�з�питань�встановлення�пам’ятних

зна�ів�в�місті�Києві�(далі —�Комісія)�є�постій-

но� діючим� �онс�льтативно-дорадчим� ор"а-

ном�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

я�ий�створюється�з�метою�"либо�о"о�фахово-

"о�вивчення�питань�про��вічнення�пам’яті�ви-

значних� діячів� і� подій� ��формі� встановлення

пам’ятних�зна�ів���місті�Києві.

2.�Персональний�с�лад�Комісії�затвердж�є-

ться� розпорядженням� ви�онавчо"о� ор"ан�

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

жавної�адміністрації).

До� с�лад�� Комісії� входять� представни�и

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

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

жавної�адміністрації),� � ��чені-істори�и,�мово-

знавці,��раєзнавці,�пам’ят�ознавці,�архіте�то-

ри�та�інші�представни�и�"ромадсь�ості.

Комісія� �творюється� �� с�ладі� "олови,� за-

ст�пни�а�"олови,�се�ретаря�та�членів�Комісії.

3.�Робота�Комісії�проводиться�"ласно.�У�за-

сіданнях�Комісії�за�запрошенням�"олови��омі-

сії� мож�ть� брати� �часть� деп�тати� Київсь�ої

місь�ої� ради,� представни�и� засобів� масової

інформації�та�"ромадсь�ості�міста.�Участь�де-

п�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�ре"ламент�єть-

ся� за�онами�У�раїни� “Про�місцеве� самовря-

д�вання�в�У�раїні”,�“Про�стат�с�деп�татів�міс-

цевих�рад”�та�Ре"ламентом�Київсь�ої�місь�ої

ради.

4.�Комісія�не�роз"лядає�питання�щодо�спо-

р�дження�(створення)�пам’ятни�ів�і�мон�мен-

тів,� а� та�ож� щодо� встановлення� пам’ятних

зна�ів�на�територіях��ладовищ�міста�Києва.

5.�За�рез�льтатами�роз"ляд���лопотань�Ко-

місія:

підтрим�є��лопотання�і�ре�оменд�є�встано-

вити� пам’ятний� зна�,� переносить� роз"ляд

�лопотання�на�термін,�визначений�Комісією,��

зв’яз���із�необхідністю�отримання�додат�ових

відомостей�та�до��ментів,�відхиляє��лопотан-

ня,� ре�оменд�є� ініціатор�� �вічнити� пам’ять

визначно"о� діяча� або� події� в� іншій� формі

(встановити�пам’ятний�зна��в�інтер’єрі�або�на

за�ритій� території)� й� інформ�вати� Комісію

про�це.

6.� При� роз"ляді� питань� про� встановлення

пам’ятних�зна�ів�Комісія�врахов�є,�що:

пам’ятні� зна�и,� меморіальні� дош�и� вста-

новлюються,�я��правило,�не�раніше�ніж�через

1�рі��після�до�онаної�історичної�події�чи�смер-

ті�особи,�пам’ять�я�ої��вічнюється;

на�з"ад���про�визначно"о�діяча�чи�подію�в

межах� міста� Києва� може� б�ти� встановлено,

я�� правило,� тіль�и� один� пам’ятний� зна�/ме-

моріальн��дош�� —�на�б�дівлях,�де�проживав

або�працював�визначний�діяч�або�в/біля�я�их

відб�лася�визначна�подія;

я�що� пам’ять� особи� вже� �вічнена� в� інших

формах�(присвоєння�імені��станові,�наймен�-

вання� в� йо"о� честь� в�лиці,� с�вер�,� станції

метрополітен�,� встановлення� пам’ятни�а,

бюста),�пам’ятний�зна�,�я��правило,�не�вста-

новлюється.

7.�Комісія�може�ініціювати�та�ре�оменд�ва-

ти�встановлення�пам’ятних�зна�ів�із��вічнення

пам’яті�визначних�діячів�та�подій,�що�відб�ли-

ся� в� місті� Києві,� за� рах�но�� �оштів� місь�о"о

бюджет��в�рам�ах�відповідних�цільових�про-

"рам.

8.�Формою�роботи�Комісії�є�засідання.�За-

сідання� Комісії� проводиться� не� рідше� ніж

один� раз� на� �вартал.� Засідання� вважається

правомочним,�я�що�на�ньом��прис�тні�більше

половини�членів�Комісії.

9.�Голова�Комісії� �ер�є�роботою�Комісії� та

"олов�є�на�її�засіданнях.�У�разі�відс�тності�"о-

лови� Комісії� засідання� проводить� заст�пни�

"олови�Комісії,

10.�Рішення�Комісії�вважається��хваленим,

я�що� за� ньо"о� про"олос�вали�не�менше�2/3

членів�Комісії,�прис�тніх�на�засіданні.�Рішення

Комісії� оформлюється� �� ви"ляді� прото�ол�,

я�ий�підпис�є�"олов�ючий�та�се�ретар�Комі-

сії.�Члени�Комісії,�що�"олос�вали�“проти”,�ма-

ють� право� надати� письмово� до� прото�ол�

свою�о�рем��д�м��.

11.�Голова,�заст�пни��"олови,�се�ретар�та

члени�Комісії�працюють�на�"ромадсь�их�заса-

дах.

12.� Пропозиції� та� ре�омендації� Комісії� мо-

ж�ть�реаліз�ватися�шляхом�видання�розпоря-

джень�ви�онавчо"о�ор"ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

прое�ти�я�их�"от�ють�відповідні�департаменти

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

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

13.�Ор"анізаційне�забезпечення�роботи�Ко-

місії�здійснює�Департамент�с�спільних��ом�-

ні�ацій� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої� місь�ої

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

ції).

Заступник голови — керівник апарату 
О. Долінська

Про затвердження адресного переліку виконання робіт 
з підготовки житлового фонду у місті Києві у 2014 році 

до роботи в зимових умовах
Розпорядження № 491 від 25 квітня 2014 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самовряду

вання в Україні”, рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 “Про бюджет міста Ки

єва на 2014 рік”, з метою належної підготовки житлового фонду міста Києва до осінньо
зимового періоду
2014
2015 року, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�адресний�перелі��ви�онання

робіт� з� під"отов�и� житлово"о� фонд�� �� місті

Києві���2014�році�до�роботи�в�зимових��мо-

вах,�що�додається.

2.�Визначити�замовни�ом�ви�онання�робіт

з�під"отов�и�житлово"о�фонд����місті�Києві��

2014�році�до�роботи�в�зимових��мовах�відпо-

відно�до�п�н�т��1�цьо"о�розпорядження�Ком�-

нальне�підприємство�“Дире�ція�з��апітально-

"о� б�дівництва� та� ре�онстр��ції� “Київб�дре-

�онстр��ція”.

3.� Департамент�� житлово-�ом�нальної� ін-

фрастр��т�ри� ви�онавчо"о� ор"ан�� Київсь�ої

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

міністрації)�профінанс�вати�ви�онання�робіт�з

під"отов�и� житлово"о� фонд�� �� місті� Києві� �

2014�році�відповідно�до�п�н�т��1�цьо"о�розпо-

рядження�за�рах�но���оштів�на�2014�рі��за��о-

дом�тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��ре-

дит�вання�місцевих�бюджетів:� 100102� “Капі-

тальний� ремонт� житлово"о� фонд�� місцевих

ор"анів�влади”�в�с�мі�60000,00�тис.�"рн.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо"о�ор"ан�

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

25��вітня�2014�р.�№�491

Адресний перелік виконання робіт з підготовки житлового фонду 
у місті Києві у 2014 році до роботи в зимових умовах

№ Балансоутримувач
будинку

Адреса Орієнтовна
вартість
тис.грн

Вид робіт

1 2 3 5 6

Голосіївський район

1 КП "Дирекція з
управління та
обслуговування
житлового фонду
Голосіївського
району" (КП
Дирекція...)

вул. Володимирська, 79*а 130,0 ремонт покрівлі

2 вул. Жилянська,30/32*а 270,0 ремонт покрівлі

3 просп. Науки,70/1 100,0 ремонт покрівлі

4 просп. 40*річчя Жовтня, 126 к.1 250,0 ремонт покрівлі

5 вул. Ямська,6/31 180,0 ремонт покрівлі

6 вул. Червонопрапорна,46 250,0 ремонт покрівлі

7 вул. Деміївська,35 80,0 ремонт покрівлі

8 Стратегічне шосе,2*а 210,0 ремонт покрівлі

9 вул. Тарасівська,16 190,0 ремонт покрівлі

10 вул. Васильківська,53 к.4 320,0 ремонт покрівлі

11 вул. Академіка Глушкова,35 80,0 ремонт покрівлі

12 ЖБК"Темп*12" вул. Василя Касіяна, 2 360,0 ремонт покрівлі

13 КП Дирекція.... вул. Казимира Малевича,111 210,0 ремонт покрівлі

14 вул. Василя Касіяна, 10*а 210,0 ремонт покрівлі

15 вул. Васильківська,6 160,0 ремонт покрівлі

16 вул. Васильківська,49 к. 1 405,0 утеплення торцевої стіни фасаду

17 вул. Новопирогівська,25 168,0 утеплення фасаду

18 пров.Василя Жуковського, 10 150,0 утеплення фасаду

19 вул. Ломоносова.27 50,0 утеплення фасаду

20 просп. Академіка Глушкова,37 50,0 утеплення фасаду

21 просп. 40*річчя Жовтня,5 164,00 утеплення торцевої стіни фасаду

22 вул. Якубовського,7 510,00 утеплення фасаду

23 ОСББ "Горького 165" вул. Горького, 165 503,00 утеплення фасаду

24 КП Дирекція.... вул. Червоноармійська,114 50,00 ремонт систем холодного
водопостачання

25 вул. Деміївська,55 44,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання

26 вул. Володі Дубініна, 16 170,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання,
центрального опалення

27 КП Дирекція.... вул. Васильківська,49 к. 2 42,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання

28 вул. Васильківська.49 к. 3 42,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання

29 вул. Лятошинського, 14А 42.00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання

30 вул. Теремківська, 13 80,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання,
центрального опалення,
каналізаційних мереж

31 вул. Новопирогівська,27/2 50,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання,
центрального опалення
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32 ОСББ "Темп�13" вул. Голосіївська, 16 90,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання,
центрального опалення

33 ОСББ "Вчитель" вул. Васильківська,4 90,00 ремонт систем холодного,
гарячого водопостачання,
центрального опалення

34 КП Дирекція ... вул. Микільсько�Ботанічна,5 50,00 ремонт електричних мереж

35 вул. Микільсько�Ботанічна,7/9 50,00 ремонт електричних мепеж

36 вул. Лятошинського, 26�а 50,00 ремонт електричних мереж

37 вул. Саксаганського, 43 50,00 ремонт електричних мереж

38 просп. Науки,35, к.З 80,00 ремонт систем холодного
водопостачання, каналізаційних
мереж

39 просп. Науки, 61 20,00 заміна насосного обладнання
центрального опалення

Разом по району 6000,0

Дарницький район

1 КП "Дирекція
замовника з
управління
житлового
господарства
Дарницького району
м. Києва" (КП
"Дирекція...)

просп. Миколи Бажана, 5�В 77,0 ремонт покрівлі

2 вул. Ревуцького, 24/4 300,0 ремонт покрівлі

3 вул. Декабристів, 12/37 68,0 ремонт покрівлі

4 вул. Ревуцького, 35 293,3 ремонт покрівлі

5 вул. Лариси Руденко,15/14 58,0 ремонт покрівлі

6 вул. Здолбунівська, 9 270,0 ремонт покрівлі

7 вул. Княжий Затон, 17�Б 98,0 ремонт покрівлі

8 вул. Архітектора Вербицького,
26

300,0 ремонт покрівлі

9 КП "Господар"
Дарницького району
м. Києва

вул. Славгородська, 2/10 245,0 ремонт покрівлі

10 Харківське шосе, 21 430,0 ремонт покрівлі

11 вул. Вереснева, 5 390,0 ремонт покрівлі

12 Харківське шосе, 21/1 297,0 ремонт покрівлі

13 ЖБК "Вчитель�3" вул. Ревуцького, 13 80,0 ремонт покрівлі

14 ОСББ "Еверест" вул. Гришка, 9 50,0 ремонт покрівлі

15 ОСББ "Зеніт" Просп. Петра Григоренка, 36А 60,0 ремонт покрівлі

16 ОСББ "Співдружність" Просп. Петра Григоренка, 38 80,0 ремонт покрівлі

17 ОСББ "Чотирна�
дцятий будинок"

Вул. Бориса Гмирі, 9А 80,0 ремонт покрівлі

18 ОСББ "Дев'ятий вал" Вул. Бориса Гмирі, 9В 80,0 ремонт покрівлі

19 ОСББ "Господарник" Вул. Бориса Гмирі, 15 90,0 ремонт покрівлі

20 ОСББ "Мій дім" Вул. Бориса Гмирі, 8Б 80,0 ремонт покрівлі

21 КП Дирекція ... вул.Драгоманова, 7 268,1 утеплення фасаду

22 вул. Драгоманова, 7�А 286,1 утеплення фасаду

23 вул. Анни Ахматової, 5 262,5 утеплення фасаду

24 вул.Тростянецька, 8 52,5 утеплення фасаду

25 вул.Декабристів, 8 240,1 утеплення фасаду

26 ОСББ "Каштан" вул.Вишняківська, 17 100,0 утеплення фасаду

27 ОСББ "Білий Дім" вул. Гришка, 10 100,0 утеплення фасаду

28 ОСББ "Скарб" просп. Петра Григоренка, 38А 194,0 утеплення фасаду

29 ОСББ "Новодар�
ницьке 2011"

вул. Новодарницька, 6 100,0 утеплення фасаду

30 ОСББ
"Чотирнадцятий
будинок"

Вул. Бориса Гмирі, 9А 60.0 утеплення фасаду

31 ОСББ "Мій дім" Вул. Бориса Гмирі, 8Б 80,0 утеплення фасаду

32 КП "Господар"
Дарницького району
м. Києва

вул. Севастопольська, 12/22 30,0 заміна систем центрального
опалення

33 вул. Севастопольська, 16/27 30,0 заміна систем центрального
опалення

34 КП Дирекція ... Харківське шосе, 172�а 195,0 ремонт мереж центрального
опалення, холодного та гарячого
водопостачання

35 просп.Миколи Бажана, 5б 240,0 ремонт мереж центрального
опалення, холодного та гарячого
водопостачання

36 проса Миколи Бажана, 7і 240,0 ремонт мереж центрального
опалення, холодного та гарячого
водопостачання

37 просп. Миколи Бажана, 7г 95,4 ремонт  мереж центрального
опалення, холодного та гарячого
водопостачання

Разом по району 6000,00

Деснянський район

1 КП "Житлорембуд
сервіс"

вул. Опоре де Бальзака, 61 300,00 ремонт покрівлі

2 вул. Оноре де Бальзака. 63 225,00 ремонт покрівлі

3 вул. Миколи Закревського, 63 270,00 ремонт покрівлі

4 КП "Житлорембуд
сервіс"

вул. Миколи Закревського, 85�6 374,70 ремонт покрівлі

5 вул. Волкова, 10�а 148,50 ремонт покрівлі

6 вул. Волкова, 4�а 157,50 ремонт покрівлі

7 вул. Братиславська, 8�а 157,50 ремонт покрівлі

8 вул. Маршала Жукова,   53�а 157,50 ремонт покрівлі

9 вул. Маршала Жукова, 19�а 157,50 ремонт покрівлі

10 просп. Лісовий, 12�б 173,55 ремонт покрівлі

11 вул. Братиславська, 30�а 135,45 ремонт покрівлі

12 просп. Лісовий, 12�а 173,55 ремонт покрівлі

13 вул. Волкова, 10 148,50 ремонт покрівлі

14 ОСББ "Добробуд" вул. Теодора Драйзера, 5 100,0 ремонт покрівлі

15 КП "Житлорембуд
сервіс"

вул. Маршала Жукова, 53 266,00 утеплення фасаду

16 просп. Маяковського, 81/11 16,94 утеплення фасаду

17 бульв. Вигуровський, 3 22,00 ремонт систем центрального
опалення

18 вул. Олександра Сабурова, 9/61 100,00 ремонт мереж гарячого
водопостачання

19 ЖБК "Октава�2" вул. Вікентія Беретті,3 75,0 ремонт мереж холодного,
гарячого водопостачання

20 КП "Житлорембуд
сервіс"

вул. Олександра Сабурова, 17 102,00 ремонт систем гарячого
водопостачання, каналізаційних
мереж

21 вул. Закревського, 19�в 272,00 ремонт систем центрального
опалення, гарячого та холодного
водопостачання

22 проси. Лісовий, 12�б 525,11 ремонт систем центрального
опалення, гарячого, холодного
водопостачання, каналізаційних
мереж

23 вул. Братиславська, 30�а 153,7 ремонт систем центрального
опалення, гарячого та холодного
водопостачання

24 проси. Лісовий, 22 50,10 ремонт систем центрального
опалення

25 просп. Лісовий,12�а 249,475 ремонт електромереж

26 просп. Лісовий, 12�б 249,475 ремонт електромереж

27 вул. Космонавта Волкова, 10 264,78 ремонт електромереж

28 вул. Космонавта Волкова, 10�а 264,78 ремонт електромереж

29 ЖБК "Академічний�
11"

вул. Закревського, 13 52,06 ремонт мереж гарячого та
холодного водопостачання

30 ЖБК "Арсеналець�23" вул. Закревського, 11 52,06 ремонт мереж гарячого та
холодного водопостачання

31 ОСББ "Харчовик" просп. Лісовий, 4�а 122,1 ремонт мереж гарячого та
холодного водопостачання

32 ОСББ�8 вул. Братиславська, 20 226,17 заміна обладнання
індивідуального теплопункту

33 ЖБК "Дніпровський�
2"

вул. Шолом�Алейхема, 14 132,0 заміна обладнання
індивідуального теплопункту

34 ОСББ "Добробуд" вул. Драйзера, 5 50,0 ремонт систем холодного
водопостачання

35 ЖК�3 просп. Володимира
Маяковського, 77

75,0 ремонт систем гарячого,
холодного водопостачання

Разом по району 6000,0

Дніпровський район

1 КП "Керуюча
дирекція
Дніпровського
району м.Києва" (КП
Керуюча дирекція)

просп. Ватутіна, 2 88,00 ремонт покрівлі

2 вул. Микільсько�Слобідська, 
4�б

200,00 ремонт покрівлі

3 бульв. Перова, 18 310,00 ремонт покрівлі

4 вул. Бойченка, 16 329,00 ремонт покрівлі

5 бульв. Верховної Ради. 17 133,00 ремонт покрівлі

6 вул. Юності, 9 309,00 ремонт покрівлі

7 бульв. Перова, 40 240,00 ремонт покрівлі

8 вул. Братиславська, 13 252,00 ремонт покрівлі

9 вул. Празька, 3 985,00 ремонт покрівлі

10 ЖБК "Механізатор" вул. Бучми, 1 250,00 ремонт покрівлі

11 КП "Керуюча
дирекція району

вул. Миропільська,15�б 1720,00 утеплення фасаду

12 КП "Керуюча
дирекція...

вул. Андрія Малишка, 17 607,0 заміна систем гарячого,холодного
водопостачання, ремонт
каналізаційних мереж

13 вул. Андрія Малишка, 27 577,0 заміна системи гарячого,
холодного водопостачання

Разом по району 6000,00

Оболонський район

1 КП "Житлосервіс
"Приозерне"

вул. Мате Залки, 10 240,0 ремонт покрівлі

2 пл. Дружби народів, 2 150,0 ремонт покрівлі

3 просп. Героїв Сталінграда, 13�а 250,0 ремонт покрівлі

4 КП "Житлосервіс
"Оболонь"

вул. Героїв Дніпра, 3 200,0 ремонт покрівлі

5 вул. Героїв Дніпра, 40 � а 200,0 ремонт покрівлі

6 просп. Оболонський, 57 400,0 ремонт покрівлі

7 вул. Північна, 32 300,0 ремонт покрівлі

8 просп. Героїв Сталінграда, 50 218,0 ремонт покрівлі

9 просп. Героїв Сталінграда, 52 218,0 ремонт покрівлі

10 КП "Житлосервіс
"Куренівка"

пров.Джерельний, 4�а 170,0 ремонт покрівлі

11 вул. Автозаводська, 87 120,0 ремонт покрівлі

12 вул. Макіївська, 7 420,0 ремонт покрівлі

13 вул. Дубровицька, 8 340,0 ремонт покрівлі

14 вул. Полярна, 7 400,0 ремонт покрівлі

15 ЖБК "Київ�6" вул. Лайоша Гавро, 11�а 240,0 ремонт покрівлі

16 ЖБК "Хімік�4" вул. Лайоша Гавро, 17 305,0 ремонт покрівлі
17 ОСББ "Квазар�10" вул. Бережанська, 12�а 300,0 утеплення покрівлі

18 КП "Житлосервіс
"Приозерне"

пл. Дружби народів, 2 250,0 герметизація стиків

19 КП "Житлосервіс
"Приозерне"

просп. Героїв Сталінграда, 15�а 160,0 ремонт систем центрального
опалення, гарячого
водопостачання

20 КП "Житлосервіс
"Приозерне"

просп. Оболонський, 14�6 120,0 ремонт систем холодного
водопостачання, каналізаційних
мереж

22 КП "Житлосервіс
"Приозерне"

просп. Оболонський, 15�6 100,0 ремонт систем гарячого та
холодного водопостачання

23 КП "Житлосервіс
"Приозерне"

вул. Маршала Тимошенка, 2�м 250,0 ремонт обладнання теплопункту

Продовження
додат�
в
наст�пном�
номері
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ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

29	�вітня	2014	ро��	№	409

м.Київ

Про зміни в складі окружних 
виборчих комісій з виборів 

Президента України 
на позачергових виборах 

Президента України 
25 травня 2014 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Прези%
дента України щодо кандидатур до складу окруж%
них виборчих комісій з виборів Президента України
на позачергових виборах Президента України 25
травня 2014 року про заміну членів окружних ви%
борчих комісій, а також звернення окружних вибор%
чих комісій про дострокове припинення повнова%
жень членів цих комісій, які двічі і більше разів не
з'явилися на засідання виборчих комісій без поваж%
них причин, разом з доданими до них матеріалами,
відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 час%
тини другої, частини третьої статті 13, частин тре%
тьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадця%
тої статті 23, пунктів 2, 8 частини четвертої, частин
п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України
"Про вибори Президента України", керуючись стат%
тями 11 % 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію", Центральна ви%
борча 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� о-

р�жних�виборчих�омісій�з�виборів�Президен-

та� Ураїни� на� позачер�ових� виборах� Прези-

дента�Ураїни�25�травня�2014�ро�",�з�ідно�з

додатами�1�-�21.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

Президента�Ураїни,�до�слад��яих�вносять-

ся� зміни,� поінформ�вати� �ромадян� про� таі

зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.� Цю� постанов�� разом� з� відповідним� до-

датом� надіслати� відповідним� ре�іональним

др�ованим�засобам�масової� інформації�для

оп�блі�вання� �� семиденний�стро�від�дня� її

прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омі-

сіям�з�виборів�Президента�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�21

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�29�вітня�2014�ро��№�409

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:

С�пр�ню� Лариса� Анатоліївна,� 1975� ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента� Ураїни� Симонена� П.М.� (�� 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:

Сабибін�Масим�Олесандрович,�1976�ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Симонена�П.М.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	215

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Устю�ов� Олесандр� Юрійович,� 1970� ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.�(��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:

Гаєно� Дмитро� Єв�енович,� 1967� ро�� на-

родження�-�від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Яроша�Д.А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	217

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Ст�ота�Сер�ій�Анатолійович,�1967�ро��на-

родження�-�від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Тя�нибоа�О.Я.�(��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:

Ільч�� Тетяна� Миолаївна,� 1965� ро�� на-

родження�-�від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�Тя�нибоа�О.Я.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	222

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Б�ло�Тетяна�Леонідівна,�1968�ро��народ-

ження�-�від�андидата�на�пост�Президента�У-

раїни�Яроша�Д.А.�(��зв'яз��з�внесенням�по-

дання� 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:

Устю�ов� Олесандр� Юрійович,� 1970� ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	223

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Дем'янцева�Катерина�Сер�іївна,�1973�ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента� Ураїни� Бо�омолець� О.В.� (�� 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:

Бєлі�Наталія�Олесіївна,�1971�ро��народ-

ження�-�від�андидата�на�пост�Президента�У-

раїни�Бо�омолець�О.В.

Секретар 
Центральної виборчої комісії  Т. ЛУКАШ

ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

30	�вітня	2014	ро��	№	441	

м.Київ

Про зміни в складі окружних 
виборчих комісій

з виборів Президента України 
на позачергових виборах 

Президента України 
25 травня 2014 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Прези%
дента України щодо кандидатур до складу окруж%
них виборчих комісій з виборів Президента України
на позачергових виборах Президента України 25
травня 2014 року про заміну членів окружних ви%
борчих комісій, а також звернення окружних вибор%
чих комісій про дострокове припинення повнова%
жень членів цих комісій, які двічі і більше разів не
з'явилися на засідання виборчих комісій без поваж%
них причин, разом з доданими до них матеріалами,
відповідно до частини третьої статті 2, пункту 1 час%
тини другої, частини третьої статті 13, частин тре%
тьої, четвертої, шостої, сьомої, десятої, одинадця%
тої статті 23, пунктів 2, 8 частини четвертої, частин
п'ятої, шостої, дев'ятої статті 30 Закону України
"Про вибори Президента України", керуючись стат%
тями 11 % 13, пунктами 5, 6 статті 18 Закону України
"Про Центральну виборчу комісію", Центральна ви%
борча 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� о-

р�жних�виборчих�омісій�з�виборів�Президен-

та� Ураїни� на� позачер�ових� виборах� Прези-

дента�Ураїни�25�травня�2014�ро�",�з�ідно�з

додатами�1�-�21.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

Президента�Ураїни,�до�слад��яих�вносять-

ся� зміни,� поінформ�вати� �ромадян� про� таі

зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.� Цю� постанов�� разом� з� відповідним� до-

датом� надіслати� відповідним� ре�іональним

др�ованим�засобам�масової� інформації�для

оп�блі�вання� �� семиденний�стро�від�дня� її

прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омі-

сіям�з�виборів�Президента�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�21

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�30�вітня�2014�ро��№�441

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�-�	

№	216

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Римар� Валентина� Миолаївна,� 1956� ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.�(��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:

Івасено�Віторія�Олесандрівна,�1982�ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	217

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Папено�Світлана�Сер�іївна,�1973�ро��на-

родження�-�серетар�омісії,�від�андидата�на

пост�Президента�Ураїни�Яроша�Д.А.�(��зв'яз-

��з�внесенням�подання�про�замін��члена�ви-

борчої� 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:

Давидено�Любов�Валентинівна,�1982�ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	218

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Потьомін�Дмитро�Петрович,�1981�ро��на-

родження�-�заст�пни��олови�омісії,�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Климена

О.І.�(��зв'яз��з�внесенням�подання�про�замі-

н��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

заст�пниом��олови�цієї�омісії:

Стельмах� Світлана� Геор�іївна,� 1962� ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Климена�О.І.

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Лихітчено�Костянтин�Петрович,�1971�ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.�(��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:

Устю�ов� Костянтин� Юрійович,� 1975� ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	219

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Шип�лін�Олесандр�Володимирович,� 1984

ро�� народження� -� від� андидата� на� пост

Президента� Ураїни�Яроша�Д.А.� (�� 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:

Білецьа�Зоя�І�орівна,�1972�ро��народжен-

ня�-�від�андидата�на�пост�Президента�Ураї-

ни�Яроша�Д.А.

О�р�жна	виборча	�омісія	з	виборів

Президента	У�раїни

територіально-о	виборчо-о	о�р�-�	

№	220

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Масалін�Олесандр�Михайлович,�1973�ро-

��народження�-�від�андидата�на�пост�Пре-

зидента� Ураїни� К�зьміна� Р.Р.� (�� 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:

Дацю� Вітор� Васильович,� 1945� ро�� на-

родження�-�від�андидата�на�пост�Президен-

та�Ураїни�К�зьміна�Р.Р.

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:

Ящ��Вадим�Сер�ійович,�1981�ро��народ-

ження�-�від�андидата�на�пост�Президента�У-

раїни�Яроша�Д.А.�(��зв'яз��з�внесенням�по-

дання� 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:

Семаш� Володимир� Адамович,� 1950� ро�

народження� -� від� андидата� на� пост�Прези-

дента�Ураїни�Яроша�Д.А.

Секретар 
Центральної виборчої комісії Т. ЛУКАШ
ЦЕНТРАЛЬНА	ВИБОРЧА	КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
2	травня	2014	ро��	№	468

м.Київ

Про зміни в складі окружних 
виборчих комісій з виборів 

Президента України 
на позачергових виборах

Президента України 
25 травня 2014 року

Розглянувши подання кандидатів на пост Прези%
дента України щодо кандидатур до складу окруж%
них виборчих комісій з виборів Президента України
на позачергових виборах Президента України 25
травня 2014 року про заміну членів окружних ви%
борчих комісій, а також звернення окружних вибор%
чих комісій про дострокове припинення повнова%
жень членів цих комісій, які двічі і більше разів не
з'явилися на засідання виборчих комісій без поваж%
них причин, разом з доданими до них матеріалами
та у зв'язку з прийняттям Центральною виборчою
комісією постанов від 2 травня 2014 року № 460 "Про
скасування реєстрації кандидата на пост Президен%
та України Королевської Наталії Юріївни на поза%
чергових виборах Президента України 25 травня
2014 року" та № 461 "Про скасування реєстрації кан%
дидата на пост Президента України Царьова Олега
Анатолійовича на позачергових виборах Президен%
та України 25 травня 2014 року", відповідно до час%
тини третьої статті 2, пункту 1 частини другої, части%
ни третьої статті 13, частин третьої, четвертої, шос%
тої, сьомої, десятої, одинадцятої статті 23, пунктів
2, 4, 8 частини четвертої, частин п'ятої, шостої,
дев'ятої статті 30 Закону України "Про вибори Пре%
зидента України", керуючись статтями 11 % 13, пун%
ктами 5, 6 статті 18 Закону України "Про Центральну
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�о-

р�жних�виборчих�омісій�з�виборів�Президен-

та� Ураїни� на� позачер�ових� виборах� Прези-

дента�Ураїни�25�травня�2014�ро�",�з�ідно�з

додатами�1�-�25.

2.�Ор�жним�виборчим�омісіям�з�виборів

Президента�Ураїни,�до�слад��яих�вносять-

ся� зміни,� поінформ�вати� �ромадян� про� таі

зміни���визначений�цими�омісіями�спосіб.

3.� Цю� постанов�� разом� з� відповідним� до-

датом� надіслати� відповідним� ре�іональним

др�ованим�засобам�масової� інформації�для

оп�блі�вання� �� семиденний�стро�від�дня� її

прийняття,�а�таож�ор�жним�виборчим�омі-

сіям�з�виборів�Президента�Ураїни.

4.�Цю�постанов��оприлюднити�на�офіційно-

м��веб-сайті�Центральної�виборчої�омісії.

Голова
Центральної виборчої комісії 

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

Додато�25

до�постанови�Центральної�виборчої�омісії

від�2�травня�2014�ро��№�468�

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:

Тимощ��Олена�Степанівна,�1974�ро��на-

родження�-�заст�пни��олови�омісії,�від�ан-

дидата�на�пост�Президента�Ураїни�Королев-

сьої� Н.Ю.� (�� зв'яз�� з� прийняттям� рішення

про�сас�вання�реєстрації�андидата�на�пост

Президента�Ураїни,�за�поданням�яо�о�ан-

дидат�р�� тао�о� члена� б�ло� влючено� до

слад��виборчої�омісії).

Призначити� заст�пниом� �олови� омісії

члена�цієї�омісії:

Біло�с�Наталія�Василівна,�1958�ро��народ-

ження�-�від�андидата�на�пост�Президента�У-

раїни�Тимошено�Ю.В.

Припинити�достроово�повноваження�чле-

на�омісії:
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Кр пищева Валерія І орівна, 1990 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Бо омолець О.В. (
зв'яз з внесенням подання про замін члена виборчої омі-
сії с б'є том, за поданням я о о андидат р та о о члена б -
ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Рожнятовсь а Марина Володимирівна, 1981 ро наро-

дження - від андидата на пост Президента У раїни Бо омо-
лець О.В.
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 215
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Данишевсь ий Ма сим Валентинович, 1993 ро народжен-

ня - від андидата на пост Президента У раїни Королевсь ої
Н.Ю. ( зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєс-
трації андидата на пост Президента У раїни, за поданням
я о о андидат р та о о члена б ло в лючено до с лад ви-
борчої омісії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 216
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Каменсь ий Оле сандр Ми олайович, 1980 ро народжен-

ня - від андидата на пост Президента У раїни Королевсь ої
Н.Ю. ( зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєс-
трації андидата на пост Президента У раїни, за поданням
я о о андидат р та о о члена б ло в лючено до с лад ви-
борчої омісії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 217
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Сер ієн о Артем Вячеславович, 1985 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Ляш а О.В. ( зв'яз
з внесенням подання про замін члена виборчої омісії с б'є -
том, за поданням я о о андидат р та о о члена б ло в лю-
чено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад цієї омісії:
Артемен о Сер ій Ві торович, 1976 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Ляш а О.В.
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Д шаєва Анжела Іванівна, 1963 ро народження - від ан-

дидата на пост Президента У раїни Королевсь ої Н.Ю. (
зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєстрації ан-
дидата на пост Президента У раїни, за поданням я о о анди-
дат р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 218
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Івасен о Ганна Володимирівна, 1964 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Королевсь ої Н.Ю. (
зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєстрації ан-
дидата на пост Президента У раїни, за поданням я о о анди-
дат р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 219

Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Кацалап Андрій Анатолійович, 1987 ро народження - о-

лова омісії, від андидата на пост Президента У раїни Ляш-
а О.В. ( зв'яз з внесенням подання про замін члена ви-
борчої омісії с б'є том, за поданням я о о андидат р та о-
о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад омісії та призначити оловою цієї о-

місії:
К прієн о Оле Васильович, 1964 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Ляш а О.В.
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Маз р Антоніна Анатоліївна, 1976 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Королевсь ої Н.Ю. (
зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєстрації ан-
дидата на пост Президента У раїни, за поданням я о о ан-
дидат р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої о-
місії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 220
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Малютіна Олена Юріївна, 1959 ро народження - від ан-

дидата на пост Президента У раїни Королевсь ої Н.Ю. (
зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєстрації ан-
дидата на пост Президента У раїни, за поданням я о о ан-
дидат р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої о-
місії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 221
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Соловей Інна Петрівна, 1979 ро народження - від анди-

дата на пост Президента У раїни Королевсь ої Н.Ю. ( зв'яз-
з прийняттям рішення про с ас вання реєстрації андида-

та на пост Президента У раїни, за поданням я о о андидат -
р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 222
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
Гамов Оле сій Ми олайович, 1981 ро народження - від
андидата на пост Президента У раїни Королевсь ої Н.Ю. (
зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєстрації ан-
дидата на пост Президента У раїни, за поданням я о о ан-
дидат р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої о-
місії).
О р жна виборча омісія з виборів Президента У раїни

територіально о виборчо о о р № 223
Припинити достро ово повноваження члена омісії:
К жільна Світлана Володимирівна, 1987 ро народження -

від андидата на пост Президента У раїни Королевсь ої Н.Ю.
( зв'яз з прийняттям рішення про с ас вання реєстрації
андидата на пост Президента У раїни, за поданням я о о
андидат р та о о члена б ло в лючено до с лад виборчої
омісії).

Голова
Центральної виборчої комісії М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

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

НДІ праці і зайнятості населення повідомляє, що
16 травня 2014 ро об 11.00 за адресою
в л. І. Фран а, 15-Б, що Шевчен івсь ом районі
м. Києва, б д ть проводитися роботи із за ріплення
межовими зна ами поворотних точо меж земельної
ділян и в нат рі. Просимо власни ів с міжних діляно
б ти прис тніми при ви онанні даних робіт.

Списо власни ів додається:
ТОВ "Київсь і теле ом ні аційні мережі",
в л. Ма ніто орсь а, 1,

ТОВ "ХК Київреставратор", пров. Панфіловців, 16.

Голосіївсь им районним с дом міста Києва від рито про-
вадження № 752/22742/13-ц (с ддя Мирошничен о О.В.) за заявою
Дочірньо о підприємства з іноземною інвестицією "Сан рант Плюс",
місцезнаходження: У раїна, 01024, м. Київ, в л. Бо омольця,
б д. 7/14, прим. 182, ім. 44, ідентифі аційний од 31243671, далі по
те ст — Заявни , про визнання недійсним та відновлення прав на
втрачений простий ве сель серії АА № 1100338. С ма ве селя —
1 960 614,72 рн, дата с ладання ве селя — 20.11.2012 p.,
місце с ладання — м. Севастополь, стро платеж — 20.11.2019 p.,
місце платеж — 01033, м. Київ, в л. Жилянсь а, 43, AT "ОТП Бан ",
МФО 300528, п/р 26000101301172. Ве селедавець — Приватне
а ціонерне товариство "СЛАВЯНСЬКИЙ-ЮГ" (місцезнаходження:
99003, м. Севастополь, в л. Івана Гол бця, 1, ідентифі аційний
од 30503942). Інші зобов'язані за ве селем особи Заявни невідо-
мі, першим ве селедержателем ве селя є Заявни . Держателів
зазначено о втрачено о ве селя пропон ємо повідомити с д тримі-
сячний стро про свої права на цей ве сель.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача Шевчен о
Тетян Ми олаївн (остання відома адреса реєстрації: в л. Зань овець ої,
5/2, в. 32, м. Київ, 01001) по цивільній справі № 757/27410/13-ц за позо-
вом Матюш Тетяни Сталіівни до Шевчен о Тетяни Ми олаївни, за частю
третьої особи Ком нально о підприємства Печерсь ої районної м. Києві
ради по триманню житлово о осподарства "Хрещати " про відш од ван-
ня майнової ш оди, завданої внаслідо залиття вартири, в с дове засі-
дання, я е відб деться 19 травня 2014 ро , о 12.00, за адресою: м. Київ,
в л. Гайцана, 4, аб. 211, під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин
або не повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за
вашої відс тності на підставі наявних в справі до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з
оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце роз ляд справи.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Відповідач Тезов Оле сію Павлович , адреса проживання я о о: м. Київ,

в л. Мініна, 8, в. 32 або м. Київ, в л. Садова, 72, діл. 168 Садівниць е то-
вариство "Б дівельни - 1" Дарниць о о район м. Києва, необхідно з'яви-
тися 12.05.2014 р. о 12.00 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 ци-
вільній справі за позовом Д бовець о о Сер ія Геор ійовича до Тезова
Оле сія Павловича про знесення самочинно о б дівництва.

У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за на-
явними справі матеріалами йо о відс тність в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК
У раїни.

С ддя Вов Є.І.

Відповідач Возбі Дмитр Дати ович , адреса я о о: м. Київ,
в л. Срібно ільсь а, 8, в. 257, необхідно з'явитися 22.05.2014 р.
об 11.00 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 ци-
вільній справі за позовом Басарії Ін и Анзорівни до Возби Дмитра
Дати овича про розірвання шлюб .

У разі неяв и 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 У раїни.

С ддя Вов Є.І.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача
Теплю Олен Станіславівн на роз ляд цивільної справи за позовом
ПАТ "Дельта Бан " до Теплю О.С. про стя нення забор ованості.

Роз ляд справи відб деться 30.05.2014 р. о 10.30 в приміщенні
Деснянсь о о районно о с д м. Києва (02225, пр. Мая овсь о о, 5-В,
аб. 17).
В разі неяв и відповідача в с дове засідання справ б де роз ля-

н то без йо о часті.
С ддя Шевч О.П.

До ва и Мельни Ганни Семенівни. Печерсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає вас, я відповідача в с дове засідання по цивіль-
ній справі за позовом ТОВ "Рада 5" до Мельни Ганни Семенівни про
стя нення забор ованості за житлово- ом нальні посл и, я е від ла-
дено до 16.05.2014 на 11.30, та відб деться за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.

С ддя Ю. А. Фар ош

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої район-
ної в місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антної посади:

- начальни а відділ обсл ов вання стат сних ате орій ромадян;
- начальни а відділ праці та соціально-тр дових відносин.

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для
часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Втрачений диплом ма істра Київсь о о національно о ніверситет імені Та-
раса Шевчен а в м. Києві, серія KB № 45296104, виданий 27.06.2013 р. на ім'я
Борисової Оле сандри Андріївни, вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 208211

на ім’я Горб нової Тетяни Іванівни вважати недійсним.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —

нежило о б дин площею 2 123,20 в.м на в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ"

Назва об'є та: Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м

Адреса: 01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

Балансо трим вач: Управління охорони льт рної спадщини ви-
онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь а місь а державна ад-
міністрація).

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилий б дино площею 2 123,20 в.м.

Літера "А" внесена до перелі пам'ято архіте т ри та містоб д -
вання національно о значення.

Літера "АІ" внесена до перелі щойновиявлених об'є тів льт р-
ної спадщини.

Об'є т приватизації розташований на земельній ділянці площею
0,26 а ( од 82:035:008), я а облі ов ється за Управлінням охорони
льт рної спадщини ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації) на підставі технічно о звіт по
встановленню зовнішніх меж земле орист вання.

Ціна об'є та без ПДВ — 18 363 000 (вісімнадцять мільйонів триста
шістдесят три тисячі) ривень.

ПДВ — 3 672 600 (три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі шістсот)
ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 22 035 600 (двадцять
два мільйони тридцять п'ять тисяч шістсот) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ван-
ням ПДВ — 2 203 560 (два мільйони двісті три тисячі п'ятсот шістде-
сят) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітар-
но-технічном стані.

2. Питання земле орист вання виріш ється новим власни ом в с-
тановленом за оном поряд .

3. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж
об'є т приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією
права власності на об'є т, бере на себе по пець.

4. Переможцю а ціон :

4.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон спла-
тити на ористь Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна"
біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є -
т , я ий встановлюється біржею.

4.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Управлін-
ням охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації попередній до овір про ладання в майб тньом охоронно-
о до овор .

5. А ціон б де проведено 27 травня 2014 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь ів-
сь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", Товарна біржа "Перша ні-
версальна біржа "У раїна". Почато о 10.00.

6. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал
"Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна", в по-
неділо - четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з
9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прий-
няття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

7. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ,
сплач ється на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан
Аваль", од бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товар-
на біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".

8. Грошові ошти в розмірі — 2 203 560 ривень, що становлять
10 відсот ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на ра-
х но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан :
380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".

9. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові
ошти.

10.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою:
01010, м. Київ, в л. Мазепи Івана, 6, літ. "А, АІ".

11.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150,
м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал
"Discovery", Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна",
тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

О олошення орендодавця — Інстит т е спериментальної патоло ії, он оло ії і радіобіоло ії ім. Р.Є. Кавець о о НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно

Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 03022, м. Київ, в л. Василь івсь а, 45;
Додат ова інформація за тел. (044)258-16-56.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд приміщення площею 19,00 в.м,

розташовано о в б дин за адресою: м. Київ, в л. Пол ова, 57 для розміщення ом нально о підприємства, що реаліз є отові лі и, з

розрах н ом орендної плати в розмірі 514,83 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ,

Контра това пл., 2, Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація. Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

А Д А Х Р Е С Т М Д
С О С Ю Р А А К У Л А
К Л Е В С Л А Л О М
Л Я П Щ Е П К І Н К А
Е О В А Л Е О Ш А
П С О Т І Р А Н Т У Х
І О Д И Н И Ц Я А Т А
Й Л А К О Т И Т Н

Відповіді на сканворд 

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та місцезна-
ходження об'є та оренди

За альна
площа, в.м

Вартість майна за
незалежною оцін ою, рн

Ма симально можливий стро
оренди запропонований заявни ом

Мета
ви ористання

1
Національна
а адемія на

У раїни
ІЕПОР ім. Р.Є. Кавець-

о о НАН У раїни
в л. Василь івсь а, 45,

орп. 4 99 355748,28 31.01.2017 Приватний за лад
охорони здоров'я
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Температура +7°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +12°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 34 %

Температура +6°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 58 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 6 òðàâíÿ 2014 ðîêó
ранок день вечір
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1686 — ì³æ Ìîñêâîþ òà Ïîëü-
ùåþ ï³äïèñàíî "Òðàêòàò ïðî â³÷íèé
ìèð", çà ÿêèì Ë³âîáåðåæíà Óêðà¿íà
âèçíàâàëàñü çà Ìîñêîâñüêîþ äåð-
æàâîþ, Ïðàâîáåðåæíà — çà Ð³÷÷þ
Ïîñïîëèòîþ, Ïîä³ëëÿ çàëèøàëîñÿ
ï³ä ïðîòåêòîðàòîì Òóðå÷÷èíè. Ìîñ-
êâà òà Ïîëüùà óêëàëè àíòèòóðåöü-
êèé ñîþç.

1861 — íàðîäèâñÿ áåíãàëüñüêèé
ïîåò ³ ô³ëîñîô Ðàá³íäðàíàò Òàãîð.

1919 — ÐÍÊ ÓÑÐÐ óõâàëèëà äåê-
ðåò "Ïðî ñêëàä ðàäÿíñüêèõ ñëóæ-
áîâö³â", ó ÿêîìó éøëîñÿ ïðî îáî-
â’ÿçêîâå àíêåòóâàííÿ ñëóæáîâö³â
òà ïèëüíå ñòåæåííÿ çà òèìè, õòî
íàëåæèòü äî íåòðóäÿùèõ êëàñ³â.

1963 — ß. Ñòåöüêî ïîäàâ îô³ö³é-

íó ñêàðãó äî ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿
ÎÎÍ íà óðÿä ÑÐÑÐ çà éîãî "êîëî-
í³àëüíî-³ìïåð³àëüíå ïîíåâîëåííÿ
Óêðà¿íè". Â³í âèìàãàâ â³ä êîì³ñ³¿
ïðîòè êîëîí³àë³çìó ïðîâåñòè îáñòå-
æåííÿ "êîëîí³àëüíèõ óìîâ", â ÿêèõ
ïåðåáóâàº Óêðà¿íà, òà ðîçñë³äóâàí-
íÿ âáèâñòâ Ñ. Áàíäåðè òà Ë. Ðåáåòà.

1992 — ïðèéíÿòî Êîíñòèòóö³þ
Ðåñïóáë³êè Êðèì.

1999 — â ÀÐ Êðèì ðîçïî÷àâñÿ íî-
âèé åòàï ìàñîâèõ àêö³é êðèìñüêèõ
òàòàð ç íàãîäè 55-¿ ð³÷íèö³ ¿õ äåïîð-
òàö³¿. Ç ð³çíèõ ì³ñò àâòîíîì³¿ âèðó-
øèëî 7 êîëîí, ùîá 18 òðàâíÿ ç³áðà-
òèñÿ íà ì³òèíãó â Ñ³ìôåðîïîë³.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Спеціальний склад настоянки робить

хутро м'якішим, шовковистішим, а самого

собаку спокійнішим (цьому сприяє збір

цілющих трав, що нормалізує нервову сис�

тему). Після розпарювання тварину обпо�

ліскують, висушують, стрижуть. За бажан�

ням клієнта вихованцеві можуть не тільки

відшліфувати кігті, а й підфарбувати їх.

Спеціальні собачі перукарі навіть зафарбо�

вують хутро (частково або повністю) в різ�

ні кольори, перетворюючи пса на справж�

нього денді, розповідає bez�sms.net.

На базі СПА�центрів працюють вете�

ринари, які можуть оглянути хвостатих

клієнтів, призначити їм курс вітамінів

або правильне харчування. Фахівці

стверджують, що світова криза не вдари�

ла по собачих салонах краси. Навпаки,

чисельність клієнтів таких закладів що�

дня зростає. Так само як і перелік послуг,

що надаються. Не поменшало відвідува�

чів і в розкішних готелях для домашніх

улюбленців. В готелях для тварин повно

пожильців, і з кожним днем їх з'являєть�

ся все більше на радість любителям до�

машніх тварин

У Бразилії відкрили 
СПА�центр для собак

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 6 òðàâíÿ

ОВНИ, на хвилі романтично о натхнення сили
фонтан ють. Пірн вши оловорот веселих розва
та шалених переживань, тримайте себе в мораль-
них рам ах, реч не с ачіть, а охайтеся з давні-
ми партнерами — вони верховодять.
ТЕЛЬЦІ, працюйте на бла о домашньо о

доброб т , тоді сімейні проблеми не стан ть ябл ом
розбрат між вами та бла овірними, створіть дов ола
себе життєдайн ці ав а р . Залежно від індивід аль-
них сма ів це може б ти особистий домашній простір,
люблене хобі або я ась творча діяльність, пов'язана з
расою, естети ою, подар н ами, святами.
БЛИЗНЯТА патим ться в любові та симпатіях

оточення, їм сюди раді! Проявляйте др желюбність
до людей, охоче спіл йтеся на різноманітні теми.
Спроб йте отримати таємн проте цію впливових
фі р.
РАКИ, пірніть б рхливий вир сердечно о б ття,

розберіться в хитросплетіннях особистих проблем
та задовольніть пристрасні бажання. Можете щедро
потр сити аманцем та придбати омріян по п
для себе, рідних, домашньо о бла о строю.
ЛЕВИ, ловіть момент, аби зробити ар'єрний стри-

бо за сприяння таємних по ровителів та добрих сто-
с н ів з ерівництвом. Нині вашій поведінці прита-
манні подвійні стандарти: яс рава ініціативність на
соціальній передовій, де олі давніх знайомих слід
реалізов вати доленосні плани, одночасно меж є із
за онспірованою б рхливою підпільною діяльністю.
ДІВИ, події дня мають армічний підте ст, том не

ходіть павичем, а б дьте тихіше води, нижче трави.
Запро рамовані долею обставини, де ч жі люди б -
д ть виріш вати наболілі проблеми, самі вас знайд ть.
ТЕРЕЗИ, м дро та дипломатично лавір йте — то-

ді пощастить вінчати себе ар'єрними лаврами з
відповідною матеріальною вина ородою і еройсь и
самоствердитися соці мі, оле тивній діяльності,
де вам визначено ерм вати, задовольняючи інте-
реси партнерів.
СКОРПІОНИ, с онцентр йтеся на ар'єрній сфе-

рі, т т в реалізації зад мів допома атиме оманда
помічни ів, однод мців або хороший наставни чи
по ровитель. Б дьте на вид , на роботі ви яс рава
п блічна персона, і не варто тя н ти воза с ромно
чи ниш ом-тиш ом ріти ч ба за іль ох — про ваші
пол м'яні тр дові подви и мають знати всі, іна ше
не оцінять по засл ах!
СТРІЛЬЦІ, хоча вас море зобов'язань, дово-

диться с млінно тя ти робоче ярмо, аби добре за-
робити (і т т пощастить), сьо одні і завтра можна
влашт вати свят овий "вихідний", розважитися до-
схоч , нехай д ша веселиться і співає!
КОЗЕРОГИ, б д йте ар'єр , а левов част сил

слід спрям вати на бла о сім'ї, подбати про домаш-
ній доброб т, модерніз вати психоло ічн а р в
родині. Одна і про себе, любих, не заб дьте — ва-
ше щастя в парі, поряд партнер, посланий Бо ом.
ВОДОЛІЇ, я що від домашніх лопотів олова па-

морочиться, терпіть і працюйте (сили примножать-
ся) — це запор а сімейно о процвітання. Одночас-
но знайдіть спільн мов з партнерами по шлюб .
На щастя, вас спільне давнє оло інтересів, б дь-
те я ол б з ол б ою, і тоді анта онізм не зр йн є
ваш славний союз.
РИБИ, віддавайтеся роботі, в ладайте в неї д ш

і серце, немає значення, що ви робите, б дь-я а
праця — від прибиральниці до президента — є для
вас почесною та престижною, заряджає нав олиш-
ню атмосфер позитивом, зміцнюючи реп тацію се-
ред оточення

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

ГОРОСКОП
н а 6  т р а в н я

К
інологи переконують нас: якщо домашнього вихованця
балувати, годувати, регулярно вигулювати, то й характер
у нього буде відмінним. Додайте до цього списку СПА!

процедури, і собака перетвориться з невиправного капосника
на справжнього ангела. Таке вишукане задоволення забезпечу!
ють собакам у Бразилії. В асоціації домашніх тварин "Abinpet"
переконують, що купання домашнього улюбленця в пелюстках
троянд — це не надмірність, а життєва необхідність.


